แบบ 56-REIT1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
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คาจากัดความ
กองทรัสต์

หมายถึง

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท

กลุม่ JWD

หมายถึง

กลุม่ บริ ษัทที่ประกอบด้ วย (1) บริษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด (2) บริ ษัท
เบญจพรแลนด์ จากัด (3) บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จากัด และ (4) บริ ษัท
ดาต้ าเซฟ จากัด

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการ JWD

หมายถึง

โครงการต่าง ๆ ที่กลุม่ JWD เป็ นผู้พฒ
ั นาขึ ้น ได้ แก่
(1) โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า “โครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค”)
(2) โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และ
(3) โครงการดาต้ าเซฟ

โครงการทิพย์ 7

หมายถึง

โครงการทิ พ ย์ 7 ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ที่ เ ลขที่ 789/9 789/11 789/12 789/13 และ
789/14 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัสตี

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ทิพย์โฮลดิ ้ง หรื อ TIP

หมายถึง

บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด

ประกาศที่ กข.1/2553

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ กข.
1/2553 เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไป
ของทรัสตี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ กร.14/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ กร.
14/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
้ สต์ และการเป็ นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ ทจ. 49/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ สช.29/2555

หมายถึง

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สช. 29/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
หน้ าที่ 2
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คาจากัดความ (ต่ อ)
ผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อ บริ ษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด

ผู้เช่าหลัก

หมายถึง

บริ ษั ท ในกลุ่ ม JWD ที่ ท าสั ญ ญาเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ในโครงการ JWD กั บ
กองทรัสต์ ได้ แก่ (1) บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด (2) บริ ษัท แปซิฟิค
ห้ องเย็น จากัด และ (3) บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จากัด

พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ

หมายถึง

พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที่มีการแก้ ไข
เพิ่มติม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มติม

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

BJL

หมายถึง

บริ ษัท เบญจพรแลนด์ จากัด

DTS

หมายถึง

บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จากัด

JPAC

หมายถึง

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค จากัด

JWD

หมายถึง

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

PCS

หมายถึง

บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น จากัด

TIP

หมายถึง

บริ ษัท ทิพย์โฮลดิ ้ง จากัด
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ส่ วนที่ 1
สรุ ปสาระสาคัญของกองทรั สต์
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สาระสาคัญของกองหน่ วยทรัสต์
ข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ผู้จดั การกองทรัสต์
ทรัสตี
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(โครงการทิพย์ 7)
มูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
อายุกองทรัสต์
ประเภทของกองทรัสต์

ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust
AIMIRT
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด
10 บาท
1,550,000,000 บาท
ไม่มีกาหนดอายุ
ไม่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นการขายคื น หรื อไถ่ ถ อน
หน่วยทรัสต์

ข้ อมูลสาคัญของอสังหาริมทรัพย์ ท่ ลี งทุน ณ วันสิน้ รอบปี บัญชี
(1)

ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้ อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนเป็ นอาคารห้ องเย็นและอาคารสินค้ า มี
รายละเอียดแยกตามโครงการตามที่ระบุในตารางข้ างท้ ายนี ้
โครงการ

1

อายุ
อาคาร
เฉลี่ย
(ปี ) /1
โครงการ JWD: เป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารห้ องเย็น สังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทาความเย็น และอาคารคลังสินค้ า โดยมี
ผู้เช่าหลัก ได้ แก่ PCS JPAC และ DTS

• โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
(อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร)

• โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

• โครงการดาต้ าเซฟ
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)
รวมโครงการ JWD

ประเภท
ทรัพย์ สิน

จานวน
(ยูนิต)

พืน้ ที่ให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

อัตราค่ า
เช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)

อาคารคลัง
ห้ องเย็น

2

17,562.00

100.00%

5.67

อาคารคลัง
ห้ องเย็น

2

12,766.40

100.00%

4.13

อาคาร
คลังสินค้ า

1

9,288.00

100.00%

5.16

5

39,616.40

100.00%

5.05

หน้ าที่ 5
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โครงการ

2

ประเภท
ทรัพย์ สิน

พืน้ ที่ให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

อัตราค่ า
เช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)

อายุ
อาคาร
เฉลี่ย
(ปี ) /1

โครงการทิพย์ 7: เป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลังสินค้ า และนาออกให้ เช่าพื ้นที่

• โครงการทิพย์ 7

อาคาร
คลังสินค้ า

(อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
รวมโครงการทิพย์ 7
รวมทุกโครงการ
หมายเหตุ

(2)

จานวน
(ยูนิต)

/1

5

21,651.10

100.00%

3.75

5
10

21,651.10
61,267.50

100.00%
100.00%

3.75
4.59

อายุอาคารเฉลีย่ คานวณจากค่าเฉลีย่ ของอายุอาคารถ่วงน้าหนักด้วยพืน้ ทีอ่ าคารในทุกโครงการ

การประเมินและสอบทานราคาประเมินครัง้ ล่ าสุด

ราคาประเมินและราคาสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินนี ้ จัดทาขึ ้นโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ เป็ น
ราคาประเมินบนทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ราคาประเมินตามโครงสร้ างกองทรัสต์
ด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach)
(ล้ านบาท) /1

โครงการ
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
(อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร)
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)
โครงการดาต้ าเซฟ
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)
โครงการทิพย์ 7
(อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
รวม

936.20
644.42
198.10
628.00
2,406.72

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมิ นมูลค่าของทรัพย์ สินที ก่ องทรัสต์ ลงทุนของ บริ ษัท ริ ช แอพไพรซัล จากัด ประเมิ นมูลค่า
ณ วันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ยกเว้นโครงการเจดับเบิ้ ลยูดี แปซิ ฟิค (ส่วนขยายเพิ่ มเติ ม) ที ่ใช้ราคาที ่ลงทุนในวันที ่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2561
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ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จากอสังหาริมทรัพย์ ท่ ลี งทุน
กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสม และยัง่ ยืนในระยะยาวให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยรู ปแบบการนาทรัพย์สินออก
ให้ เช่าสามารถ แบ่งรูปแบบการนาทรัพย์สนิ ออกให้ เช่าได้ เป็ น 2 ประเภท ซึง่ มีลกั ษณะสัญญาเช่า ดังนี ้
(1) การนาทรั พย์ สิน ในโครงการ JWD ออกให้ ผ้ ูเช่าหลัก ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม JWD เช่า ระยะยาว โดยสาหรั บ
โครงการดาต้ าเซฟ โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ทา
สัญญาเช่า (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ส่วนโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี
5 วัน นับตัง้ แต่วันทาสัญญาเช่า (วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561) ทัง้ นี ้ สาหรั บโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการเจ
ดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) กองทรัสต์มีสทิ ธิการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ 2 คราว คราวละ 10 ปี ซึ่งรวม
รายได้ คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ 74.27 ของรายได้ รวมทุกโครงการ
(2) การนาทรัพย์สินในโครงการทิพย์ 7 ออกให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยเช่า โดยระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การ ส่วนใหญ่
เป็ นสัญญาเช่าและบริ การที่ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ทังนี
้ ้ การให้ เช่าประเภทนี ้ มีรายได้ คิด เป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ
25.73 ของรายได้ รวมทุกโครงการ
เหตุการณ์ ท่ มี ีนัยสาคัญที่มีผลกระทบต่ อการดาเนินงานของกองทรัสต์ ในปี ที่ผ่านมา
กองทรัสต์ได้ จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติทรั สต์ ฯ โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ น
ทรัสตีของกองทรัสต์ และแต่งตังบริ
้ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2560 โดยมีเหตุการณ์ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
9 มกราคม พ.ศ. 2561

หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กองทรัสต์ลงนามสัญญาซื ้อขายสิ่งปลูกสร้ างกับ JWD ได้ แก่ อาคารคลังห้ องเย็น ใน
โครงการ JPAC อาคาร 2 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จัง หวัด ฉะเชิ งเทรา และจะทะเบีย นรั บ โอนกรรมสิทธิ์ อ าคารคลัง ห้ อ งเย็ น รวมถึง
สังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง ของโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) จาก
JWD

ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการกู้ยมื เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม จานวน 698.00 ล้ านบาท เพื่อ
ใช้ สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งคานวณเป็ นอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน เท่ากับร้ อยละ 27.73 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม และสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินและข้ อปฏิบตั ิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเงินกู้ได้ อย่างครบถ้ วน
ทัง้ นี ้ การกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ ดังกล่าว เป็ นไปตามประกาศที่ ทจ.49/2555 ซึ่งไม่เกิ นอัตราส่วนร้ อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
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ข้ อมูลการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์
นับ ตัง้ แต่ วัน ที่ 22 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 (วัน จัด ตัง้ กองทรั ส ต์ ) กองทรั ส ต์ ไ ด้ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ รวม 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ครัง้ ที่

ผลการดาเนินงาน

1
2
3
4

22 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561 - 30 มิถนุ ายน 2561
1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

อัตราผลประโยชน์
ตอบแทน
0.1926
0.1861
0.1902
0.1985

วันจ่ ายผลประโยชน์ ตอบ
แทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
12 มิถนุ ายน 2561
5 กันยายน 2561
4 ธันวาคม 2561
22 มีนาคม 2562

ค่ าธรรมเนียม
ในปี พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีคา่ ธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายสรุปได้ ดังนี ้
ประเภทค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย

1) ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
• ค่าธรรมเนียมพื ้นฐานในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
• ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
• ค่าธรรมเนียมพิเศษ
2) ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการ (ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง)
3) ค่าธรรมเนียมทรัสตี

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)

คิดเป็ นอัตราส่ วนร้ อยละ
ของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(สิน้ ปี )

10.81
0.93
1.36

0.62
0.05
0.08

2.22

0.13

5.34

0.30

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์
(1)

ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์

สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์สามารถทารายได้ จากการลงทุน
สุทธิทงสิ
ั ้ ้นจานวน 125.46 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 124.19 ล้ านบาท จากปี พ.ศ. 2560 ทังนี
้ ้ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 กองทรัสต์
ได้ จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทาให้ กองทรัสต์มีการรับรู้ ผลการดาเนินงานเพียง 10 วัน คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีการรับรู้ ผล
การดาเนินงานเต็มปี โดยกองทรัสต์มีรายได้ รวมจานวน 175.75 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การจานวน 175.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.65 ของรายได้ รวม โดยเป็ น
รายได้ คา่ เช่าจากโครงการ JWD จานวน 131.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 74.61 ของรายได้ รวม และ รายได้ คา่ เช่าและบริ การ
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จากโครงการทิพย์ 7 จานวน 44.02 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.05 ของรายได้ รวม ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนทังหมดมี
้
ผ้ ู
เช่าอยูเ่ ต็ม มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ตลอดทังปี
้ อยูท่ ี่ร้อยละ 100
(2) รายได้ ดอกเบี ้ยจานวน 0.61 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.35 ของรายได้ รวม
กองทรัสต์มีคา่ ใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้น 50.29 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วย ต้ นทุนทางการเงินจานวน 24.92 ล้ านบาท ซึง่
เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 698.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.18 ของรายได้ รวม
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั มีค่าใช้ จ่ายจากค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ยงั มีกาไรสุทธิ ที่เกิดขึ ้นและยังไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จานวน 0.06 ล้ านบาท จากการ
บริ หารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ด้วยการลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน และหน่วยลงทุน เป็ นต้ น รวมถึง
กาไรสุทธิ ที่ยังไม่เกิ ดขึน้ จากเงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์จานวน 165.20 ล้ านบาท จากการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ประจาปี ส่งผลให้ กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานอยูท่ ี่ 290.72 ล้ านบาท
(2)

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสนิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,517.05 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วย
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจานวน 2,406.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.62 ของสินทรัพย์รวม เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจานวน 80.71 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.21 ของสินทรัพย์รวม และเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารจานวน 19.85 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.79 ของสินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้ เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 266.72 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ
เงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ที่เกิ ดจากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรั พย์ สินประจาปี รวมทัง้ การลงทุนในทรั พย์ สิน
เพิ่มเติมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
หนี ้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีหนี ้สินรวมจานวน 763.25 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินจานวน 698.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.45 ของหนี ้สินรวม เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี พ.ศ. 2560 ประมาณ
108.00 ล้ านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ สนับสนุน การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเงิ นกู้ยืมระยะยาวทัง้ หมดคิดดอกเบีย้ ด้ วยอัตราดอกเบี ้ย MLR ปรั บลบด้ วยอัตราตามที่ระบุใน
สัญญาเงินกู้ มีเงื่อนไขการชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน และชาระคืนเงินต้ นครัง้ เดียวทังจ
้ านวนภายในเดือนธันวาคม 2565
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับร้ อยละ 27.73 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
ซึ่งยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึ่งระบุไว้ ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade)
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สินทรัพย์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิทงสิ
ั ้ ้น 1,753.80 ล้ านบาท ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จานวน 1,550.00 ล้ านบาท และกาไรสะสมจานวน 203.80 ล้ านบาท มีสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.3148
บาท
ความเสี่ยงที่สาคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีความเสี่ยง โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้ วย
ปั จจัยความเสีย่ งรวม 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
(1) ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับกองทรัสต์หรื อการดาเนินการของกองทรัสต์
• ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
• ความเสีย่ งจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
• รายได้ ของกองทรัสต์ขึ ้นอยูก่ บั ฐานะทางการเงินของผู้เช่าพื ้นที่และการตัดสินใจต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การเมื่อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าสิ ้นสุดลง
• ความเสีย่ งจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก หรื อไม่ได้ รับบริ การสิง่ อานวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลาง เนื่องจากคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
• ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นอันเป็ นผลจากการที่กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน
(2) ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
• ความเสีย่ งจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพื ้นที่ อัตราการเช่า และอัตราค่ าเช่า
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มผู้เช่าหลัก และความเสี่ยงในการสูญเสียกลุ่มผู้เช่าหลักซึ่งอาจทาให้
รายได้ ของกองทรัสต์เปลีย่ นแปลงไป
• ความเสีย่ งเกี่ยวกับใบอนุญาตเพื่อใช้ ในการประกอบกิจการของผู้เช่าหลัก
(3) ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
• ความเสีย่ งจากกรณีทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนถูกเวนคืน
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้น
รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น
• ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย
(4) ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
• ความเสีย่ งจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต์
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• ความเสีย่ งเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้ รับจากการดาเนินการของอสังหาริ มทรัพย์ที่
ลงทุน
• ความเสีย่ งด้ านภาษี และค่าธรรมเนียม
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของแต่ละปั จจัยความเสีย่ งในแต่ละด้ านนัน้ ได้ ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 5 “ปัจจัยความเสีย่ ง”
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ส่ วนที่ 2
การดาเนินกิจการของกองทรั สต์
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1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ผู้จดั การกองทรัสต์
ทรัสตี
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(โครงการทิพย์ 7)
มูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
อายุกองทรัสต์
ประเภทของกองทรัสต์

ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust
AIMIRT
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด
10 บาท
1,550,000,000 บาท
ไม่มีกาหนดอายุ
ไม่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นการขายคื น หรื อไถ่ ถ อน
หน่วยทรัสต์

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์
2.1

วัตถุประสงค์ ของกองทรัสต์

กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และนาหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการนาหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถทาการซื ้อ/ขายหน่วยทรัสต์ผ่าน
ระบบ “การซื ้อ/ขายหน่วยทรัสต์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาด
หลักทรัพย์
กองทรัสต์นาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ได้
นาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวนี ้ไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ เช่า การให้ ใช้ พื ้นที่ที่มีการเรี ยกเก็บค่าตอบแทน และการ
ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อให้ ใช้ พื น้ ที่หรื อทรัพย์สินที่ให้ เช่า ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็ นคลังสินค้ า
ดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์มอบหมายหรื อแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ให้ ดาเนินการได้ โดยการ
มอบหมายหรื อแต่งตังจะเป็
้
นไปตามข้ อกาหนดในสัญญานี ้ กฎหมาย และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง
การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การควบคุมและกากับดูแล
โดยทรั สตี เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น งานของผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ น ไปตามข้ อตกลงและเงื่ อ นไขแห่งสัญ ญาก่ อตัง้ ทรั สต์ และ
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หลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญั ติทรั สต์ ฯ ประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

กองทรัสต์ได้ จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติทรั สต์ ฯ โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ น
ทรัสตีของกองทรัสต์ และแต่งตังบริ
้ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2560 โดยมีเหตุการณ์ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
9 มกราคม พ.ศ. 2561

หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กองทรัสต์ลงนามสัญญาซื ้อขายสิ่งปลูกสร้ างกับ JWD ได้ แก่ อาคารคลังห้ องเย็น ใน
โครงการ JPAC อาคาร 2 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จัง หวัด ฉะเชิ งเทรา และจะทะเบีย นรั บ โอนกรรมสิทธิ์ อ าคารคลัง ห้ อ งเย็ น รวมถึง
สังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องของโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) จาก
JWD
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2.3

โครงสร้ างของการบริหารจัดการกองทรัสต์

2.4

ข้ อมูลของทรัพย์ สินของกองทรัสต์

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้ อมูลของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนเป็ นอาคารห้ องเย็นและอาคารสินค้ า มี
รายละเอียดแยกตามโครงการตามที่ระบุในตารางข้ างท้ ายนี ้
โครงการ

1

ประเภท
ทรัพย์ สิน

อายุ
อาคาร
เฉลี่ย
(ปี ) /1
โครงการ JWD: เป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารห้ องเย็น สังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทาความเย็น และอาคารคลังสินค้ า โดยมี
ผู้เช่าหลัก ได้ แก่ PCS JPAC และ DTS
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จานวน
(ยูนิต)

พืน้ ที่ให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

อัตราค่ า
เช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)
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โครงการ

ประเภท
ทรัพย์ สิน

จานวน
(ยูนิต)

พืน้ ที่ให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

อัตราค่ า
เช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)

อายุ
อาคาร
เฉลี่ย
(ปี ) /1

อาคารคลัง
ห้ องเย็น

2

17,562.00

100.00%

5.67

อาคารคลัง
ห้ องเย็น

2

12,766.40

100.00%

4.13

1
9,288.00
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)
รวมโครงการ JWD
5
39,616.40
โครงการทิพย์ 7: เป็ นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลังสินค้ า และนาออกให้ เช่าพื ้นที่

100.00%

5.16

100.00%

5.05

• โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
(อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร)

• โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

• โครงการดาต้ าเซฟ

2

• โครงการทิพย์ 7
(อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
รวมโครงการทิพย์ 7
รวมทุกโครงการ
หมายเหตุ

/1

อาคาร
คลังสินค้ า

อาคาร
คลังสินค้ า

5

21,651.10

100.00%

3.75

5
10

21,651.10
61,267.50

100.00%
100.00%

3.75
4.59

อายุอาคารเฉลีย่ คานวณจากค่าเฉลีย่ ของอายุอาคารถ่วงน้าหนักด้วยพืน้ ทีอ่ าคารในทุกโครงการ

2.4.2 ลักษณะของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุน
(1) อาคารคลังห้ องเย็นและสังหาริมทรัพย์ ท่ เี กี่ยวกับการทาความเย็น
อาคารคลังห้ องเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทาความเย็น ตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่เป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญเหมาะแก่การเป็ น
ศูนย์เก็บและกระจายวัตถุดิบและสินค้ าแช่แข็งที่ดี อาคารคลังห้ องเย็นสามารถรองรับการจัดการสินค้ า ที่ต้องการความเย็น
อุณหภูมิระหว่าง -22 ถึง 20 องศาเซลเซียส โดยเป็ นระบบทาความเย็นจากระบบส่วนกลางจ่ายให้ กับพืน้ ที่ต่าง ๆ การ
ออกแบบตัวอาคารคานึงถึงระยะห่างของช่วงเสา อาคารมีความกว้ างประมาณ 50 - 140 เมตร และมีความยาวตังแต่
้ 90 120 เมตร มีการจัดแบ่งพื ้นที่ภายในมีการแบ่งแยกห้ อง โดยคานึงถึงการใช้ งานและการปฏิบตั ิการที่สะดวก คล่องตัว มีความ
ปลอดภัย ลดปั ญหาในการขนถ่ายสินค้ าเข้ าและออก ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในช่วงเวลาที่มีการใช้ บริ การของลูกค้ าจานวนมาก พื ้น
อาคารมีความทนทานต่อการใช้ งาน สามารถรับน ้าหนักได้ 5 ตัน ต่อตารางเมตร และมีเพดานสูงถึง 9 เมตร ซึง่ เหมาะกับการ
นาสินค้ าเข้ าและออก และการขนถ่ายสินค้ าจากรถบรรทุก ซึ่งอาคารคลังสินค้ าถูกออกแบบให้ มีประตูสาหรับขนถ่ายสินค้ า
และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพื ้นให้ มีความลาดชันที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนสินค้ าเพื่ออานวยความสะดวกในการขน
ถ่ายสินค้ า
สาหรับสังหาริ มทรัพย์ทเี่ กี่ยวกับการทาความเย็น มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. ระบบทาความเย็น
2. ระบบละลายน ้าแข็ง
3. Mobile Pallet Racking System
4. คอมเพรสเซอร์ เป็ นแบบโรตารี่ สกูรอัดไอ
5. ระบบไฟฟ้าสารอง และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
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6. ระบบไฟฟ้าหลักขนาด 22 กิโลโวลต์
7. เพดานห้ องเย็น ผนังห้ องเย็น และประตูเข้ าออกห้ องเย็นเป็ นชนิดไอโซวอล์ล

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลังห้ องเย็น

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารคลังห้ องเย็น
(2) อาคารคลังสินค้ าสาเร็จรูปประเภทอาคารเดี่ยว
มีลกั ษณะเป็ นอาคารชันเดี
้ ยวพร้ อมชันลอยและส่
้
วนสานักงาน หลังคาทาจากแผ่นโลหะที่มีฉนวนกันความร้ อน
และสันหลังคาระบายอากาศ ซึง่ ก่อสร้ างในบริ เวณพื ้นที่ที่มีรัว้ กันหรื
้ อแบ่งขอบเขตพื ้นที่เป็ นสัดส่วนพร้ อมด้ วยพื ้นที่จอดรถและ
พื ้นที่สาหรับขนถ่ายสินค้ า ทังนี
้ ้ อาคารคลังสินค้ าให้ เช่าที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน จะเป็ นอาคารคลังสินค้ าที่พฒ
ั นาขึ ้นตามแบบ
มาตรฐานแต่สามารถดัดแปลงให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เช่าแต่ละรายได้ ขนาดของอาคารคลังสินค้ า ให้ เช่าส่วน
ใหญ่มีขนาดประมาณ 1,900 - 5,700 ตารางเมตร โดยอาคารมีความกว้ างประมาณ 37 - 102 เมตร และมีความยาวตังแต่
้
48 - 156 เมตร โดยพื ้นอาคารสามารถรับน ้าหนักได้ 3 - 5 ตัน ต่อตารางเมตร
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รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลังสินค้ าสาเร็ จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการดาต้ าเซฟ)

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารคลังสินค้ าสาเร็ จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการดาต้ าเซฟ)

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลังสินค้ าสาเร็ จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการทิพย์ 7)
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รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารคลังสินค้ าสาเร็ จรูปประเภทอาคารเดี่ยว (โครงการทิพย์ 7)
2.4.3 ตาแหน่ งที่ตงั ้ ของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุน
(1) ทรัพย์ สินประเภทคลังห้ องเย็น
โครงการ
ผู้พฒ
ั นา
สถานที่ตงั ้
ระยะทาง
โดยประมาณ
สาหรับการ
เดินทางจาก
จานวนอาคาร

แปซิฟิค ห้ องเย็น
PCS
ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
- กรุงเทพมหานคร 47 กม.
- สนามบินสุวรรณภูมิ 71 กม.
- ท่าเรื อกรุงเทพฯ 42 กม.
- ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง 153 กม.
อาคารคลังห้ องเย็น จานวน 2 หลัง
แบ่งเป็ น 2 ยูนติ

เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
JPAC
ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กรุงเทพมหานคร 58 กม.
- สนามบินสุวรรณภูมิ 33 กม.
- ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง 97 กม.
- ท่าเรื อน ้าลึกมาบตาพุด 146 กม.
อาคารคลังห้ องเย็น จานวน 2 หลัง
แบ่งเป็ น 2 ยูนติ

(2) ทรัพย์ สินประเภทคลังสินค้ า
โครงการ
ผู้พฒ
ั นา
สถานที่ตงั ้
ระยะทาง
โดยประมาณ
สาหรับการ
เดินทางจาก
จานวนอาคาร

ดาต้ าเซฟ
BJL
ตาบลนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กรุงเทพมหานคร 58 กม.
- สนามบินสุวรรณภูมิ 33 กม.
- ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง 97 กม.
- ท่าเรื อน ้าลึกมาบตาพุด 146 กม.
อาคารคลังสินค้ าสาเร็ จรูปประเภทอาคาร
เดี่ยว จานวน 1 อาคาร แบ่งเป็ น 1 ยูนิต
หน้ าที่ 19

ทิพย์ 7
TIP
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
- กรุงเทพมหานคร 50 กม.
- สนามบินสุวรรณภูมิ 26 กม.
- ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง 93 กม.
- ท่าเรื อน ้าลึกมาบตาพุด 142 กม.
อาคารคลังสินค้ าสาเร็ จรูปประเภทอาคาร
เดี่ยว จานวน 5 อาคาร แบ่งเป็ น 5 ยูนิต
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2.4.4 ลักษณะการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ เข้ าลงทุนเป็ นการลงทุนประเภทกรรมสิทธิ์ ทงั ้ หมด หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังห้ องเย็นและสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทาความเย็น และกรรมสิทธิ์ ในอาคาร
คลังสินค้ าของโครงการ JWD ประมาณร้ อยละ 64.66 ของพื ้นที่ให้ เช่าโครงการทังหมด
้
และกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคาร
คลังสินค้ าของโครงการทิพย์ 7 ประมาณร้ อยละ 35.34 ของพื ้นที่ให้ เช่าโครงการทังหมด
้
สัดส่ วนลักษณะการได้ มาซึ่งทรัพย์ สินต่ อพืน้ ที่เช่ ารวมทุกโครงการ /1

โครงการทิพย์ 7
กรรมสิทธิ์
35.34%

โครงการ JWD
กรรมสิทธิ์
64.66%
รวมทุกโครงการ
กรรมสิทธิ์ 100%
พืน้ ที่เช่ ารวม 61,267.50 ตารางเมตร

หมายเหตุ

/1

อัตราส่วนของพืน้ ทีต่ ่อพืน้ ที ร่ วมทุกโครงการ

2.4.5 ราคาสอบทานการประเมินมูลค่ าของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุน
(1) ราคาสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินนี ้ จัดทาขึ ้นโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ เป็ นราคาประเมิน
บนทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
โครงการ

ราคาประเมินตามโครงสร้ างกองทรัสต์
ด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach)
(ล้ านบาท) /1

โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น
(อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร)

936.20

โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

542.90 /2

โครงการดาต้ าเซฟ
(ถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

198.10
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โครงการ

ราคาประเมินตามโครงสร้ างกองทรัสต์
ด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach)
(ล้ านบาท) /1

โครงการทิพย์ 7
(อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)

628.00

รวม

2,305.20

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมิ นมูลค่าของทรัพย์ สินที ่กองทรัสต์ ลงทุนของบริ ษัท ริ ช แอพไพรซัล จากัด ประเมิ น
มูลค่า ณ วันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561
/2
การสอบทานราคาประเมิ นมู ลค่ าของทรัพย์ สินนี ้ ไม่ รวมทรัพย์ สินในโครงการเจดับเบิ้ ลยู ดี แปซิ ฟิค (ส่ วนขยาย
เพิ่มเติ ม) ทีล่ งทุนในวันที ่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(2) ในการประเมินมูลค่าและสอบทานการประเมินมูลค่าสาหรับปี พ.ศ. 2561 โดยบริ ษัท ริ ช แอพไพรซัล จากัด
ได้ พิจารณาเลือกใช้ วิธีรายได้ (Income Approach) เป็ นเกณฑ์ในการจัดทารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี ้
(3) สมมติฐานหลักที่ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
วิธีการประเมินมูลค่า

ระยะเวลาการประเมิน
ค่า และหลักการคิด
Terminal Value

ประมาณการอัตราการ
เช่าพื ้นที่ (Occupancy
Rate)

วิธีรายได้ /วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) โดยการคานวณมูลค่า
ปั จจุบันของรายรั บกระแสเงิ นสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) โดยการคานวณ
ความสามารถของทรั พย์ สินในการสร้ างรายได้ และหักออกจากค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงาน ค่าใช้ จ่ายคงที่
โครงการ JWD
29 ปี 4 เดือน สาหรับโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
และ 9 ปี 4 เดือน สาหรับโครงการดาต้ าเซฟ โดยกาหนดให้ มีมลู ค่าภายหลังปี ที่สิ ้นสุด
การคาดการณ์ (Terminal value)
โครงการทิพย์ 7
9 ปี 4 เดื อ น โดยก าหนดให้ มี มูลค่า ภายหลัง ปี ที่ สิน้ สุด การคาดการณ์ (Terminal
value) ผู้ประเมินใช้ หลักการคิด Terminal value เสมือนกองทรัสต์ยงั คงเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ และปล่อยเช่าทรัพย์สนิ ต่อไป
โครงการของกลุม่ JWD
• อัตราการเช่าพืน้ ที่ เท่ากับร้ อยละ 100.00 สาหรั บทุกโครงการของกลุ่ม JWD
ตลอดระยะเวลาประมาณการของแต่ละโครงการ
• อัตราการเช่าพื ้นที่สาหรับปี ภายหลังปี ที่สิ ้นสุดการคาดการณ์ สาหรับทุกโครงการ
ของกลุม่ JWD เท่ากับร้ อยละ 95.00
โครงการทิพย์ 7
• อัตราการเช่าพื ้นที่ เท่ากับร้ อยละ 100.00 สาหรับช่วงอายุสญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั
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ประมาณการอัตรา
ค่าเช่าพื ้นที่

อัตราการเติบโต
ของค่าเช่า

ค่าใช้ จา่ ยในการ
บารุงรักษา และ
ซ่อมแซม
ค่าใช้ จา่ ยใน
การบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

• อัตราการเช่าพืน้ ที่ เท่ากับร้ อยละ 95 สาหรั บปี สิ ้นสุด สัญญาเช่าปั จจุบัน หรื อ
สิ ้นสุดระยะเวลาทดแทนส่วนต่างรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
โครงการของกลุม่ JWD
• อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญา โดยกาหนดให้ อัตราค่าเช่า ภายหลังปี ที่สิ ้นสุด
การคาดการณ์ เท่ากับ 703.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สาหรั บโครงการ
แปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค และ 168.00 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน สาหรับโครงการดาต้ าเซฟ
โครงการทิพย์ 7
• อัตราค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญา โดยกาหนดให้ อตั ราค่าเช่าภายหลังปี ที่สิ ้นสุดการ
คาดการณ์เท่ากับ 228.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
โครงการของกลุม่ JWD
• อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปี ตงแต่
ั ้ ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 15 และปรับ
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 3.00 ทุ ก ๆ 3 ปี ตัง้ แต่ ปี ที่ 16 ถึ ง ปี ที่ 30 ตามสัญ ญาส าหรั บ
โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
• อัตราค่าเช่าปรั บเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปี ตงั ้ แต่ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 10 สาหรั บ
โครงการดาต้ าเซฟ
โครงการทิพย์ 7
• อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ตามที่โครงการทิพย์ 7 ทากับผู้เช่าตามสัญญา
โครงการของกลุม่ JWD
• ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวม
โครงการทิพย์ 7
• ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวม (หลังจากช่วงที่หมดการรับประกัน)
โครงการของกลุม่ JWD
• ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยปรั บเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.00
ทุก ๆ 3 ปี ตงแต่
ั ้ ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 15 และปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.00 ทุก ๆ 3 ปี ตงแต่
ั ้ ปี
ที่ 16 ถึ ง ปี ที่ 30 ตามสัญ ญาสาหรั บ โครงการแปซิฟิ ค ห้ อ งเย็ น และโครงการ
เจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
• ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยปรั บเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.00
ทุก ๆ 3 ปี สาหรับโครงการดาต้ าเซฟ
โครงการทิพย์ 7
• ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยปรั บเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.00
ทุก ๆ 3 ปี
• ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการขาย (Commission) คิดเป็ น 1 เดือน และ 0.5 เดือนของ
รายได้ สาหรับการทาสัญญาของผู้เช่ารายใหม่และผู้เช่ารายเดิมเมื่อสัญญาเช่า
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เดิมหมดอายุ ตามลาดับ โดยสัดส่วนผู้เช่ารายใหม่และผู้ เช่ารายเดิมที่ทาการต่อ
สัญญาคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.00 และร้ อยละ 80.00
ร้ อยละ 9.00 สาหรับโครงการของกลุม่ JWD และโครงการทิพย์ 7

อัตราคิดลด
(Discount Rate)
สมมติฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex Reserve)
• ร้ อยละ 2.50 ของรายได้ ในแต่ละปี รวมทังส
้ าหรับโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และ
โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค
• ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวมในแต่ละปี สาหรับโครงการดาต้ าเซฟ
• ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ รวมตังแต่
้ ปีที่ 4 เป็ นต้ นไปสาหรับโครงการทิพย์ 7
2.4.6 รายละเอียดทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ ลงทุนเพิ่มเติมหรือจาหน่ ายในรอบปี บัญชี
รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเพิ่มเติม
ผู้ขาย
วันที่ลงทุน
ราคา
เหตุผลที่ลงทุน
แหล่งเงินทุน
2.5

โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แฟซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่ เติม)
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
101,518,751 บาท
เพื่อเป็ นการเพิ่มทรัพย์สนิ และรายได้ ให้ แก่กองทรัสต์รวมถึงเป็ นการ
กระจายความเสีย่ งในการลงทุน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์

2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสม และยัง่ ยืนในระยะยาวให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน โดยรู ปแบบการนาทรัพย์สินออก
ให้ เช่าสามารถ แบ่งรูปแบบการนาทรัพย์สนิ ออกให้ เช่าได้ เป็ น 2 ประเภท ซึง่ มีลกั ษณะสัญญาเช่าและโครงสร้ างรายได้ ดังนี ้
ประเภทที่ 1 การนาทรัพย์ สินในโครงการ JWD ออกให้ ผ้ เู ช่ าหลักซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่ม JWD เช่ าระยะยาว
กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับผู้เช่าหลัก ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ JWD เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้ บริ การห้ องเย็น โลจิสติกส์ และคลังสินค้ า โดยมีระยะเวลาการเช่าที่แตกต่างกัน ดังนี ้
• โครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการเจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่วันที่ทา
สัญญาเช่า (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ อีก 2 คราว
คราวละ 10 ปี รวมทังสิ
้ ้นเป็ น 30 ปี
• โครงการเจดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี 5 วัน นับแต่วนั ที่ทาสัญญาเช่า
(วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปได้ อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี
รวมทังสิ
้ ้นเป็ น 29 ปี 5 วัน
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• โครงการดาต้ าเซฟ มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่วนั ที่ทาสัญญาเช่า (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ทังนี
้ ้ รายได้ และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้ รับจะประกอบด้ วย รายได้ คา่ เช่ารายเดือนซึง่ มาจากค่าเช่าอาคารคลัง
ห้ องเย็นและค่าเช่าจากอาคารคลังสินค้ า โดยอัตราค่าเช่ารายเดือนเป็ นอัตราคงที่และมีการปรับขึ ้นของอัตราค่าเช่าเป็ นลาดับ
ขัน้ ตามที่ได้ ตกลงกันระหว่างอายุสญ
ั ญา
ประเภทที่ 2 การนาทรัพย์ สินในโครงการทิพย์ 7 ออกให้ ผ้ เู ช่ ารายย่ อยเช่ า
กองทรั สต์โดยทรั สตีจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพืน้ ที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าสาหรับทรัพย์สินที่กองทรั สต์ เข้ าลงทุนใน
โครงการทิพย์ 7 ซึ่งรายได้ และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้ รับจะประกอบด้ วย รายได้ ค่าเช่ารายเดือนและค่าบริ การราย
เดือนจากการเช่าอาคารคลังสินค้ า ซึ่งสัญญาเช่ าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นสัญญามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
สัญญาที่คล้ ายคลึงกัน เช่น รายได้ คา่ เช่ารายเดือนมาจากการให้ เช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้ า รายได้ คา่ บริ การรายเดือนมาจาก
การให้ บริ การบารุ งรั กษา ซ่อมแซม และจัดทาให้ อาคารอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ โดยระยะเวลาการเช่าและการ
ให้ บริ การ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าและบริ การที่ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งมีอตั ราค่าเช่ารายเดือนคงที่ สาหรับสัญญาเช่า
บางส่วนของโครงการทิพย์ 7 ที่เป็ นสัญญาระยะยาวกว่า 3 ปี โดยระหว่าง 5 ถึง 9 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าว จะมีอตั ราค่าเช่าราย
เดือนคงที่และมีการปรับขึ ้น ของอัตราค่าเช่าเป็ นลาดับขัน้ ตามที่ได้ ตกลงกันระหว่างอายุสญ
ั ญา ทังนี
้ ้ สัญญาเช่าระยะยาว
ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แล้ วจะทากับผู้เช่าที่เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพื ้นที่ในครัง้ ละจานวนมาก โดยทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในโครงการทิพย์ 7 นัน้ ถือได้ ว่ามีการกระจายตัวของอายุสญ
ั ญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้เช่า และสัญชาติ
ของผู้เช่า
2.5.2 อายุของสัญญาเช่ า
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนประมาณร้ อยละ 92.00 เป็ นสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเฉลี่ยตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดของอายุสญ
ั ญาเช่าแบ่งตามสัดส่วนรายได้ ดังต่อไปนี ้

อายุสัญญา
น้ อยกว่า 3 ปี

อัตราส่ วน
รายได้
ต่ อรายได้ รวม
โครงการ JWD
-

อัตราส่ วนรายได้
ต่ อรายได้ รวม
โครงการทิพย์ 7

อัตราส่ วนรายได้
ต่ อรายได้ รวม
ทุกโครงการ

จานวน
ยูนิต

30.47%

7.84%

2

-

43.36%

11.16%

2

100.00%
100.00%

26.17%
100.00%

81.00%
100.00%

6
10

ตังแต่
้ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
ตังแต่
้ 6 ปี ขึ ้นไป
รวม

2.5.3 การครบกาหนดอายุของสัญญาเช่ า
สัญญาเช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนกว่าร้ อยละ 74.27 จะครบกาหนดอายุหลังจากปี พ.ศ. 2567 เป็ นต้ นไป
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสดั ส่วนรายได้ จากสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดอายุในแต่ละปี ดังต่อไปนี ้
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สัดส่ วนรายได้ จากสัญญาเช่ าที่จะครบกาหนดอายุในแต่ ละปี

/1

74.27%

14.27%

4.73%

0.00%

0.00%

0.00%

6.73%

ภายในปี 2562 ภายในปี 2563 ภายในปี 2564 ภายในปี 2565 ภายในปี 2566 ภายในปี 2567 หลังจากปี 2567
หมายเหตุ

/1

อัตราส่วนของรายได้จากสัญญาเช่าทีจ่ ะครบกาหนดอายุในแต่ละปี ต่อรายได้รวมทุกโครงการ

2.5.4 การกระจายตัวของผู้เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้เช่าพื ้นที่มีการกระจายตัวแบ่งตามสัญชาติและประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ตามที่ระบุในตารางข้ างท้ ายนี ้
ลำดับ

รำยชื่อผู้เช่ ำพืน้ ที่

โครงกำร
ที่เช่ ำ

อัตรำส่ วน อัตรำส่ วน อำยุ
ปี ที่ครบ
รำยได้ ต่อ พืน้ ที่ต่อ สัญญำ กำหนดอำยุ
สัญชำติ
รำยได้ รวม พืน้ ที่รวม
เช่ ำ สัญญำเช่ ำ
ทุกโครงกำร ทุกโครงกำร (ปี )
(พ.ศ.)

ประเภทธุรกิจ

1

PCS

แปซิฟิค
ห้ องเย็น

40.94%

28.66%

10.00

2570

ไทย

ผู้ให้ บริการห้ องเย็น
และโลจิสติกส์

2

JPAC

เจดับเบิ ้ล
ยูดี แปซิฟิค

25.59%

20.84%

9.50

2570

ไทย

ผู้ให้ บริการห้ องเย็น
และโลจิสติกส์

3

DTS

ดาต้ าเซฟ

7.74%

15.16%

10.00

2570

ไทย

โลจิสติกส์

4

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

ทิพย์ 7

6.73%

8.64%

9.00

2567

ญี่ปนุ่

อุปกรณ์สานักงาน

5

บริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จากัด

ทิพย์ 7

6.43%

9.31%

3.00

2562

ไทย

ชิ ้นส่วนอากาศยาน

6

บริษัท โทลล์ แวร์ เฮ้ าส์ (ไทย
แลนด์) จากัด

ทิพย์ 7

5.58%

7.84%

2.83

2562

ญี่ปนุ่

โลจิสติกส์

7

บริษัท ดีเอ็นเอ (ไทยแลนด์)
จากัด

ทิพย์ 7

4.73%

6.43%

3.00

2563

ญี่ปนุ่

ระบบปรับอากาศ

8

บริษัท ลัคซ์เอเชีย (สยาม)
จากัด

ทิพย์ 7

2.26%

3.12%

3.00

2562

สิงคโปร์

โลจิสติกส์

100.00%

100.00%

อัตรำส่ วนรำยได้ ต่อรำยได้ รวมทุกโครงกำร
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สัดส่ วนผู้เช่ าตามสัญชาติ /1
สิงคโปร์
(ผู้เช่ ำพืน้ ที่) 2.26%

ไทย
(ผู้เช่ ำหลัก) 74.27%

ญี่ปุ่น
(ผู้เช่ ำพืน้ ที่)
17.04%

ไทย
(ผู้เช่ ำพืน้ ที่) 6.43%
หมายเหตุ

/1

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ

สัดส่ วนผู้เช่ าตามประเภทธุรกิจ /1

โลจิสติกส์ 7.84%
ผู้ให้ บริ กำรห้ องเย็น
และโลจิสติกส์
(ผู้เช่ ำหลัก) 74.27%

หมายเหตุ

อุปกรณ์ สำนักงำน
6.73%
ชิน้ ส่ วนอำกำศยำน
6.43%
ระบบปรับอำกำศ
4.73%

/1

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ

2.5.5 ข้ อมูลของผู้เช่ าหลักในโครงการ JWD
กองทรัสต์โดยทรัสตีผ้ เู ช่าหลัก ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ JWD เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนในโครงการ JWD โดยมี
รายละเอียดของผู้เช่าหลัก ดังนี ้
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(1)

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อผู้เช่าหลัก
ที่ตงส
ั ้ านักงาน
ใหญ่

เลขทะเบียน
บริ ษัท
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
(2)

บริ ษัท แปซิฟิค ห้ องเย็น
จากัด
47/19 หมู่ 2 ตาบลนาดี
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

บริ ษัท ดาต้ าเซฟ จากัด

0745538001893

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี
แปซิฟิค จากัด
99/3 หมู1่ 1 ถนนสุวินทวงศ์
ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
0105556004381

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

033-020-800
250,000,000 บาท
250,000,000 บาท

02-710-4050
75,000,000 บาท
75,000,000 บาท

99 หมู่ 11 ถนนสุวินทวงศ์
ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
0105534034075

คุณสมบัติและประสบการณ์ ผ้ เู ช่ าหลัก

ผู้เช่าหลักดาเนินธุรกิจทางด้ านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร ก่อตังในปี
้
พ.ศ.
2536 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยลักษณะการประกอบธุรกิจประกอบด้ วยธุรกิจ
บริ การรับฝากและบริ หารสินค้ า บริ การขนส่งและกระจายสินค้ า บริ การขนย้ าย บริ การจัดการเอกสารและข้ อมูลและอื่น ๆ เช่น
ให้ เช่าอาคารสานักงานและคลังสินค้ า และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี ้ ผู้เช่าหลักยังมีบคุ ลากรและทีมงาน
ที่เป็ นผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทาหน้ าที่ดแู ลบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(3)

ผลกระทบในกรณีท่ ตี ้ องมีการเปลี่ยนผู้เช่ าหลัก

ในกรณีที่กองทรัสต์ต้องเปลี่ยนผู้เช่าหลักหรื อใช้ สทิ ธิในการบอกเลิกสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาเช่า กองทรัสต์อาจมี
ความเสี่ยงจากการหาผู้เช่ารายใหม่เพื่อมาทดแทนผู้เช่า หลัก ซึ่งอาจรวมไปถึงต้ นทุนที่เป็ นตัวเงินและต้ นทุนค่าเสียโอกาสที่
เพิ่มตามระยะเวลาการหาผู้เช่ารายใหม่ ทังนี
้ ้ หากกองทรัสต์สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการ
ตกลงกับผู้เช่ารายใหม่ เพื่อให้ ได้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าฉบับใหม่ที่ไม่ด้อยไปกว่าสัญญาเช่าฉบับเดิม ซึ่งอาจมี
ผลต่อรายได้ คา่ เช่าที่กองทรัสต์จะได้ รับในอนาคต
(4)

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ เกี่ยวกับความสามารถของผู้เช่ าหลักในการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่า ตัง้ แต่ก่อนที่จะมีการจัดตัง้ กองทรั สต์ ผู้เช่าหลัก มีบุคลากรและทีมงานที่เป็ นผู้มี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทาหน้ าที่ดแู ลบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และมีมาตรฐานในการดาเนินงาน (Standard of
Operation) ในการจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ได้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี ้ ผู้เช่าหลัก เป็ นผู้เช่าที่มี
ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ ในโครงการ JWD เป็ นอย่างดี มากกว่าผู้เช่ารายอื่น ๆ อีกทังโครงสร้
้
างค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้ รับจะ
อ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าในส่วนที่เป็ นค่าเช่าอาคาร ไม่รวมค่าบริ การ และผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากทรัพย์สิน ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สิน ในโครงการ JWD ทังนี
้ ้ หากพิจารณาจากผลประกอบการของ
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ทรัพย์สนิ ในโครงการ JWD ที่ผา่ นมา และรายได้ ที่จะได้ รับจากธุรกิจให้ บริ การรับฝากและบริ หารคลังสินค้ า คาดว่ารายได้ ที่จะ
ได้ รับอยูใ่ นระดับที่มากพอที่จะสร้ างความมัน่ ใจได้ วา่ ผู้เช่าหลักจะสามารถชาระเช่าคงที่และปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าได้
(5)

มาตรการดาเนินการหากผู้เช่ าหลักไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่ าได้

หากผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าได้ ผู้เช่า หลักต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 60 วัน
นับจากวันที่ผ้ เู ช่าหลักได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรื
้ อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ น
แต่เป็ นเหตุสดุ วิสยั อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ เู ช่าผิดนัดการชาระค่าเช่า และ/หรื อเงินค้ างชาระอย่างใด ๆ ที่ ผ้ เู ช่ามีหน้ าที่ต้องชาระ
ให้ แก่กองทรัสต์ ตามที่กาหนดในสัญญาเช่า ให้ ถือว่ากองทรัสต์สามารถใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ทันที ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ได้ กาหนด
ไว้ เป็ นอย่างอื่น
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ จะควบคุมดูแลให้ ผ้ เู ช่าหลักดาเนินการชาระค่าเช่าตามระยะเวลาที่กาหนดใน
สัญญาเช่า โดยจะมีการสอบถามและติดตามการชาระค่าเช่ากันล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน ก่อนครบกาหนดชาระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าเพื่อป้องกันมิให้ เกิดการชาระค่าเช่าล่าช้ า หรื อผิดสัญญาเช่า ทังนี
้ ้ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ใด ๆ ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
เรี ยกให้ มีการประชุมหารื อกันก่อนถึงกาหนดระยะเวลาชาระค่าเช่าดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ เู ช่า หลักไม่สามารถชาระ
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะรายงานต่อกรรมการผู้จดั การและคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ให้ ทราบโดยเร็ ว
และแจ้ งต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาเหตุในการเลิกสัญญาเช่าและดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ เู ช่า หลักผิดนัดการชาระค่าเช่า บริ ษัทฯ จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการเจรจา
ตกลงกับผู้เช่า เพื่อช่วยหาวิธีให้ ผ้ เู ช่า หลักชาระค่าเช่าตามที่ตกลงกันในสัญญาโดยเร็ วที่สดุ และลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
2.5.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทรั สต์ แต่งตัง้ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ ร่วมกันกับ TIP เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อดาเนินการบริ หารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 โดย บริ ษัท งานสมบูรณ์
จากัด จะเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ โครงการทิพย์ 7 ซึง่ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด และคณะผู้บริ หาร ได้ ดาเนิน
ธุรกิจจาหน่ายหรื อให้ เช่าอาคารคลังสินค้ าและโรงงานสาเร็ จรู ปแก่ผ้ ปู ระกอบการทังในและนอกนิ
้
คมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มา
กว่า 20 ปี
(1) ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว

บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด
333 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0115554010121
02-382-5111
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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(2) ประสบการณ์ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และคณะผู้บริหาร
บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ถู ื อหุ้นใหญ่ ร่วมกันกับ TIP ซึ่งจด
ทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ กลุม่ ไกรศักดาวัฒน์ ปั จจุบนั บริ ษัท
งานสมบูรณ์ จากัด เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดของ
ั้
TIP ซึ่งมีคลังสินค้ าและโรงงานตังอยู
้ ่บน
ถนนเทพารักษ์ ถนนเลียบคลองส่งน ้าสุวรรณภูมิ และถนนบางนาตราด กม. 19 อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย ณ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 TIP มีคลังสินค้ าและโรงงานที่สร้ างเสร็ จแล้ ว และมีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่า
ประมาณ 470,000 ตารางเมตร โดยผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ที ม งานก่ อ สร้ างคลัง สิ น ค้ า เป็ น ของตนเอง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพทังในด้
้ านการเงิน การรักษามาตรฐานของคลังสินค้ า และเพิ่มความคล่องตัวในการก่อสร้ าง กล่าวคือ สามารถ
เร่ งงานก่อสร้ างให้ เสร็ จตามความต้ องการของลูกค้ า และสามารถให้ บริ การการดัดแปลงต่อเติมโรงงานตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
นอกจากการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที่ TIP เป็ นเจ้ าของซึ่งมีก ารเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ ว ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ยังให้ บริ การช่วยเหลือลูกค้ าในการขอใบอนุญาต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้ องการของลูกค้ า รวมทังการให้
้
บริ การ
ขอใบอนุญาตทางานในราชอาณาจักรสาหรั บคนต่างชาติ และบริ การทั่วไปตามที่ลูกค้ าต้ องการ ทาให้ ถือเป็ นการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่การบริ การของกลุม่ TIP ส่งผลให้ กลุม่ TIP สามารถรักษาอัตราค่าเช่าคลังสินค้ าให้ อยูใ่ นระดับสูงได้
(3) ความสัมพันธ์ เชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ เชิงการถือหุ้นหรื อความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี จากการที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP โดยที่ TIP เป็ นเจ้ าของคลังสินค้ าใน
บริ เวณเดียวกับคลังสินค้ าซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน รวมทังเป็
้ นผู้ขายทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ซึ่งบทบาท
ดังกล่าวที่มีตอ่ กองทรัสต์อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ได้ ในเรื่ องการจัดหาผู้เช่ารายใหม่โดยการ
เลือกเสนออาคารคลังสินค้ าของ TIP ให้ ลกู ค้ าพิจารณาก่อนอาคารคลังสินค้ าของกองทรัสต์ รวมถึงการกาหนดราคาค่าเช่า
ของคลังสินค้ าด้ วย อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ตระหนักถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว และ
ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุนคลังสิน ค้ า รวมถึงแนวทางการกากับดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้นแล้ ว โดยได้ ระบุรายละเอียดไว้ ในข้ อ (5) “กลไกหรื อมาตรการ
ทีใ่ ช้ในการกากับดูแลผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
กองทรัสต์” ภายใต้ หวั ข้ อเดียวกันนี ้
(4) อสั ง หาริ ม ทรั พย์ อ่ ื นภายใต้ การจั ดการของผู้ บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ท่ ีอ าจแข่ งขัน ในทางธุ รกิจกับ
อสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์
ชื่อโครงการ
TIP 1
TIP 2
TIP 3
TIP 4
TIP 5

ที่ตัง้ โครงการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
TIP
กองทรั สต์
จานวน
พืน้ ที่คลังสินค้ า
ตร.ม.
คลังสินค้ า (หลัง)
(ตร.ม.)
44
27,500.00
6
14,103.50
5
13,065.00
13
10,286.50
31
55,714.79
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TIP
ชื่อโครงการ
TIP 6
TIP 7
TIP 8

ที่ตัง้ โครงการ

กองทรั สต์

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

จานวน
คลังสินค้ า (หลัง)
22
3/1
38

พืน้ ที่คลังสินค้ า
(ตร.ม.)
17,535.00
24,498.00
45,578.25

21,651.10 (5 หลัง)
-

รวม

162

208,281.04

21,651.10

ตร.ม.

หมายเหตุ: /1 โครงการ TIP 7 มี จานวนอาคารคลังสิ นค้าทัง้ หมด 8 หลัง โดยจานวน 3 หลังเป็ นส่วนของอาคารคลังสิ น ค้ า ที ่
กองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุน

(5) กลไกหรื อ มาตรการที่ ใ ช้ ใ นการก ากับ ดูแ ลผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ป้ องกั นความขั ดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ระหว่ างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์
เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์ บริ ษัทฯ จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีการกาหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์วา่ ตลอดระยะเวลาที่ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP
ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ตกลงต่อกองทรัสต์วา่ กรณีที่มีผ้ สู นใจเช่า
คลังสินค้ า บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะนาเสนอทรั พย์สินที่ว่างทัง้ หมดต่อลูกค้ าโดย
พิจารณาตามความต้ องการและประโยชน์ในการดาเนินงานของลูกค้ าเป็ นหลัก และจะดาเนินการให้ ลกู ค้ าเป็ นผู้พิจารณา
ตัดสินใจในการเลือกเช่าคลังสินค้ าด้ วยตนเอง โดยในการนาเสนอต่อลูกค้ าแต่ละครัง้ นัน้ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด จะไม่ทา
การชีน้ าหรื อแบ่งแยกว่าทรัพย์สินให้ เช่าเป็ นทรัพย์สินของกองทรั สต์ หรื อทรัพย์ สินของ TIP รวมทังจะด
้ าเนินการให้ มีการ
กาหนดค่าเช่าสาหรับคลังสินค้ าที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทังในด้
้ านขนาด ทาเล และรู ปแบบของคลังสินค้ า เพื่อให้ เกิด
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และเพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเช่า
นอกจากนี ้ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเสนอต่อผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กาหนด หรื อตามที่
ได้ กาหนดร่วมกัน
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์ ใน
กรณี ที่ จ ะมีการท าธุร กรรมระหว่างกองทรั สต์ กับผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ กองทรั สต์ จะมีก ารดาเนิ นการตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ดังนี ้
(ก) เงื่อนไขและข้ อกาหนดทัว่ ไปของกองทรัสต์ในการเข้ าทาธุรกรรมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีดงั ต่อไปนี ้
• ในการทาธุรกรรม จะมีการดาเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
• ธุ ร กรรมที่ก องทรั สต์ จ ะท ากับ ผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งเป็ นธุ ร กรรมที่ ใ ช้ ราคาที่มี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
• บุคคลที่มีสว่ นได้ เสียกับการทาธุรกรรมไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการ
พิจารณาและตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรม
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การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการเข้ าทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ อง
ใช้ ราคาและอัตราที่เป็ นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
(ข) การอนุมัติการทาธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์กับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ต้องผ่านการดาเนินการตาม
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
• ได้ รับความเห็นชอบจากทรั สตี ว่าเป็ นธุรกรรมที่เ ป็ นไปตามสัญญาก่ อ ตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
• ในกรณี ที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์
(ค) นโยบายการทารายการกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• การทาธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรัสต์กบ
ั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะต้ องกระทาภายใต้
เงื่อนไขที่มีความเป็ นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์
• นอกจากนี ้ กองทรัสต์จะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทากับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังในหมายเหตุ
้
ประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ที่ได้ รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีและในรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ด้วย
•

2.6

การกู้ยมื เงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจานวน 698.00 ล้ านบาท เพื่อ
ใช้ สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ในการกู้
ประเภทของอัตราดอกเบี ้ย
อัตราดอกเบี ้ย

การชาระดอกเบี ้ย
ระยะเวลาเงินกู้
การชาระเงินต้ น
หลักประกันการกู้ยืม

เพื่อใช้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว
อัตราดอกเบี ้ย MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้ วยอัตราตามที่ระบุในสัญญา
เงินกู้ โดยอัตราดอกเบี ้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี ้ยสาหรับเงินกู้
ของลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั้
ชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน
1) วงเงินกู้ระยะยาวจานวน 590.00 ล้ านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 5 ปี
2) วงเงินกู้ระยะยาวจานวน 108.00 ล้ านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 4 ปี
ชาระคืนครัง้ เดียวทังจ
้ านวน ณ วันครบกาหนด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
1) จานองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนบางส่วน
2) การโอนสิ ท ธิ รั บ เงิ น ภายใต้ สัญ ญาเช่ า แบบมี เ งื่ อ นไขของผู้เ ช่ า พื น้ ที่ ที่ มี อ ายุ
มากกว่า 3 ปี (เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่จานอง)
3) การโอนสิทธิภายใต้ สญ
ั ญาตกลงกระทาการแบบมีเงื่อนไข (เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ ที่จานอง)
4) การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัยแบบมีเงื่อนไข และสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วม (เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่จานอง)
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ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน

ข้ อปฏิบตั ิอื่น ๆ

1) ผู้ก้ จู ะต้ องดารงอัตราส่วนการก่อหนี ้สินที่มี ภาระดอกเบี ้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value) ให้ ไม่เกินร้ อยละ 35
2) ผู้ก้ จู ะต้ องดารงอัตราส่วนการก่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อ EBITDA (Interest
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ ไม่เกิน 5.5 เท่า
ผู้ก้ ูต้องดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้ดารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์ดงั นี ้
- JWD และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก
- TIP และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 1.5 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีอตั ราส่วนการกู้ยืมเงิน เท่ากับร้ อยละ 27.73 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
และสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินและข้ อปฏิบตั ิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเงินกู้ได้ อย่างครบถ้ วน
3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ ของอสังหาริมทรัพย์ ท่ ลี งทุน
3.1

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทยทัง้ ปี พ.ศ. 2561 เติ บ โตต่อ เนื่ อ ง โดยผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP: Gross
Domestic Product) ขยายตัวร้ อยละ 4.1 เร่งขึ ้นเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ าซึง่ ขยายตัวร้ อยละ 4.0 และเป็ นการขยายตัวสูงสุดใน
รอบ 6 ปี โดยได้ รับแรงส่งสาคัญจากการบริ โภคภาคเอกชนที่ขยายตัวร้ อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 3.0 ในปี
ก่อนหน้ า ตามการปรับตัวดีขึ ้นและกระจายตัวมากขึ ้นของฐานรายได้ และการจ้ างงานในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี ้ยและ
อัตราเงินเฟ้อที่อยูใ่ นระดับต่า และมาตรการดูแลผู้มีรายได้ น้อยของภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนรวมทังภาคเอกชนและภาครั
้
ฐ
ขยายตัวร้ อยละ 3.9 และร้ อยละ 3.3 ตามลาดับ ตามการขยายตัวเร่ งขึ ้นของการลงทุนในหมวดเครื่ องมือเครื่ องจักร และการ
ขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนในหมวดก่อสร้ าง สอดคล้ องกับการปรับตัวดีขึ ้นของการใช้ กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
การปรับตัวดีขึ ้นของบรรยากาศการลงทุนในประเทศ และความคืบหน้ าของโครงการลงทุนที่สาคัญของภาครัฐ นอกจากนี ้
การส่งออกสินค้ ายังปรับตัวดีขึ ้น โดยการส่งออกมีมลู ค่าสูงสุดเป็ นประวัติการณ์อยู่ที่ 253,431 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิด
เป็ นการขยายตัวร้ อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 9.8 ในปี ก่อนหน้ า
สาหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้ อยละ 3.5 - 4.5 ด้ วยปั จจัยสนับสนุนหลัก ดังต่อไปนี ้
(1) แนวโน้ มการขยายตัวของการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนอยู่ในเกณฑ์ดีตามการปรับตัวที่ดีขึ ้นและการกระจายตัวที่
มากขึ ้นของฐานรายได้ และการจ้ างงานในระบบเศรษฐกิจ
(2) การลงทุนภาคเอกชนที่ปรั บตัวดีขึน้ อย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึน้ ของอัตราการใช้ กาลังการผลิตและการ
เพิ่มขึ ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริ มการลงทุน
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(3) การเร่ งตัวขึ ้นของการลงทุนภาครัฐตามกรอบงบลงทุนภายใต้ ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่เพิ่มขึ ้นและการ
เบิกจ่ายจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐที่เร่งตัวขึ ้น
(4) ภาคการท่องเที่ยวซึง่ มีแรงขับเคลือ่ นจากการปรับตัวเข้ าสูส่ ภาวะปกติของปริ มาณนักท่องเที่ยวจากจีนและจาก
ยุโรป
(5) การเปลีย่ นแปลงทิศทางการค้ า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทังภาคการส่
้
งออกซึง่ คาดว่าจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
3.2

ภาพรวมสภาวะการแข่ งขัน

3.2.1 ภาพรวมตลาดอาคารคลังสินค้ าให้ เช่ า
จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดอาคารคลังสินค้ าให้ เช่าโดยบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ตลาดคลังสินค้ าในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ตลาดคลังสินค้ าเดิมทีเป็ นธุรกิจ
ภายในครอบครัว โดยมีการพัฒนาคลังสินค้ าที่มีเพดานสูงไม่ เกิน 7 เมตร และอยู่ชนั ้ พื ้นดิน แต่หากพิจารณากระบวนการ
ขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุก เมื่อสินค้ าจะนาเข้ าเก็บในคลังสินค้ า หากคลังสินค้ าอยูร่ ะดับพื ้นดิน จะต้ องใช้ เวลาและแรงงานเพือ่
ขนสินค้ าลงเก็บในคลังสินค้ า ต่อมาจึงมีการพัฒนาพื ้นราบของคลังสินค้ าให้ มีความสูงเพิ่มขึ ้นเพื่อความสะดวกในการนา
สินค้ ามาเก็บ โดยมีการยกพื ้นคลังสินค้ าให้ สงู ขึ ้น 1.3 เมตร เพื่อให้ เท่ากับความสูงของรถบรรทุก นอกจากนี ้ ระยะจากพื ้นถึง
เพดาน มีความสูงอยู่ระหว่าง 9 - 12 เมตร เพื่อประสิทธิ ภาพในการจัดเก็บสินค้ าเป็ นจานวนมาก อีกทังมี
้ ระบบการระบาย
อากาศที่ดี
ธุรกิจคลังสินค้ าให้ เช่ามีการเติบโตค่อนข้ างดีในช่วง 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา เป็ นการเติบโตแบบค่อยเป็ นค่อยไป ทังความ
้
ต้ องการเช่าและการพัฒนาพื ้นที่คลังสินค้ าใหม่ ๆ ธุรกิจคลังสินค้ าเป็ นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ อันได้ แก่ ธุรกิจ
ค้ าปลีก ธุรกิจภาคการส่งออก และอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องใช้ พื ้นที่คลังสินค้ าในการกักเก็บสินค้ าเพื่อการจาหน่ายทังใน
้
ประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี ้ ธุรกิจคลังสินค้ ายังเป็ นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประเภทใหม่ที่มาแรง คือ
ธุรกิจ E-Commerce ซึ่งธุรกิจประเภทนี ้ มีความต้ องการใช้ พื ้นที่คลังสินค้ าเป็ นจานวนมากในการกักเก็บสินค้ าเพื่อจาหน่าย
และส่งต่อไปยังผู้บริ โภค
การเติ บ โตของธุ ร กิ จ คลัง สิน ค้ า ในประเทศไทยมี ปั จ จัย สนับ สนุน ที่ สาคัญ มาจากการพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐาน
ด้ านคมนาคมขนาดใหญ่ ทงทางถนน
ั้
รถไฟ ท่าเรื อ สนามบินในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ การจัดตั ง้ นิคมอุตสาหกรรมใหม่ของ
การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยคลังสินค้ าใหม่ ๆ ที่จะเข้ าสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็ นคลังสินค้ าที่มีระบบจัดการสินค้ าพร้ อม
ระบบจัดการโลจิสติกส์ที่ทนั สมัย รวมทังคลั
้ งสินค้ าห้ องเย็นควบคุมอุณหภูมิที่ตลาดยังมีความต้ องการอีกมาก โดยรู ปแบบ
การพัฒนาที่จะคานึงถึงผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและการประหยัดพลังงานมากขึ ้น
ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อุปทานคลังสินค้ า มีจานวนทังสิ
้ ้น 4,839,295 ตารางเมตร พื ้นที่คลังสินค้ าที่ถกู เช่า
ไปแล้ วทังสิ
้ ้น มีจานวนประมาณ 4,110,288 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ า ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อยู่
ในอัตราร้ อยละ 84.9 เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2560 ซึง่ มีอตั ราการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าอยูท่ ี่ร้อยละ 82.8 ราคาค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ า
ยังคงทรงตัว โดยระดับราคาค่าเช่าเริ่ มต้ นอยูท่ ี่ 100 บาท ต่อตารางเมตร ส่วนราคาค่าเช่าคลังสินค้ าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 185
บาท ต่อตารางเมตร
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แนวโน้ มภาพรวมตลาดคลังสินค้ ามีทิศทางไปในเชิงบวก โดยเฉพาะคลังสินค้ าที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร
สุวรรณภูมิ - บางประกง ไปยังบริ เวณอีสเทิร์นซีบอร์ ด เนื่องจากนโยบายการสนับสนุ นจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนา
สนามบิน การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็ วสูง และท่าเรื อขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคะวันออก (EEC) ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการหลายรายสนใจเข้ ามาเช่าพื ้นที่ในบริ เวณนี ้เป็ นจานวนมาก โครงการพัฒนา
ท่าเรื อแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ที่จะส่งผลเชิงบวกต่อระบบโลจิสติกส์
ที่ครบวงจรและภาคอุตสาหกรรมของไทยที่จะขยายตัวเพิ่มขึ ้นกลายเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของอาเซียน ทาให้
มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่และนักลงทุนต่างประเทศเข้ ามาลงทุนพัฒนานิ คมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนว
ชายแดนและพื ้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลต่อความต้ องการในธุรกิจคลังสินค้ าในพืน้ ที่บริ เวณใกล้ เคียง ไม่ว่าจะเป็ น
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ หรื อจังหวัดในพื ้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มมากขึ ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและการลงทุนของนักลงทุนในพื ้นที่
สภาวะตลาดคลังสินค้ าให้ เช่ าบริเวณเขตลาดกระบังและจังหวัดสมุทรปราการ
บริ เวณตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เขตลาดกระบัง และจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นบริ เวณพื ้นที่ที่นิยมสาหรับ
ตลาดคลังสินค้ าให้ เช่า เนื่องจากบริ เวณนี ้ตังอยู
้ ใ่ กล้ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็ นสนามบินนานาชาติของประเทศไทยและท่า
เทียบเรื อน ้าลึกแหลมฉบังในจังหวัดชลบุรี จึงทาให้ บริ เวณดังกล่าวมีความสะดวกสาหรับเป็ นที่กกั เก็บสินค้ าเพื่อการส่งออก
ทัง้ ทางอากาศและทางเรื อ นอกจากนี ้ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นบริ เวณที่เป็ นที่ตงั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู และอื่น ๆ จึงทาให้ บริ เวณนี ้เหมาะที่จะเป็ นที่พื ้นที่กกั เก็บสินค้ าเพื่อการอุปโภค
บริ โภค และกักเก็บสินค้ าสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ประเภทชิ ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ ในการผลิต
ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อุปทานคลังสินค้ าให้ เช่าในบริ เวณนี ้มีจานวนคงที่จากปี พ.ศ. 2560 จานวนทังสิ
้ ้น
1,932,208 ตารางเมตร ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณจังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 79 และในพื ้นที่บริ เวณเขต
ลาดกระบัง (บริ เวณตะวันออกของกรุงเทพมหานคร) คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 21
ความต้ องการใช้ พื ้นที่คลังสินค้ าในบริ เวณนี ้มีสงู เนื่องจากทาเลที่ตงที
ั ้ ่อยูใ่ กล้ กรุ งเทพมหานคร และสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ที่สามารถเดินทางสะดวกโดยใช้ ถนนบางนา-ตราดเป็ นเส้ นทางหลักในการขนส่งสินค้ า ส่วนปั จจัยที่ทาให้ แต่ละทาเล
มีอปุ สงค์ตา่ งกัน คือ ระยะทางสูก่ รุงเทพมหานคร และระยะทางสูน่ ิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 มีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ าถูกเช่าไปแล้ วทังสิ
้ ้นจานวน 1,804,764 ตารางเมตร จาก
พื ้นที่อาคารคลังสินค้ าทังหมดจ
้
านวน 1,932,208 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเช่าพื ้นที่ร้อยละ 93.4 อัตราการเช่าพื ้นที่ลดลง
จากปี พ.ศ. 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 93.8 อัตราการเช่าปรับตัวลดลง เนื่องจากมีการย้ ายออกของลูกค้ าซึง่ ส่วนใหญ่ย้ายออกจาก
โครงการคลังสินค้ าแบบดังเดิ
้ ม
บริ เวณที่มีอปุ สงค์สงู ที่สดุ คือ บริ เวณเขตบางนา-จังหวัดสมุทรปราการ มีอปุ สงค์สงู ถึง 513,738 ตารางเมตร รองลงมา
คือ บริ เวณเลียบคลองชลหารพิจิตร และ บริ เวณลาดกระบัง มีอุปสงค์ที่ 469,895 ตารางเมตร และ 366,281 ตารางเมตร
ตามลาดับ ในส่วนของอัตราการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าในบริ เวณนี ้อยูส่ งู กว่าอัตราร้ อยละ 90
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อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่ าพืน้ ที่คลังสินค้ า บริเวณลาดกระบัง และสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2555 - ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 256
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แนวโน้ มตลาดคลังสินค้ าให้ เช่าในบริ เวณพื ้นที่ เขตลาดกระบังยังคงทรงตัว เนื่องจากที่ดินที่สามารถนามาพัฒนาเป็ น
อาคารคลังสินค้ าขนาดใหญ่ในบริ เวณนี ้มีจานวนค่อนข้ างจากัด จึงทาให้ ไม่มีอปุ ทานใหม่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ความต้ องการพื ้นที่
คลังสินค้ าในบริ เวณนี ้มีคอ่ นข้ างสูง เนื่องจากบริ เวณนี ้ตังอยู
้ ใ่ กล้ กรุงเทพมหานครและสถานี บรรจุและแยกสินค้ า (ICD) ทาให้
ราคาค่าเช่าคลังสินค้ าจะสามารถปรับเพิ่มขึ ้นได้ เล็กน้ อย
บริ เวณจังหวัดสมุทรปราการเป็ นบริ เวณที่มีความสะดวก เนื่องจากสถานที่ตงตั
ั ้ งอยู
้ ใ่ กล้ กบั กรุงเทพมหานคร อีกทังใน
้
บริ เวณจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานและฐานการผลิตต่าง ๆ ตังอยู
้ ่ค่อนข้ างมาก ดังนี ้ ความต้ องการพื ้นที่คลังสินค้ าใน
บริ เวณดังกล่าวมีแนวโน้ มค่อนข้ างสูง นอกจากนี ้ บริ เวณจังหวัดสมุทรปราการยังเป็ นบริ เวณที่ต่อเนื่องกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และ ระยอง ซึ่ง เป็ น บริ เ วณที่ เป็ น พื น้ ที่ ร ะเบีย งเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) ดัง นัน้ ความต้ อ งการพืน้ ที่
คลังสินค้ าบริ เวณสมุทรปราการจึงมีแนวโน้ มที่สงู สาหรับฐานการผลิตต่าง ๆ ที่ทาการผลิตในบริ เวณพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี ้ บริ เวณจังหวัดสมุทรปราการยังตังอยู
้ ่ใกล้ ท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง ซึ่งเป็ นท่าเรื อสาหรับการ
ส่งออกสินค้ าต่าง ๆ ไปยังต่างประเทศอีกด้ วย
3.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร
จากข้ อมูลของสานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรมอาหารโดยรวมขยายตัว
ขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ทังในแง่
้
ปริ มาณการผลิต การบริ โภค การส่งออก เพื่อรองรับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่ม ขึน้
อีกทังการขยายตั
้
วของอุปสงค์จากต่างประเทศและการบริ โภคในประเทศก็เป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร
ด้ วยเช่นกัน
(1) การผลิตอาหาร
ปี พ.ศ. 2561 มีปริ มาณการผลิตอาหาร 40.2 ล้ านตันขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 14.21 ตามผลผลิต
ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน ้าตาลทรายดิบ น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายบริ สทุ ธิ์ สืบเนื่องจาก
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ผลผลิตอ้ อยที่เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 40 - 45 จากปี ก่อนหน้ า รวมทังน
้ ้ามันปาล์มดิบและน ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ ซึง่ มีผลผลิตจานวน
มากกว่าปี ก่อนมาก นอกจากนันการผลิ
้
ตไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรู ป ทูน่ากระป๋ องซาร์ ดีนกระป๋ องก็ขยายตัวเพื่อรองรับ
ความต้ องการบริ โภคทังในและต่
้
างประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
(2) การจาหน่ ายอาหารในประเทศ
การจาหน่ายอาหารในประเทศ ปี พ.ศ. 2561 มีปริ มาณ 21.5 ล้ านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 4.37
โดยเฉพาะอาหารในกลุม่ น ้าตาล น ้ามันพืช ปศุสตั ว์ นม และบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปซึง่ ได้ รับอานิสงค์จากการการบริ โภคในประเทศ
ที่เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น
(3) การส่ งออกและนาเข้ าอาหาร
การส่งออกอาหารใน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีมลู ค่า 31,447.72 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ถึงร้ อยละ 8.59 ด้ วยปั จจัยสนับสนุนจากปริ มาณการส่งออกกลุม่ ผลิตภัณฑ์สาคัญซึง่ รวมถึง ข้ าว ไก่แช่แข็งและแช่เย็น ไก่แปร
รูป ทูนา่ กระป๋ อง ซาร์ ดีนกระป๋ อง ทังนี
้ ้การขยายตัวของการส่งออกอาหารได้ รับผลดีจากการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่ องของเศรษฐกิจ
ประเทศคูค่ ้ าที่สาคัญ อาทิอาเซียน จีน ญี่ปนุ่ และยุโรปซึง่ ช่วยหนุนความต้ องการสินค้ าไทยทังทางตรงและทางอ้
้
อมผ่านห่วง
โซ่อปุ ทานการผลิต
การนาเข้ าอาหารใน ปี พ.ศ. 2561 มีมลู ค่า 14,007.78 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อย
ละ 7.15 โดยเฉพาะปริ มาณการนาเข้ าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งที่เพิ่มสูงขึน้ ตามความต้ องการของอุตสาหกรรมทูน่า
กระป๋ องที่ขยายตัวในปี 2561 รวมทังการปริ
้
มาณนาเข้ ากากพืชน ้ามัน นมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อตุ สาหกรรมนมและอาหารอื่น ๆ ที่ขยายตัว อย่างต่อเนื่อง
(4) แนวโน้ มอุตสาหกรรมอาหาร
ภาพรวมการผลิตและการส่งออกในอุตสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้ มเติบโตดีขึ ้นจากเศรษฐกิจโลกซึง่
มีแนวโน้ มขยายตัวใกล้ เคียงปี ก่อน กอปรกับค่าเงินบาทซึ่งมีแนวโน้ มอ่อนค่าด้ วยทิศทางดอกเบี ้ยขาขึ ้นของสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงการขยายอย่างตัวต่อเนื่องของการผลิตและส่งออกสินค้ าสาคัญซึง่ รวมถึง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ทูนา่ กระป๋ อง
และซาร์ ดีนกระป๋ อง นอกจากนี ้ การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งจะได้ รับอานิสงค์จากการที่อินเดีย ซึ่งเป็ นประเทศผู้สง่ ออก
หลักของตลาดสหรัฐอเมริ กาลดปริ มาณการผลิตลง แม้ จะมีปัจจัยเสีย่ งอย่าง สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐ อเมริ กา - จีน และ
ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับประเทศคูค่ ้ าสาคัญ เช่น ยุโรป ญี่ปนุ่ อีกด้ วย
4. ปั จจัยความเสี่ยง
ในการระบุปัจจัยที่อาจทาให้ เกิดความเสีย่ งต่อการดาเนินงานของ ฐานะทางการเงิน และความดารงอยูข่ องกองทรัสต์
นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของทรั พย์ สินที่เข้ าลงทุนครั ง้ แรก โดยการตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รายงานของบริ ษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน และรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิ นอกจากนี ้ ยังมีการพิจารณา
ถึงปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ อาทิเช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
นโยบายของรัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็ นความเห็นของบริ ษัทฯ ณ ขณะที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเป็ นครัง้ แรก โดยได้ มีการ
เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึง่ มีผลใช้ บงั คับนับตังแต่
้ วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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สาหรับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ในรอบปี พ.ศ 2561 บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีความเห็นว่า มีปัจจัย
ความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญกับกองทรัสต์ ซึง่ ผู้ลงทุนควรพิจารณา ดังต่อไปนี ้
4.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์

4.1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรั สต์ ขึน้ อยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรั สต์ และผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้กาหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธ์ การบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่ ระบุไว้
ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ซึง่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของทรัสตี ทังนี
้ ้ ความสามารถ
ของผู้จดั การกองทรัสต์ในการดาเนินงานตามกลยุทธ์ การลงทุนของกองทรัสต์ให้ ประสบความสาเร็ จนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่ไม่
แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของ
กองทรั สต์ การที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถดาเนิ นงานตามกลยุท ธ์ ข องกองทรั สต์ ใ ห้ เป็ น ไปตามแผนที่วางไว้ อ าจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมทังโอกาสทางธุ
้
รกิจของกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
4.1.2 ความเสี่ยงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ อี าจเกิดขึน้
หลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรกแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะ
แต่งตังบริ
้ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม TIP เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่กองทรั สต์ เข้ า
ลงทุนในโครงการทิพย์ 7 ตามกลยุทธ์ และนโยบายที่บริ ษัทฯ กาหนด นอกจากนี ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั มีความเกี่ยวพัน
กับกองทรัสต์ในฐานะเป็ นผู้ขายทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ดังนัน้ การจัดหาผลประโยชน์และการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจ
สนับสนุน บริ หาร หรื อลงทุนในทรั พย์ สินที่เกี่ ยวเนื่ องกับอสังหาริ ม ทรั พย์ หรื อธุรกรรมอื่ นที่อาจมีการแข่งขันโดยตรงกับ
กองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น จึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับ
ดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อป้องกันปั ญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีการกาหนดให้
ตลอดระยะเวลาที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิ บตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ตกลงต่อกองทรัสต์ ว่า ทุกครั ง้ ที่มีผ้ ูสนใจเช่าที่ ดินและอาคารคลังสินค้ า ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะเสนอทรัพย์สินที่ ว่าง
ทังหมดที
้
่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า (Specification) ให้ ลกู ค้ าเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็ น
ทรัพย์สินของฝ่ ายใด รวมถึงการกาหนดค่าเช่าสาหรับอาคารที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทังในด้
้ านขนาด ทาเล รู ปแบบ และ
อายุ ให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส และให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้ นแต่กองทรัสต์จะ
พิจารณาการดาเนินการที่เหมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องจัดทารายงาน
ต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อตามทีบริ ษัทฯ และ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ กาหนดร่วมกัน
4.1.3 รายได้ ของกองทรั สต์ ขึน้ อยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่ าพืน้ ที่และการตัดสินใจต่ ออายุสัญญาเช่ าและ
สัญญาบริการเมื่อสัญญาเช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ าสิน้ สุดลง
ค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ จะเป็ นที่มาของรายได้ หลักของกองทรั สต์
ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งจากฐานะการเงินและความสามารถในการชาระค่าเช่าของผู้เช่าพื ้นที่ได้ หากผู้เช่าพื ้นที่ราย
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สาคัญรายใดรายหนึ่งหรื อหลายราย หรื อผู้เช่าพื ้นที่จานวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมีฐานะการเงินที่ด้อยลง อาจทาให้ ผ้ เู ช่า
พื ้นที่ชาระเงินล่าช้ าหรื อเกิดการผิดนัดชาระเงินค่าเช่าของผู้เช่าพื ้นที่ และทาให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ไม่สามารถชาระหนี ้ได้
นอกจากนี ้ แม้ ว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนเป็ นทรัพย์สินที่ปัจจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ้นที่เต็มทังหมด
้
แต่ก็อาจเกิดกรณีที่ผ้ ู
เช่าพื ้นที่ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การเมื่อครบกาหนดระยะเวลา หรื ออาจขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื ้นที่และ
สัญญาบริ การด้ วยเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกว่าเงื่อนไขในสัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การปั จจุบนั ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ของกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การกับผู้เช่าพื ้นที่ที่กาลังจะหมดสัญญาล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 - 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าและสัญญาบริ การจะครบกาหนด
ดังนัน้ เมื่อมีผ้ เู ช่าพื ้นที่ที่ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การและไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่า บริ ษัทฯ ยังคงมี
เวลาเพียงพอสาหรับการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาแทนที่
4.1.4 ความเสี่ยงจากการที่กองทรั สต์ ไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ จากทรั พย์ สินหลัก หรื อไม่ ได้ รับบริ การสิ่งอานวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภคส่ วนกลาง เนื่องจากคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ กองทรั สต์ จะเข้ าทาสัญญาจะซือ้ จะขายอสังหาริ มทรัพย์
สัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการ และสัญญาตกลงกระทาการเพื่ อการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์กบั เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการ
บริ หารของกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพันให้ ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดใน
สัญญา
นอกจากนี ้ การให้ บริ การสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และ
โครงการทิพย์ 7 บางประการ อาทิเช่น ทางสัญจรส่วนกลาง น ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริ การบาบัดน ้าเสีย อาจดาเนินการโดย
ผู้ให้ บริ การซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ในฐานะผู้พฒ
ั นาโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็น และโครงการทิพย์ 7 (แล้ วแต่กรณี) บริ ษัทฯ จึง
ไม่สามารถรับประกันได้ ว่า ผู้พฒ
ั นาโครงการแปซิฟิค ห้ องเย็นและโครงการทิพย์ 7 นัน้ จะปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันของตนตาม
สัญญาในการให้ บริ การใด ๆ ได้ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเหตุการณ์ ที่ ค่สู ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าว อาจทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การหยุดการ
ให้ บริ การใด ๆ ต่อกองทรัสต์และผู้เช่าพื ้นที่ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคในการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อกิจการ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต์ได้
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกาหนดในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุแห่งการ
เลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณี ดังกล่าว แม้ กองทรั สต์ มีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหายตลอดจนเรี ยกค่าขาด
ประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวอาจทาให้ กองทรัสต์ไม่ได้ รับผลประโยชน์หรื อไม่สามารถบังคับ
ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสัญญาดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ คสู่ ญ
ั ญาต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสัญญา หรื อ
คู่สญ
ั ญาไม่ชาระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรี ยกร้ อง ดังนัน้ กองทรัสต์จึงอาจต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมโดยการใช้ สทิ ธิ
ฟ้องร้ องต่อศาล ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาในการดาเนินการจนกว่าจะเสร็ จสิ ้น
กระบวนการ และจานวนเงินที่กองทรัสต์จะได้ รับชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผลแห่งคดียงั ขึ ้นอยูก่ บั คา
พิพากษาของศาล และถึงแม้ ศาลจะมีคาพิพากษาให้ กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคั บให้
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เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจานวนหรื อภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้
4.1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อันเป็ นผลจากการที่กองทรัสต์ ก้ ยู มื เงิน
กองทรั สต์ มีความประสงค์ ที่จะกู้ยืมเงิ นระยะยาววงเงิ นไม่เกิ นประมาณ 698 ล้ านบาท (กองทรั สต์ จะมีการกู้ยืม
ประมาณไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์) เพื่ อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรก ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราดอกเบี ้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวตามสัญญาเงินกู้อาจมีการเปลีย่ นแปลงในระหว่างอายุของสัญญาเงินกู้ซงึ่
จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทรัสต์ทาให้ กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาระดอกเบี ้ย และเงินต้ น
และอาจจะกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ ในกรณีที่
กองทรัสต์ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ย และ/หรื อ เงินต้ นตามที่ กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน หรื อ เกิดเหตุผิดสัญญาอื่น ๆ ภายใต้
สัญญาเงินกู้ อาจส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ ก้ อู าจดาเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์หรื อใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญา อันเนื่ องมาจาก
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงการบังคับจานองในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ที่นาไปเป็ นหลักประกันเงินกู้
ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ บริ หารจัดการกองทรั สต์โดยจะมีมาตรการในการ
ติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์และปั จจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ย อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น บริ การธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี ้ย (Interest Rate Swap) หรื อการดาเนินการใด ๆ กับเจ้ าหนี ้ เช่น การขอขยายระยะเวลาการชาระหนี ้ การขอผ่อนผัน
เงื่อนไขทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ เป็ นต้ น โดยกองทรัสต์จะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงกฎหมายหรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องและประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
4.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์

4.2.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันที่สูงขึน้ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อการจัดหาผู้เช่ าพืน้ ที่ อัตราการเช่ า และอัตราค่ า
เช่ า
กองทรัสต์มีรายได้ หลักจากการให้ เช่าพื ้นที่และให้ บริ การที่ เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ปู ระกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผู้เช่าพื ้นที่อาคาร
คลังสินค้ าหรื ออาคารคลังห้ องเย็น โดยการประกอบธุรกิจการให้ เช่าอาคารคลังสินค้ า และอาคารคลังห้ องเย็นดังกล่าวอาจมี
การแข่งขันที่สงู ขึ ้นจากการที่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นก่อสร้ างอาคารประเภทเดียวกันขึ ้นใหม่ในบริ เวณใกล้ เคียงกันกับที่ตงของ
ั้
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทาให้ เกิดการแข่งขันในการแสวงหาผู้เช่าพื ้นที่รายใหม่ การต่ออายุของผู้เช่าพื ้นที่รายเดิมและ
การปรับลดอัตราค่าเช่าเพื่อให้ ดึงดูดต่อผู้เช่าพื ้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี สถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สินหลักของกองทรัสต์ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่ง
เป็ นทาเลที่เหมาะสม มีเส้ นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่ นได้ อย่างสะดวก ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้
ผู้ประกอบการเข้ ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ อย่างดี นอกจากนี ้ การที่เจ้ าของทรัพย์สนิ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารคลังสินค้ า/อาคาร
คลังห้ องเย็นให้ เช่ามาเป็ นระยะเวลาพอสมควร จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยเพิ่ มศักยภาพของทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้
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4.2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มผู้เช่ าหลัก และความเสี่ยงในการสูญเสียกลุ่มผู้เช่ าหลักซึ่งอาจทาให้
รายได้ ของกองทรัสต์ เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากกองทรัสต์ให้ ผ้ เู ช่าหลัก ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ JWD เช่าทรัพย์สินในโครงการ JWD คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้
ประมาณร้ อยละ 74.27 ของรายได้ รวมของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ดังนัน้ หากกลุม่ ผู้เช่าหลักยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ก่อน
ครบกาหนดระยะเวลา หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่าใหม่มา
ทดแทนได้ หรื อกองทรัสต์อาจหาผู้เช่าใหม่มาทดแทนได้ แต่เงื่อนไขในการเช่าอาจไม่เหมือนกับเงื่อนไขในการเช่าของกลุ่ มผู้
เช่าหลัก การกระทาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ ของ
กองทรัสต์
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ เห็นว่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนเป็ นทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพ และสัญญาเช่าที่กองทรัสต์จะเข้ า
เป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าหลักนัน้ เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวและจะดาเนินการจดทะเบียนการเช่ากับสานักงานที่ดิน นอกจากนี ้
สถานที่ตงั ้ ของทรั พย์สินหลักของกองทรั สต์นีต้ งอยู
ั ้ ่ในทาเลที่เหมาะสม มีเส้ นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่นได้ อย่าง
สะดวก ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบการอื่น เข้ ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อเป็ นการทดแทนได้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ และเพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจเพิ่มเติมให้ แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์ยงั ได้ เข้ าทาสัญญาตกลงกระทา
การระหว่าง JWD และผู้เช่าหลักและกองทรัสต์ โดย JWD มีข้อผูกพันตามข้ อตกลงการรับประกัน การปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า
โดยเป็ นลูกหนี ้ร่ วมกับ ผู้เช่าหลักตามวงเงินและระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระทาการ ซึ่งจะเป็ น
มาตรการที่ช่วยให้ ความเสีย่ งจากการผิดสัญญาของผู้เช่าหลักลดน้ อยลงได้ อย่างมีนยั สาคัญ
4.2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตเพื่อใช้ ในการประกอบกิจการของผู้เช่ าหลัก
ผู้เช่าหลักจะต้ องได้ รับใบอนุญาตเพื่ อใช้ ในการประกอบกิจการ และ/หรื อ ที่ เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการอาคาร
คลังห้ องเย็น หากผู้เช่าหลักไม่ได้ รับใบอนุญาตเพื่อใช้ ในการประกอบกิจการ และ/หรื อ ที่เกี่ย วข้ องกับการประกอบกิจการ
อาคารคลังห้ องเย็น หรื อใบอนุญาตดังกล่าวของผู้เช่าหลักถูกยกเลิก เพิกถอนหรื อไม่มีการต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้เช่าหลัก กล่าวคือ จะทาให้ ผ้ เู ช่าหลักไม่สามารถดาเนินกิจการอาคารคลังห้ องเย็นต่อไปได้ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นผลให้ ผ้ เู ช่าหลัก
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาเช่าได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
และสถานะทางการเงิน และรายได้ ของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้ เข้ าทาสัญญาตกลงกระทาการระหว่าง JWD และกลุม่ ผู้เช่าหลัก และกองทรัสต์ โดย JWD มี
หน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าวที่จะให้ ความสนับสนุนทางการเงินแก่กลุม่ ผู้เช่าหลัก รวมถึงวงเงินสารองเพื่อรองรับ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นและวงเงินใด ๆ ตามที่กองทรัสต์ร้องขอ ตลอดจนกากับดูแลและให้ ความช่วยเหลือที่จาเป็ นแก่ผ้ เู ช่าหลัก
เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกาหนดไว้ ในสัญญาเช่ากับกองทรั สต์ตลอดระยะเวลาที่กลุ่มผู้เช่าหลักเป็ นผู้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าดังกล่าว ซึ่งจะเป็ นมาตรการที่ช่วยให้ ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของกลุ่มผู้เช่าหลักลดน้ อยลงได้ อย่า งมี
นัยสาคัญ
4.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

4.3.1 ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ เข้ าลงทุนถูกเวนคืน
กองทรัสต์อาจมีความเสีย่ งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน ซึง่ ทาให้ กองทรัสต์ไม่อาจ
ใช้ ทรั พย์ สินที่กองทรั สต์ เ ข้ าลงทุนเพื่อ ประโยชน์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จต่อ ไปได้ นอกจากนี ้ กรณี ที่เกิ ดการเวนคืนดังกล่า ว
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กองทรัสต์อาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืนหรื อได้ รับค่าชดเชยดังกล่าวน้ อยกว่ามูลค่าที่กองทรัสต์ใช้ ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินซึ่ง อาจส่งผลให้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ได้ ประมาณการไว้
ทังในส่
้ วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน โดยจานวนเงินค่าชดเชยที่กองทรัสต์จะได้ รับขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขตามที่กาหนด
ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการถูกเวนคืนหรื อจานวนเงินค่าชดเชยที่ได้ รับจาก
การเวนคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่ องจากการเวนคืนที่ดินเป็ นนโยบายและความ
จาเป็ นในการใช้ พื ้นที่ของรัฐในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต
4.3.2 ความเสี่ย งเกี่ยวกับ อสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั ส ต์ ถือครองนั น้ อาจมี ค่า ใช้ จ่า ยเกี่ยวกับ อสัง หาริ มทรั พย์
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการต่ าง ๆ เพิ่มขึน้
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบทางลบหาก
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นโดยรายได้ ไม่ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างสอดคล้ องกัน
ปั จจัยที่อาจส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเพิ่มสูงขึ ้น อาทิเช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
บารุ งรักษาทรัพย์สิน ภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค ค่าบริ การของผู้รับจ้ าง
ช่วง อัตราเงินเฟ้อ และค่าเบี ้ยประกัน เป็ นต้ น
4.3.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่ อวินาศภัย
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้ รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
อาทิ อุทกภัย และ/หรื อ จากการก่อวินาศภัย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อ ชี วิตและทรั พย์สินของผู้เช่าทรั พย์สิน และเพื่อให้ ได้ เงื่อนไขการทาประกันภัยที่ดีที่สดุ
กองทรัสต์จะดาเนินการจัดให้ มีการทาประกันภัยในทรัพย์สินดังกล่าว โดยให้ มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุในวงเงินประกันที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัย
ของอาคารทีมีลกั ษณะและการใช้ งานใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ เช่น การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์ สิน
(All Risk Insurance) และการประกันภัยเพื่อประโยชน์บคุ คลที่สาม (Public Liability Insurance) ด้ วย
4.4

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์

4.4.1 ความเสี่ยงจากราคาหน่ วยทรัสต์ อาจลดลงหลังจากเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ราคาซื ้อขายหน่วยทรัสต์ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต อาทิเช่น โอกาสทางธุรกิจและ
การลงทุนของกองทรัสต์ สภาวะตลาดตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยในทัศนะของนักลงทุน การคาดการณ์ จากนัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์ มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์
ที่เป็ นตราสารทุนอื่น ๆ ความสมดุลระหว่างผู้ซือ้ และผู้ขายหน่วยทรั สต์ ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุน ใน
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย ตลอดจนความผันผวนของตลาดตราสารทุน
ด้ วยปั จจัยดังกล่าว หน่วยทรั สต์ อาจมีการซือ้ ขายที่ราคาสูงกว่าหรื อ ต่ากว่ามูลค่า สินทรั พย์ สุท ธิ ต่อ หน่วย การที่
กองทรัสต์ มีกระแสเงินสดสาหรับการดาเนินงานเพื่อใช้ ในการลงทุน เป็ นทุนสารองสาหรับการดาเนินงาน หรื อเพื่อใช้ ในการ
อื่น ๆ เงินทุนเหล่านี ้แม้ จะเพิ่มมูลค่าให้ แก่สินทรั พย์ แต่อาจมิได้ เพิ่มราคาตลาดให้ แก่หน่วยทรั สต์ด้วย หากกองทรัสต์ ไม่

หน้ าที่ 41

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

สามารถดาเนินงานให้ เป็ นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ทังในแง่
้
ของการหารายได้ ในอนาคตหรื อการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบ
นอกจากนัน้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนในหน่วยทรั สต์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลกั ษณะของการเข้ าทาสัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อเป็ นการได้ รับประกันว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ เงินที่
ตนลงทุนคืน ดังนัน้ นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ เงินลงทุนคืนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
4.4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ และผลประโยชน์
ตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากหน่ วยทรัสต์ น้อยกว่ าผลประโยชน์ ตอบแทนที่กองทรัสต์ ได้ รับจากการดาเนินการของ
อสังหาริมทรัพย์ ท่ ลี งทุน
รายได้ ที่กองทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์นนั ้ ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการ รวมทังจ
้ านวนเงิ น
รายได้ ค่า เช่ า ที่ ได้ รั บ ตลอดจนอัต ราค่า ใช้ จ่ ายเกี่ ยวกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละค่า ใช้ จ่ ายในการด าเนิ น การที่ เ กิ ด ขึน้ หาก
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ในจานวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และความสามารถใน
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่าจะสามารถจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน หรื อรักษาอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไว้ ในระดับเดิมได้ นอกจากนี ้ ยังไม่สามารถรับรองได้ ว่า
ระดับของผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายจะเพิ่มขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป อีกทังไม่
้ สามารถรับรองได้ ว่าตามสัญญาเช่าในปั จจุบนั
คูส่ ญ
ั ญาจะสามารถตกลงกันเพื่อให้ อตั ราค่าเช่าที่ได้ รับนัน้ เพิ่มสูงขึ ้น หรื อว่ารายได้ คา่ เช่าจากการขยายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
การได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมนัน้ จะเพิ่มสูงขึ ้น และทาให้ รายได้ ของกองทรัสต์เพิ่มสูงขึ ้น อันจะเป็ นผลให้ กองทรั สต์
สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในจานวนเพิ่มสูงขึ ้นได้
ทังนี
้ ้ ในการคานวณผลประโยชน์ตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากหน่วยทรัสต์นนั ้ จะพิจารณาจากผลประโยชน์ตอบแทนที่
กองทรัสต์ได้ รับจากการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ พืน้ ที่ของอสังหาริ มทรั พย์ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ของกองทรัสต์เท่านันไม่
้ ได้ โดยจะต้ อง
คานวณเป็ นเงินได้ หลังหักรายจ่ายที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเพียงค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการ การให้
เช่า การชาระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืมที่ถึงกาหนดชาระ ภาระผูกพันอื่นที่ถึงกาหนดชาระโดยพิจารณาสถานะเงินสด และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากหน่วยทรัสต์จึงน้ อยกว่าผลประโยชน์ ตอบ
แทนที่กองทรัสต์ได้ รับจากการดาเนินการของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน
4.4.3 ความเสี่ยงด้ านภาษีและค่ าธรรมเนียม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมีภาระภาษี เกี่ยวกับการลงทุนหรื อซื ้อขายหน่วยทรัสต์โดยอาจจะต้ องเสียภาษี ในอัตราที่สงู ขึ ้น
หรื อในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ลู งทุนที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาติไทยอาจจะต้ องเสียภาษี หกั ณ
ที่จ่ายในอัตราที่แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายและระเบียบด้ านภาษี หรื อด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ในอนาคตภาระภาษี และค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั เช่น ในการ
ขาย โอน หรื อ รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื ้อขาย โอน
หรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ ซึง่ กองทรัสต์อาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยที่อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ทีกองทรัสต์
จะต้ องชาระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
กองทรั สต์ ไม่มี ข้อ พิ พาททางกฎหมายที่ มีนัยสาคัญ ซึ่ง จะผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อผลการดาเนิ น งานของ
กองทรัสต์
5. ข้ อมูลสาคัญอื่น
กองทรัสต์ไม่มีข้อมูลสาคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
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ส่ วนที่ 3
การจัดการและกากับดูแลกองทรั สต์
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7. ข้ อมูลหน่ วยทรัสต์ และผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
7.1

หน่ วยทรัสต์
จานวนเงินทุนจดทะเบียนและที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยทรัสต์
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภทหน่วยทรัสต์

7.2

1,550,000,000 บาท
10.00 บาท
155,000,000 หน่วย
11.3148 บาท
ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

โครงสร้ างผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)

15,500,000

คิดเป็ นสัดส่ วน
การถือหน่ วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
10.00

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

11,000,000

7.10

บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

10,000,000

6.45

กองทุน ผสมบีซีเนียร์ สาหรับวัยเกษี ยณ

8,000,000

5.16

CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND

6,597,100

4.26

บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

4,493,700

2.89

กองทุนเปิ ด บัวหลวงอินคัม

4,100,000

2.65

นางสมศรี ไกรศักดาวัฒน์

3,130 ,000

2.01

นางพรทิพย์ พิบลู นคริ นทร์

3,100,000

2.00

นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์

2,800,000

1.81

68,720,800

44.33

จานวนหน่ วยทรัสต์
ที่ถอื อยู่

ชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

รวม
7.3

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์
7.3.1 นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของ
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั ้ ได้ แก่ ประโยชน์ตอบแทน
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละ
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ไตรมาส ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้ นแต่
กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชีได้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ว ยทรั สต์ เดิม (โดยจะเริ่ ม จ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญ ชี แ รกของกองทรั สต์ หาก
กองทรัสต์มีกาไรเพียงพอที่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว)
อนึง่ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามวรรคก่อนให้ หมายถึงกาไรที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(ก) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทังการปรั
้
บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะ
เงินสดของกองทรัสต์
(ข) การหัก ด้ ว ยรายการเงิ น สารองเพื่ อ การช าระหนี เ้ งิ น กู้ยื ม หรื อ ภาระผูก พัน จากการกู้ยื ม เงิ น ของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี แล้ วแต่
กรณี
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์มีกาไรสะสมที่อ้างอิงจากกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วในแต่ละปี ของกองทรัสต์ตามข้ อ (1)
ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จากกาไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
(3) ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์
(4) ในกรณี ที่มีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการ
กองทรั สต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์และปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อระบุชื่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน และจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายใน
กาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
(ก) ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution)
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) ภายใน
เก้ าสิบ (90) วัน นับแต่วนั สิ ้นรอบปี บญ
ั ชี
เงื่ อนไขเพิ่มเติม : เว้ นแต่การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนสาหรั บงวดปี บัญชีแรก ในการพิจารณาจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนรายปี การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึง่ หาก
ประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใด มีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ ศูนย์จดุ ศูนย์หนึง่ (0.10) บาท
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไป
จ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป ทังนี
้ ้ เงื่อนไขข้ างต้ นต้ องไม่ขดั กับข้ อ (1)
(ข) ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายในเก้ าสิบ
(90) วัน นับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีสาหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน
เงื่ อนไขเพิ่มเติม : ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ ตอบแทนระหว่างกาล การกาหนดอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่ งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
ในครัง้ นัน้ และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป

หน้ าที่ 46

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุ
ไว้ ในสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ เว้ นแต่กรณี ที่ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามก ฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้
เป็ นไปตามนัน้
(5) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรั สต์ เกิ น กว่าอัตราที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บุค คลหรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ จะไม่มี สิทธิ ได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(ข) ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เพื่อกาหนดสิทธิ ในการรับประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
- ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
- ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ เว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรื อ
- ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 1 (หนึง่ ) ฉบับ
(ค) ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกาหนดของผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท
(ง) ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายใน
นามผู้ถือหน่วยทรัสต์และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ ี่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ หรื อนาเงินฝากเข้ าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้ งไว้ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ ้น
และภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ ามี) โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจาก
จานวนเงินที่จะส่งให้
(จ) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ไม่ใช้ สิทธิ ขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่
นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
(6) เงื่อนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี มี
ข้ อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่อยูใ่ นอัตราที่ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่
กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณีกาหนด และผู้จัดการกองทรัสต์จ ะจัดให้ มีการคานวณหาจานวน
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้ วิธีการ
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เฉลี่ยตามสัดส่วนการถื อหน่วยทรั สต์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบ
แทนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน้ ให้ ตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับในคราวนัน้
7.3.2 ประวัติการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
ครัง้ ที่

ผลการดาเนินงาน

1
2
3
4

22 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561 - 30 มิถนุ ายน 2561
1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

อัตราผลประโยชน์
ตอบแทน
0.1926
0.1861
0.1902
0.1985

วันจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทน
แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์
12 มิถนุ ายน 2561
5 กันยายน 2561
4 ธันวาคม 2561
22 มีนาคม 2562

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษทั เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษทั จากัดซึง่ จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่บริ หารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์จากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
8.1.1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของบริษัท
ชื่อผู้จดั การกองทรัสต์
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
Email
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้
ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
AIM REIT Management Company Limited
เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้ อง 1601
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
0105559110379
02-254-0441-2
02-254-0443
www.aimreit.com
ir@aimreit.com
10,000,000 บาท
100,000 หุ้น
100 บาทต่อหุ้น
ผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT Manager)
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ผู้ถือหุ้นใหญ่(สัดส่วนการถือหุ้น)
รายชื่อกรรมการ

บริ ษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิ ตอล จากัด (ร้ อยละ 60)
นายธนะชัย สันติชยั กูล
นายไพสิฐ แก่นจันทน์
เรื ออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
นายอมร จุฬาลักษณานุกลู ลงลายมือร่วมกับนายไพสิฐ แก่นจันทน์ หรื อ
นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัทฯ
1 มกราคม – 31 ธันวาคม

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

รอบระยะเวลาบัญชี
ข้อมูล ณ วันที ่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

8.1.2 โครงสร้ างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลาดับ

จานวนหุ้นที่
ถือ (หุ้น)

ชื่อ
บริ ษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิ ตอล จากัด/1
นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
บริ ษัท ทีเอสเค แคปปิ ตอล โฮลดิ ้ง จากัด/2
ผู้ถือหุ้นอื่น

1
2
3
4
รวม

60,000
6,000
4,000
30,000
100,000

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด (%)
60.00
6.00
4.00
30.00
100.00

หมายเหตุ: 1/ บริ ษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิ ตอล จากัด เป็ นบริ ษัทที ป่ ระกอบกิ จการบริ การที ่ปรึ กษาการลงทุน และมี รายชื อ่ ผู้ถือหุ้น ณ
วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนี ้

ลาดับ

จานวนหุ้นที่
ถือ (หุ้น)

ชื่อ

1
2
3
4
รวม

นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
นางสาวสุภาณี จันทศาศวัต
เรื ออากาศโท ศุภกร จันทศาศวัต
2/

9,900
9,900
100
100
20,000

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด (%)
49.50
49.50
0.50
0.50
100.00

บริ ษัท ทีเอสเค แคปปิ ตอล โฮลดิ้ ง จากัด เป็ นบริ ษัททีป่ ระกอบกิ จการเป็ นบริ ษัทโฮลดิ้ งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิ จการเงินเป็ นหลัก
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8.1.3 โครงสร้ างการจัดการ
(1) โครงสร้ างองค์ กร
ในการจัดโครงสร้ างองค์กร ผู้จดั การกองทรัสต์ยดึ หลักการในการแบ่งหน้ าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน แต่ละฝ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ สอดคล้ องต่อหลักความไว้ วางใจและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นจากการทุจริ ต ฉ้ อฉล ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์
สามารถจัดการลงทุนให้ ผ้ ลู งทุนด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนประโยชน์
ของผู้จดั การกองทรัสต์เอง และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูล หรื อการกระทาที่ผิดกฎหมาย และความสอดคล้ องกับสภาพ
ขนาด และความซับซ้ อนของการทาธุรกิจของบริ ษัทฯ
โครงสร้ างองค์กรของผู้จดั การกองทรัสต์ ประกอบด้ วย 6 ฝ่ ายงานหลัก อันได้ แก่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน และฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ดังนี ้
แผนผังโครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษัท

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(อยู่ระหว่างสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก)

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร

เลขานุการบริ ษัท

กรรมการผู้จดั การ

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบัญชี

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ผู้อานวยการ
ฝ่ ายกฎหมายและ
กากับการ
ปฏิบตั ิงาน

ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(2) คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้จัดการกองทรั สต์มีคณะกรรมการหนึ่งชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ดังนี ้

หน้ าที่ 50

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

1. นายธนะชัย สันติชยั กูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายไพสิฐ แก่นจันทน์
กรรมการ
3. เรื ออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอิสระ
4. นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
กรรมการ
5. นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ คือ นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ลงลายมือ
ร่วมกับนายไพสิฐ แก่นจันทน์ หรื อนายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ร่ วมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทที่สาคัญในการติดตามและให้ คาแนะนาที่จาเป็ นแก่
บริ ษัทฯ ในการดาเนินงานในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
คณะผู้บริ หารของผู้จดั การกองทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้จดั การกองทรัสต์มีผ้ บู ริ หาร จานวน 6 คน ดังนี ้
1. นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการผู้จดั การ
3. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒ
ุ ิกอบกุล ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
4. นายพงษ์ ธร สุจีรพันธ์
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
5. นายเอกวัจน์ อมรวิวฒ
ั น์
ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน
6. นางสาวจาฏพัุ จน์ อุทวนิช
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนหรื อการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริ หารของผู้จดั การกองทรัสต์ ปรากฎรายละเอียดในเอกสารแนบ
(3) หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ หน้ าที่และความรับผิดชอบต่อ
บริ ษัทฯ และหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้ การบริ หารจัดการ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
หน้ าที่และความรับผิดชอบต่อบริ ษัทฯ
(ก) ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบที่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ขดั กับบทบาท
หน้ าที่การเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
(ข) กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
(ค) พิจารณาตัดสินใจในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น แผนธุรกิจ อานาจการบริ หารและรายการอื่นใดที่กฎหมาย
กาหนด
(ง) ดาเนินการให้ มีรายงานทางการเงิ น การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ผลและ
เชื่อถือได้
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(จ)

ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรม และมีความเท่าเทียม

กัน
(ฉ) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้ อมที่จะใช้ ดลุ ยพินิจของตนเองอย่างเป็ นอิสระใน
การพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การแต่งตังกรรมการ
้
และการกาหนดมาตรฐานการดาเนินงาน ตลอดจนพร้ อมที่
จะคัดค้ านการกระทาของกรรมการอื่น ๆ หรื อ ฝ่ ายบริ หาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้นทุกราย
(ช) พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตาแหน่ง รวมทังคั
้ ดเลือก เสนอ
แต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(ซ) รายงานข้ อมูลตาม “แบบรายงานการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการและผู้บริ หาร” ต่อบริ ษัทฯ ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้ การบริ หารจัดการ
(ก) ผู้จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นผู้มีวิชาชีพซึ่งได้ รับความไว้ วางใจด้ วยความ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(ข) บริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ค) พิจารณาอนุมัติการซือ้ และ/หรื อ ขายทรั พย์ สินของกองทรั สต์ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ ( Due
Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(ง) พิจารณาอนุมตั ิการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ แก่กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน จานวนข้ อกาหนด
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(จ) พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยของกองทรัสต์
(ฉ) พิจารณาอนุมตั ิการจัดประชุมผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์
(ช) พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(ซ) ดูแลให้ กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในระบบการควบคุมภายในของ
กองทรัสต์
(ฌ) คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ รวมทังจั
้ ดประชุมผู้ สอบบัญชี
ตามความเหมาะสม
(ญ) จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเผยแพร่ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
(ฎ) พิจารณาดาเนินการแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยน หรื อ ข้ อพิพาทเกี่ยวกับกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอ
ของผู้บริ หารบริ ษัท
(4) หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
(ก) พิจารณาติดตามและให้ คาแนะนาที่จาเป็ นแก่บริ ษัทฯ ในการดาเนินการให้ มีกระบวนการจัดทาและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์และกองทรั สต์ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
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(ข) พิจารณาติดตามและให้ คาแนะนาที่จาเป็ นแก่บริ ษัทฯ ในการดาเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการทางานที่เหมาะสมในการทาหน้ าที่ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
(ค) พิ จ ารณาและให้ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ กับ กองทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า รายการดัง กล่า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทรัสต์
(ง) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
จากขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการอิสระที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องมีการรายงานให้
กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการให้ คาแนะนาที่จาเป็ นเกี่ยวกับเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
(ก) รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์
(ข) จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ ไขเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการทางานในการทา
หน้ าที่ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ และความคืบหน้ าในการแก้ ไข
8.1.4 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์
(1) หน้ าที่ท่ วั ไป
ผู้จัดการกองทรั สต์จะปฏิบัติหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้ วยความรั บผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ โดยรวม รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง สัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ ตลอดจนข้ อ
ผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรั สต์แก่ผ้ ลู งทุน และมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทุนโดยรวม
(2) หน้ าที่ตามหลักการดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
(ก) มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื่อง
(ข) เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้
ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือ่ สารได้ อย่างชัดเจนไม่บิดเบือน และไม่ทาให้ สาคัญผิด
(ค) ไม่นาข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรื อทา
ให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
(ง) ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ ้น ต้ องดาเนินการให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
อนึ่ง เพื ่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรัสต์ กบั ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ อนั อาจเกิ ดขึ้ นใน
การปฏิ บตั ิ หน้าที ่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ตกลงว่า การดาเนิ นการดังกล่ าวจะต้องไม่ มี
ผลประโยชน์ อื่น ที ่อ าจขัด แย้งกับ ผลประโยชน์ ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ และหากมี กรณี ที่อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามี กลไกที ่จะทาให้เชื ่อมัน่ ได้ว่า การบริ หารจัดการกองทรัสต์ จะเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ทีด่ ี
ทีส่ ดุ ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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(จ) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ ฯ พระราชบัญญัติทรั สต์ ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กาหนดโดยสมาคมที่ เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สัง่ การ
หรื อให้ ความร่วมมือแก่บคุ คลใด ๆ ในการปฏิบตั ิที่อาจฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกาหนดดังกล่าว
(ฉ) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ให้ ความร่ วมมื อในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนุมตั ิ การขอความเห็นชอบ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ หรื อข้ อมูลอื่นที่ควรแจ้ งให้ ทราบต่อทรัสตี สานักงาน ก.ล.ต หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ รวมถึงหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทาและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการ การควบคุมภายใน และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเรื่ องใด ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องให้
ความร่วมมือในการนาส่งข้ อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทังให้
้ เข้ าไปตรวจสอบในสถานที่ตงของอสั
ั้
งหาริ มทรัพย์ตามที่ทรัสตี
ร้ องขอ เพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ เป็ นที่มนั่ ใจได้ ว่าผู้จดั การกองทรั สต์ไม่ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดแห่ง
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรื อไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ ในการเข้ าไปตรวจสอบสถานที่ตงของอสั
ั้
งหาริ มทรัพย์
ทรัสตีจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร และหากอสังหาริ มทรัพย์นนให้
ั ้ เช่าไปแล้ ว ระยะเวลาที่ทรัสตี
แจ้ งดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าระยะเวลาแจ้ งขอตรวจทรัพย์ที่เช่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่า
(2) ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่จัดทาและจัดส่งข้ อมูลและเอกสารต่าง ๆ เกี่ ยวกับการจัดโครงสร้ าง
รายได้ ของกองทรัสต์ วิธีการจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาที่ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์ได้ ทาในนามกองทรัสต์กบั บริ ษัทฯหรื อบุคคลต่าง ๆ การเข้ าลงทุนเพิ่มเติม การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และการก่อ
ภาระหนี ้ให้ แก่ทรัสตี เพื่อให้ ทรัสตีนามาวางแผนปฏิบตั ิงานในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารจัดการ การควบคุ ม
ภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประกันภัยเพื่อประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนิน
ธุรกิจหรื อการปฏิบตั ิงานของตนในฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม
(3) หน้ าที่ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์
ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(ก) ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การจาหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
(ข) ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่าง
น้ อยต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ ก่อนรับเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี
(2) วิเคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทา Due Diligence)
อสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน
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อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสี่ยงด้ วย ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงดังกล่าวให้ หมายความรวมถึง
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และ
การไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้
(ค) ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ โดย
กรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ สามารถเป็ นผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อใช้ สิทธิในการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ อาจกาหนดให้ ผ้ จู ดั การ
กองทรั สต์ หรื อทรั สตีเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยที่ในการประชุมนัน้ ไม่มีวาระใดที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
หรื อทรัสตีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในวาระการประชุมที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อาจกาหนดให้ กรรมการ
อิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตีเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
นอกจากนี ้ ในวาระการประชุมที่ทรัสตีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อาจกาหนดให้ กรรมการอิสระ
ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ง) ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการดาเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ และลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ตาม
เหตุ และกระบวนการที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(จ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดาเนินการและ ให้ ความร่ วมมือตามที่
จาเป็ นเพื่อให้ การส่งมอบงานแก่บคุ คลที่จะเข้ ามาปฏิบตั ิแทนสาเร็ จลุลว่ งไป
(ฉ) ในกรณีที่มีการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาเพื่อให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
การจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ดาเนินการให้ ที่ปรึกษาซึง่ ได้ รับการคัดเลือกแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่ตนพิจารณา
(2) ไม่ให้ ที่ปรึกษาผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเข้ าร่วมพิจารณาใน
เรื่ องนัน้
(ช) ผู้จัด การกองทรั สต์ ต้อ งจัดท างบการเงิ น ของกองทรั สต์ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานบัญ ชี ที่ กาหนดตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บญ
ั ชี
โดยงบการเงินที่จดั ทานันต้
้ องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ซ) จั ด ท าและเปิ ดเผยข้ อมู ล ของกองทรั ส ต์ ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อมู ล ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้ อมูลอื่นใดตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
(ฌ) จัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ทรัสตี สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามที่กาหนดเอาไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่ง
รายงานประจาปี ของกองทรัสต์พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรั สต์ อย่างมี นัย สาคัญ หรื อ ข้ อมูลอื่ นที่ควรแจ้ งให้ ท ราบ นอกจากนี ้ ให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์มีหน้ าที่ชี ้แจง จัดส่งเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการหรื องดเว้ นการดาเนินการตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
มีคาสัง่ หรื อร้ องขอ
(ญ) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทาให้ เกิ ดข้ อสงสัยในความเป็ นอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการพิจารณาคัดเลือกหรื อซื ้อขายอสังหาริ มทรั พย์ ตลอดจนหลักทรั พย์ และบริ การอื่นใดให้ แก่กองทรั สต์ ห้ ามมิให้
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ผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และพนักงานทุกคนของผู้ จัดการกองทรัสต์รับค่า
นายหน้ า/ค่าธรรมเนียม อันเนื่องมาจากการพิจารณาคัดเลือกหรื อซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ และบริ การอื่นใดให้ แก่กองทรัสต์
(ฎ) ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่เปิ ดเผยส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์จากบริ ษัทหรื อบุคคลที่เป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ไว้ ในหนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุม เพื่อขออนุมตั ิทารายการต่าง ๆ และรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทุน
และทรั สตีจะใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้จัดการกองทรั สต์ในการเข้ าทาธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อ
กองทรัสต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน้
ทังนี
้ ้ “บุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ” ให้ ใช้ นิยามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ ผู้ค ้าประกันหรื อได้ รับการค ้า
ประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้บริ หารเป็ นกลุม่ เดียวกัน การให้ หรื อรับบริ การ การซื ้อขายระหว่าง
กัน และการออกค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น
(ฏ) ติดตามการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทารายงานกระจายยอดประโยชน์ตอบแทน
และด าเนิน งานอื่ นใดที่เ กี่ ยวข้ องกับเรื่ อ งดัง กล่าวโดยให้ เ ป็ น ค่าใช้ จ่ายของกองทรั สต์ และอาจมอบหมายให้ บุคคลอื่น
ดาเนินการแทนได้
(ฐ) ติ ด ต่ อ ประสานงาน และให้ ข้ อ มูล ต่ อ หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ยื่ น เอกสาร และน าส่ง
ค่าธรรมเนียม ภาษี โรงเรื อนและที่ดินหรื อภาษี อื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์หรื อเกิดจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน ที่
กองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องชาระต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และดาเนินการหักภาษี หกั ณ
ที่จ่ายที่กองทรัสต์มีหน้ าที่หกั ณ ที่จ่าย โดยอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นดาเนินการแทนได้
(4) หน้ าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์
(ก) เพื่ อ ให้ การดู แ ลจัด การกองทรั ส ต์ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากทรั ส ตี เ ป็ นไปอย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้ มีระบบงานที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้ อย่าง
ครบถ้ วน โดยอย่างน้ อยต้ องมีระบบงานดังต่อไปนี ้
(1) การกาหนดนโยบายในการจั ดการกองทรั สต์ แ ละระบบการจัด โครงสร้ างเงิ นทุน การพิจารณา
คัดเลือกการลงทุน และการจัดทาแผนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์
(2) ระบบการกากับดูแล บริ หาร และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนของกองทรัสต์ เพื่อให้
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(3) ระบบในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
(4) ระบบการคัดเลือกบุคลากรและผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทรั สต์
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(5) ระบบในการติดตาม กากับดูแลให้ ผ้ จู ดั การและบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทรัสต์
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ ทรัสต์ ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทรัสต์
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(6) ระบบรองรับการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
ตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
(7) ระบบปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (Back office)
(8) ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
(9) ระบบการติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
(10) ระบบการจัดการกับข้ อพิพาททางกฎหมาย
ทังนี
้ ้ การจัดให้ มีระบบงานที่กล่าวมาข้ างต้ นทังหมดนี
้
้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องเป็ นผู้จดั ทาขึ ้นด้ วยตนเอง
เว้ นแต่เป็ นกรณีการจัดระบบปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นดาเนินการแทนได้
ภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) การมอบหมายต้ องไม่มีลกั ษณะที่อาจส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพของการปฏิ บัติห น้ าที่ ข อง
ผู้จดั การกองทรัสต์
(2) มีมาตรการรองรับให้ สามารถประกอบธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ รู ับดาเนินการไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นของกองทรัสต์ ต้ องมอบหมายให้ กบั
ผู้ที่สามารถดาเนินการได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
อย่างไรก็ดี การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้รับดาเนินการข้ างต้ น ต้ องมิใช่การมอบหมายระบบและงานที่
เกี่ยวข้ องกับนโยบายและการดาเนินการจัดการลงทุน ระบบการกากับดูแล บริ หาร และจัดการความเสี่ยง ระบบในการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระบบการคัดเลือกบุคลากรและผู้รับ มอบหมายในงานที่เกี่ ยวข้ อง และระบบการ
ติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
(ข) บริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดแห่งสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ หากทรัสตีในนามกองทรัสต์ได้ เข้ าทาสัญญาใด ๆ กับบุคคลภายนอก (เช่น สัญญากู้เงินที่ทรัสตีในนาม
กองทรัสต์เข้ าทากับผู้ให้ ก้ )ู ที่กาหนดให้ ทรัสตีในนามกองทรัสต์มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานในการบริ หารจัดกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทรัสตีแจ้ งข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่ กองทรั สต์มี
ความผูกพันกับบุคคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการดาเนินงานในการบริ หารจัดกองทรั สต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ ใ ห้ แก่
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้ รับหนังสือดังกล่าวจากทรัสตีแล้ ว ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ถือปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ทรัสตีกาหนดไว้ ในหนังสือนัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ กองทรัสต์กระทาผิดสัญญาใด ๆ ที่ทรัสตีได้ เข้ าทาไว้
ในนามกองทรัสต์กบั บุคคลภายนอก
(ค) คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ที่จะให้ กองทรัสต์ไปลงทุนด้ วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง โดยต้ องบันทึกและจัดเก็บข้ อมูล รวมทัง้ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการคัดเลือก การตรวจสอบ และการ
ตัดสินใจที่จะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งให้ แก่กองทรัสต์ไว้ ด้วย ทังนี
้ ้ การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due
Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ที่จะให้ กองทรัสต์ ไปลงทุน ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุน
และทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยให้ ยึดถือและปฏิบตั ิตามเป็ นมาตรฐานขันต
้ ่า
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์
(ง) ดาเนินการต่าง ๆ ให้ มนั่ ใจได้ วา่ ได้ จดั การด้ านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ของกองทรัสต์
อย่างมืออาชีพและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาทิ
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(1) กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับ
ข้ อผูกพันที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวน
(2) กาหนดวงเงินการก่อภาระหนี ้และควบคุมไม่ให้ เกินที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวน
(3) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรั สต์ และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรั สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หนังสือชี ช้ วน หลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศ ที่ ทจ.
49/2555 ตลอดจนประกาศ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องอื่นใด
(4) บริ หารกระแสเงินสดของกองทรัสต์
(5) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(6) จัดให้ มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
และประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลุมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง
รวมถึงโครงสร้ างอาคาร ระบบน ้า ระบบไฟฟ้า) ที่ทาให้ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์
(7) จัดให้ มีการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่าที่เหมาะสมสาหรับอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ (Tenant Mix)
(8) ควบคุมดูแลให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
(9) ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ ลงทุน
(10) ประเมิ นผลการปล่อ ยเช่าในอดีตเพื่ อก าหนดเงื่ อ นไขในการปล่อ ยเช่าและจัดทาสัญญาเช่าให้
เหมาะสมและประเมินผลความถูกต้ องของการติดตามเรี ยกเก็บค่าเช่า เพื่อบันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ หรื อตัดหนี ้สูญ หรื อ
บันทึกหนี ้สูญรับคืน (ในกรณีที่เรี ยกเก็บเงินได้ ภายหลังตัดหนี ้สูญ)
(11) จัดให้ มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิ่งปลูกสร้ างที่กองทรัสต์ได้ ลงทุน เช่น ระบบแจ้ ง
เตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสือ่ สาร และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
(12) กาหนดและใช้ นโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานในการบริ หาร บารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสิง่ ปลูก
สร้ างที่กองทรัสต์ได้ ลงทุน
(จ) ตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิโดยถูกต้ องในอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน รวมทังสั
้ ญญา
ต่าง ๆ ที่กองทรัสต์เข้ าไปเป็ นคู่สญ
ั ญามีการจัดทาโดยถู กต้ องตามกฎหมายและมีผลผูกพันหรื อสามารถใช้ บงั คับได้ ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาดังกล่าว
(ฉ) จัดให้ มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ หนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ช้ วน รายงานประจาปี ของกองทรัสต์
งบการเงิน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับกับ
กองทรัสต์และทรัพย์สนิ ที่ลงทุน โดยเก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายใน
ระยะเวลาอย่างน้ อย 5 ปี นบั แต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
(ช) จัดทาและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจาปี และข้ อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และ
เผยแพร่ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในกฎหมาย สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน รวมทังข้
้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
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ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องใน
การจัด ท าและเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ ยวกับกองทรั สต์ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบร่ วมกัน ในเนื อ้ หาข้ อ มูลที่ ประกาศ หรื อ เผยแพร่ ต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยต้ องจัดให้ มีระบบการตรวจสอบที่ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้ วน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีพิมพ์ หรื อ
เอกสารเผยแพร่ อื่นใด ได้ รับการตรวจสอบว่ามีความถูกต้ องครบถ้ วน ไม่ขาดข้ อมูลสาคัญ และได้ ให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจลงทุนแล้ ว รวมทังเป็
้ นไปตามกฎหมายประกาศและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(ซ) ดูแลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและเพียงพอก่อนที่จะใช้ สิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิ
เรื่ องต่าง ๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลนันล่
้ วงหน้ าตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์
(ฌ) ควบคุมดูแลให้ กองทรัสต์ปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรื อ
องค์กรกากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ รวมทังข้
้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
(ญ) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี ซึง่ หมายความรวมถึงกาไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์
โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บญ
ั ชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้ วแต่กรณี แต่
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(ฎ) ในกรณีที่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์กาหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ การ
เบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้ เฉพาะกรณีที่เป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่ อการดาเนินงานประจาวัน ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากทรัสตี และต้ องจัดทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้
ภายในระยะเวลาที่สมควร
(ฏ) ดาเนินการจัดทา และ/หรื อ จัดส่งและรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ การบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ซงึ่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่จากัดเพียง ข้ อมูล
เกี่ยวกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
รายงานการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
8.2

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อดาเนินการบริ หารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 โดย บริ ษัท งานสมบูรณ์
จากัด เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 ซึ่งบริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด และคณะผู้บริ หาร ได้ ดาเนิน
ธุรกิจจาหน่ายหรื อให้ เช่าอาคารคลังสินค้ าและโรงงานสาเร็ จรู ป แก่ผ้ ปู ระกอบการทังในและนอกนิ
้
คมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มา
กว่า 20 ปี
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8.2.1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์

บริ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด
เลขที่ 333 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
(1) นายฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์ มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ ร้ อยละ 35
(2) นางสมศรี ไกรศักดาวัฒน์ มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ ร้ อยละ 25
(3) นางพรทิพย์ พิบลู นคริ นทร์ มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ ร้ อยละ 20
(4) นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ ร้ อยละ 20
0115554010121
02 382 5111

8.2.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1) หน้ าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
(ก) ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายได้ ที่เกิดขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์นนได้
ั ้ มาโดยวิธีการให้ เช่าหรื อวิธีการอื่นใด
และบริ หารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(ข) จัดหาผู้เช่ารายย่อยเพื่อเช่าพื ้นที่ในอสังหาริ มทรัพย์ ประสานงาน รวมถึง เจรจากับผู้เช่ารายย่อยในการเข้ า
ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามสัญญาต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ค) เรี ยกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ ผ้ ูเช่ารายย่อยชาระเงินค่าเช่า เงิ นประกัน ค่าบริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และหนี ้สินใด ๆ (หากมี) และการออกใบกากับภาษี
ใบเสร็ จรับเงินชัว่ คราว และใบเสร็ จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และนาส่งเงินดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์โดยโอนไปยัง
บัญชีของกองทรัสต์ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์กาหนด
(ง) ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้เช่ารายย่อยปฏิบตั ิตามสัญญาทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ เู ช่า
รายย่อยเป็ นคูส่ ญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด
(จ) บารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้ อมนาออกให้ เช่าหรื อขาย ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม
ปรับปรุง พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพดีและพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา
(ฉ) ก ากับ ดูแ ลให้ มี ก ารประกัน วิ น าศภัย ต่ อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละประกัน ภัย ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ
บุคคลภายนอก ให้ มีความคุ้มครองเพียงพอตามจานวนและมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์หลักที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน พร้ อมทัง้
ระบุกองทรัสต์เป็ นผู้รับผลประโยชน์ โดยให้ การประกันภัยทังสองกรณี
้
เป็ นไปตามรายละเอียดและขอบเขตความคุ้มครองที่
ผู้จดั การกองทรัสต์กาหนด
(ช) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสังหาริ มทรัพย์ก่อนส่งมอบให้ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยหรื อกองทรัสต์ รวมถึงส่ง
รายงานการตรวจสอบอสังหาริ มทรั พย์ให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ เมื่อมีการทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การใหม่ ต่ออายุ
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อเมื่อสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การเดิมสิ ้นสุดลง แล้ วแต่กรณี
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(ซ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้ อมูลและเอกสารทังหมดเกี
้
่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์หรื อกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิ
ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญาต่าง ๆ ที่จดั ทาขึ ้น
ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
(ฌ) ตรวจสอบและชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์หรื อค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
สัญญาที่ทากับผู้เช่ารายย่อยหรื อสัญญาอื่นใดเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการบริ หาร
จัดการอสังหาริ มทรัพย์ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อนุมตั ิ
(ญ) จัดเตรี ยมและเสนอรายงานประจาเดือ นซึ่งแสดงถึงรายรับ -รายจ่าย เงินค้ างรับ และเงินค้ างจ่าย และ
บัญชีทดลองรายเดือนที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ฎ) จัดเตรี ยมและเสนอรายงานประจาไตรมาสในเรื่ องสภาวะตลาดซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของสภาวะตลาดและจานวนของลูกค้ าที่เข้ ามาเยี่ยมชมอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละไตรมาส
(ฏ) จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และนาเสนอแผนการดาเนินงานประจาปี
ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ต่อผู้จดั การกองทรัสต์
(2) หน้ าที่ในการจัดทาบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
(ก) จัดให้ มบี ญ
ั ชีและรายงานต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผู้จดั การกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายงาน
รับชาระหนี ้ประจาวัน รายงานลูกหนี ้ค้ างชาระ ณ วันทาการสุดท้ ายของเดือน รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้
จากการดาเนินงานโดยรวมของกองทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ เพื่อจัดส่งบัญชีรายงานและเอกสารดังกล่าวให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) บริ หารจัดการเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) ตามที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ได้ อนุมตั ิ รวมถึงจัดเตรี ยม
รายงานการใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดสาหรับเบิกเงินคืนจากผู้จดั การกองทรัสต์
(ค) อานวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผู้จัดการกองทรั สต์ ตามที่ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ร้องขอ
(3) หน้ าที่ในการทาการตลาด
(ก) ให้ คาแนะนาแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการและการตลาดของอสังหาริมทรัพย์โดยรวม
ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการลงทุนและนโยบายการลงทุน เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(ข) ทาการตลาดและจัดหาผู้เช่ารายย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการอานวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
อสังหาริ มทรัพย์ตามที่ได้ รับการร้ องขอ การตอบข้ อสงสัย การให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ และกิจกรรมอื่นใดที่
นามาซึง่ รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์
(ค) ให้ คาแนะนาแก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับสภาพหรื อแนวโน้ มของสภาวะตลาดอสังหาริ มทรั พย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่ กองทรัสต์จากสภาวะดังกล่าว
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8.3

ทรัสตี

8.3.1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของทรัสตี
ชื่อทรัสตี
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
เลขทะเบียนบริ ษัท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตี
โทรศัพท์
โทรสาร
Website

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ ร้ อยละ 99
(2) ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่ ร้ อยละ 0.01
0105535048398
ใบอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. วันที่ 18 กันยายน 2556
02 949 1500
02 949 1501
www.scbam.com

8.3.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี
(1) ทรั สตีมีหน้ าที่ จัดการกองทรั สต์ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชี พ รวมทัง้ ด้ วยความ
ชานาญ โดยปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
้
สต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อ
ผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
(2) ทรัสตีมีหน้ าที่ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี)ดาเนินการ
ในงานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ สัญ ญาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประกาศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(3) ทรัสตีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ เ พื่อ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ทรัสตีต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(ก) ตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวหรื อเรื่ องที่ขอมติว่ าเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
(ข) ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวหรื อเรื่ องที่ขอมติไม่สามารถกระทาได้
หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(4) ทรัสตีมีหน้ าที่บงั คับชาระหนี ้หรื อดูแลให้ มีการบังคับชาระหนี ้เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั
บุคคลอืน่
(5) ในกรณีที่ไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุที่ทาให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีเข้ า
จัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ ทรัสตีมีหน้ าที่จดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อจากัดมิให้ เกิดความ
เสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์และพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ ในการดาเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนใน
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ระหว่างนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ได้ ระบุไว้ รวมทังมี
้ อานาจในการจัดให้ มี
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามอานาจหน้ าที่ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ
(6) ทรัสตีมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรั สต์ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(7) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์ สินอื่น
ดังกล่าวอาจดาเนินการโดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์มอบหมายโดยจะเป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยในกรณีที่มอบหมายให้ บุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับดาเนินการ ต้ อง
ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ว่า ด้ ว ยการให้ บุค คลอื่ น เป็ น ผู้ รั บ
ดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้รับดาเนินการในงานที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม
(8) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน คาผ่อนผัน ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั อันทาให้ ต้องมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี
จะต้ องดาเนินการตามที่สญ
ั ญาก่ อตังทรั
้ สต์กาหนดเพื่อแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ได้ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
(9) ห้ ามมิให้ ทรัสตีนาหนี ้ที่ตนเป็ นลูกหนี ้บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีไปหักกลบลบ
หนี ้กับหนี ้ที่บคุ คลภายนอกเป็ นลูกหนี ้ ทรัสตีอนั สืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ การกระทาที่ฝ่าฝื นข้ อห้ ามนี ้ ให้ การ
กระทาเช่นนันตกเป็
้
นโมฆะ
(10) ในกรณีที่ทรัสตีเข้ าทานิติกรรมหรื อทาธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก ให้ ทรัสตีแจ้ งต่อบุคคลภายนอกทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้ าทานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
(11) ให้ ทรัสตีจดั ทาบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สนิ และบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้ องจัดทาบัญชีท รัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้
ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทังแยกกองทรั
้
สต์ไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตี
ครอบครองอยู่
(12) ในกรณี ที่ทรั สตีมิได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ (11) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง
ให้ สนั นิษฐานว่า
(ก) ทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยูน่ นเป็
ั ้ นของกองทรัสต์
(ข) ความเสียหายและหนี ้ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นนเป็
ั ้ นความเสียหายและหนี ้ที่เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตี
(ค) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยูน่ นเป็
ั ้ นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถกู เปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไป
จากทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยูน่ นด้
ั ้ วย
(13) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ (11) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิอาจแยก
ได้ ว่าทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้ สนั นิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ รวมทังทรั
้ พย์สินที่ถกู เปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไป
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จากทรัพย์สินนันและประโยชน์
้
ใด ๆ หรื อหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นของกองทรัส ต์แต่ละกองตาม
สัดส่วนของทรัพย์สนิ ที่นามาเป็ นต้ นทุนที่ปะปนกัน
(14) การใช้ อานาจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(ก) การทาธุรกรรมที่มิใช่เรื่ องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี
(ข) การทาธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินซึ่งมีท รั พย์ สิน และวัตถุประสงค์ ข องการจัดการใน
ลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทาในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการแทน
(ค) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปั นผล
หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตี หรื อผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อนายทะเบียนรายอื่นที่ได้ รับ
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการได้
(ง) เรื่ องอื่นใดที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 หรื อประกาศหรื อข้ อกาหนด
อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณี ที่ ท รั สตี ฝ่าฝื น บทบัญ ญัติ ต ามวรรคหนึ่ง ให้ ก ารที่ ท าไปนัน้ ผูก พัน ทรั สตี เ ป็ น การส่ว นตัว ไม่ ผูก พัน
กองทรัสต์
(15) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์ โดยชอบตามข้ อ (14) ทรัสตีต้องเลือกผู้รับมอบหมายด้ วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง และต้ องกากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความ
เอาใจใส่ โดยต้ องกาหนดมาตรการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศที่ กข.
1/2553 ดังนี ้
(ก) การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้ รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและบุคลากรของผู้ที่
ได้ รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายงานและกองทรัสต์
(ข) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
(ค) การดาเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้ รับมอบหมายงานอีก
ต่อไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณีดงั กล่าวได้
(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรั สต์ โดยชอบตามข้ อ (14) หากมีค่าใช้ จ่าย
หรื อทรัสตีต้องชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตาม
ความจาเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์จะกาหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่น
สิทธิ ที่จะได้ รับเงินหรื อทรั พย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิ ที่ทรั สตีมีอยู่ก่อนผู้ถือหน่วยทรั สต์และ
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิ หรื อสิทธิ ใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิ ที่อาจบังคับได้ ในทันที โดยไม่จาต้ องรอให้ มีการ
เลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยนรู ป หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืน
แก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอานาจดาเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทาโดยสุจริ ต และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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(17) ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อ (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ ชาระหนี ้ที่มีอยู่ตอ่ กองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่เป็ น
หนี ้ที่อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(18) ในกรณีที่ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ ทรัส
ตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่มีความจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอื่นให้ ตา่ งไปจากที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ได้ และหากทรัสตีได้
จัดการตามที่ได้ รับความเห็นชอบนันด้
้ วยความสุจริ ตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จาต้ องรับผิดตาม
วรรคหนึง่
(19) ทรัสตีมีหน้ าที่ดแู ลให้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์มีสาระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ให้ ทรัสตีดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(ก) ดูแลให้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์เป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ข) ในกรณี ที่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ไม่เป็ นไปตามข้ อ (19) นี ้ ให้ ทรั สตีดาเนินการให้
เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
(ค) ในกรณี ที่ ห ลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ การจั ด การกองทรั ส ต์ ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติ ทรัสต์ฯ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ มี
ข้ อกาหนดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่า ว ให้ ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ให้ เป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ นัน้ ตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ หรื อ ตามที่ สานัก งาน ก.ล.ต. มี ค าสั่ง ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ
(20) ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม ดูแ ล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ไ ด้ รั บ มอบหมายรายอื่ น (ถ้ ามี )
ดาเนินการในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการทา
หน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(ก) ดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผู้จดั การกองทรัสต์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตงอยู
ั้ ่
(ข) ติดตามดูแลและดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ูรับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการ
แต่งตังผู
้ ้ รับมอบหมายรายใหม่
(ค) ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ง) ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(จ) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการหรื อการทาธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับ
มอบหมายรายอื่ น (ถ้ า มี ) เพื่ อ ประกอบการขอมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ การเปิ ด เผยข้ อ มูลของกองทรั สต์ ต่อ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรื อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ
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(21) ในกรณี ที่ ป รากฏว่าผู้จัด การกองทรั สต์ ก ระท าการ หรื อ งดเว้ นกระท าการ จนก่ อ ให้ เ กิ ดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีมีหน้ าที่ ดังนี ้
(ก) รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทาการนับแต่ร้ ูหรื อพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(ข) ดาเนินการแก้ ไข ยับยัง้ หรื อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร
(ค) ไม่ว่า กรณี ใ ด ๆ หากผู้จัด การกองทรั สต์ ไม่สามารถปฏิ บัติห น้ า ที่ได้ ให้ ท รั สตี จัด การกองทรั สต์ ตาม
ความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อจากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังปวง
้ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี ้ได้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ข้ อ (5)
(23) ในกรณีที่ทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดาเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตังอยู
้ บ่ นหลักแห่งความซื่อสัตย์
สุจริ ต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีของ
กองทรัสต์
(24) ทรัสตีมีหน้ าที่จดั ทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดาเนินการแทนได้
โดยเมื่อมีการมอบหมายผู้อื่นเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าที่กากับดูแลให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้ นแต่มีการจัดทาหลักฐานตามระบบและระเบียบข้ อบังคับ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์
(25) ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์มอบให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(26) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์อ อกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรื อ
ใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สญ
ู หายลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้ ทรัสตีมีหน้ าที่ออกหรื อดาเนินการให้ มี
การออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
8.4

ข้ อมูลของผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง

8.4.1 ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110
02 264 9090
02 264 0789
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8.4.2 นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ชื่อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
02 009 9999
-

8.4.3 ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
ชื่อผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์
จากัด
2521/35-36 โครงการ BIZ Town
Ladprao ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองเจ้ า
คุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10310
02 530 4333
02 530 4050-3

บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
1350/279-283 อาคารไทยณรงค์ทาวเวอร์
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02 030 5885
02 030 5811-12

9. การกากับดูแลกองทรัสต์
9.1

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความโปร่ งใส ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทุนโดยรวม ทังนี
้ ้ การกากับดูแลกองทรัสต์นนผู
ั ้ ้ จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิ หน้ าที่ให้ เป็ นไปตามสาคัญดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าว
ต้ องมีความชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทาให้ ผ้ ลุ งทุนเกิดความสาคัญผิดในข้ อมูลนัน้
(2) ไม่นาข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรื อทาให้ เกิด
ความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
(3) ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขัดแย้ งเกิดขึ ้น
ต้ องดาเนินการให้ มนั่ ใจว่าผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
(4) ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าที่กบั ทรัสตี สานักงานก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนุมตั ิ
การขอความเห็นชอบ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
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(5) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามจานวนหน่วยทรัสต์
ที่ตนถืออยู่
9.2

การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์

9.2.1 ข้ อกาหนดการประชุม
(1) การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการของผู้จัด การกองทรั ส ต์ กรรมการคนหนึ่ ง คนใดสามารถเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการได้ โดยการจัดทาหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พร้ อมด้ วยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่ อ
พิจารณา แล้ วแต่กรณี โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีทวั่ ไปจัดส่งให้ คณะกรรมการทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
(ข) ในกรณีที่มีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไว้
เป็ นการเฉพาะ ให้ จดั ส่งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะดาเนินการเรี ยกประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และ/หรื อกรณีมี
เหตุสาคัญซึ่งต้ องได้ รับมติจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ กรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตาม
วิธีการเรี ยกประชุมที่กาหนดดังกล่าวข้ างต้ น
(2) เหตุท่ ตี ้ องขอมติ
(ก) การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
(ข) การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ค) การพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของกองทรัสต์
(ง) การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
(จ) การพิจารณาและอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของกองทรัสต์
(ฉ) การเปลีย่ นแปลงและแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(ช) การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในเรื่ องที่ไม่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
(ซ) การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกางลงทุนของกองทรัสต์
(ฌ) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
(ญ) การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และการชาระคืนเงินกู้
(ฎ) การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าหนึ่งล้ าน (1,000,000) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละศูนย์จดุ ศูนย์สาม (0.03) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทังนี
้ ้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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(ฏ) กรณีอื่นใดที่กรรมการหรื อผู้บริ หารเห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ผ้ คู ณะกรรมการ
พิจารณาและมีมติในเรื่ องดังกล่าว
(3) องค์ ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมการประชุมด้ วยตนเองอย่างน้ อยกึ่งหนึ่ง ของจานวน
กรรมการทังหมด
้
การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ทังนี
้ ้ ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธาน
กรรมการหรื อประธานในที่ประชุมแล้ วแต่กรณี มีคะแนนอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
9.2.2 การทาธุรกรรมที่สาคัญของกองทรัสต์ ในรอบบัญชีท่ ผี ่ านมา
(ครัง้ ที่) วันที่
(1) 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561

-

(2) 26 มีนาคม
พ.ศ. 2561

-

(3) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
-

(4) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(5) 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2561

-

รายละเอียด
อนุมตั ิงบการเงินของกองทรัสต์ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พิจารณาและอนุมตั ิรายการระหว่างกันของ AIMIRTระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม พ.ศ.
2560
พิจารณาและอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ AIMIRT
ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดวัน เวลา วาระ การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี
พ.ศ. 2561
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินที่ตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท ประจาปี พ.ศ. 2560 สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี พ.ศ.
2560
พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสอบทานของกองทรัสต์ สาหรับไตรมาส 1/2561 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบการ
ดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวาคม (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสอบทานของกองทรัสต์ สาหรับไตรมาสที่ 2/2561 สิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบการ
ดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
พิจารณาอนุมตั ิการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561
พิจารณาเรื่ องการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท
(“AIMIRT”)
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(ครัง้ ที่) วันที่

(6) 5 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561

9.3

รายละเอียด
- พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT ในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋
สัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่เกิน 50,000,000 (ห้ าสิบล้ าน) บาท และวงเงินสินเชื่อค ้า
ประกัน (Bank Guarantee) จานวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้ าน) บาท เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ในการบริ หารและการดาเนินงานของกองทรัสต์ การ
ซ่อมบารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทังเพื
้ ่อใช้ ค ้าประกันการใช้
สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
- พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสอบทานของ AIMIRT สาหรับไตรมาสที่ 3/2561 สิ ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
- พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ สาหรับรอบการ
ดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน

เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน ต้ องไม่ใช้ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในของกองทรัสต์ซึ่งตนดารงตาแหน่งหรื อมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารในบริ ษัทที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ซึ่งเป็ นสาระสาคัญ และยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ต่อบุคคลที่
ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารกองทรัสต์นนั ้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ โดยกาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน มีหน้ าที่รายงานการถือครองหน่วยทรัสต์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อ
ขาย หรื อโอนหน่วยทรัสต์ต่อฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งข้ อความทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แจ้ งห้ ามการซื ้อ ขาย หรื อ โอนหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน ก่อนวัน
เผยแพร่ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ต่อตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย หรื อก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูล
ภายในของกองทรัสต์อนั มีสาระสาคัญหรื อมีผลกระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์
9.4

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์

9.4.1 การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจเป็ นฝ่ ายงานมีหน้ าที่หลักในการสรรหาและคัดเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนที่มีคณ
ุ ภาพและ
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
สร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญสรุปได้ ดังนี ้
(1) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะเป็ นผู้สรรหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก และดาเนินการตรวจสอบในเบื ้องต้ นเพื่อ
พิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ
หลักเกณฑ์ตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อไม่ จากนันจึ
้ งนาเสนอรายงานการลงทุนเบื ้องต้ นให้ กบั ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารพิจารณาอนุมตั ิ
(2) กรณีที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอนุมตั ิรายงานการลงทุนเบื ้องต้ น ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะดาเนินการตรวจสอบและ
สอบทานรายละเอียดของทรั พย์สิน (Due Diligence) อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงข้ อมูล เอกสารสิทธิ และเอกสารต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ตลอดจนการประเมินความ
เสีย่ งด้ านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในทรัพย์สนิ นัน้
(3) ดาเนินการให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระภายนอก และร่ วมสอบ
ทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(4) ดาเนินการนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ โดยภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะดาเนินการส่งข้ อมูลการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ทรัสตีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับขนาดของธุรกรรมและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (และที่สานักงาน ก.ล.ต ประกาศเปลี่ยนแปลง)
เว้ นแต่กรณีการพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรกก่อนจัดตังกองทรั
้
สต์ ไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากทรัสตี
(5) ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ
9.4.2 การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พื ้นที่ที่มีการเรี ยก
เก็บค่าตอบแทน การให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าหรื อให้ ใช้ พื ้นที่ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่ ดาเนินการในลักษณะใด
ที่เป็ นการใช้ กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น
(2) ในกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บุคคลที่จะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบธุ
ั้
รกิ จที่
กองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิ จโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น จะต้ องมีข้อตกลงที่กาหนดค่าเช่า
ส่วนใหญ่เป็ นจานวนที่แน่นอนไว้ ลว่ งหน้ า และหากจะมีสว่ นที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จานวนเงินค่าเช่าสูงสุดที่
อ้ างอิงกับผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเงินค่าเช่าที่กาหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า
(3) ห้ ามมิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั้
ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีข้อตกลง
เพื่อให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฎว่าผู้เช่านาอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
(4) ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้ อยูใ่ นสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ โดยผู้จดั การกองทรัสต์มี
หน้ าที่จดั ให้ มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ทาให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลับสภาพเดิม
เพื่อให้ กองทรั สต์ สามารถจัดหาผลประโยชน์ ได้ เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรั สต์ลงทุนในทรั พย์สินหลัก โดยการ
ประกันภัยดังกล่าวจะต้ องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ ในวงเงินประกันภั ยซึ่งไม่น้อย
กว่ า จ านวนต้ นทุ น ทดแทนหรื อต้ นทุ น เปลี่ ย นแทน (Full Replacement Cost) และการประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อจากการดาเนินการในอสังหาริ มทรัพย์ในวงเงินที่เพียงพอ
และเหมาะสม ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาวงเงินประกันภั ยข้ างต้ นที่จัดทาโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจัดทา
ประกันภัยและวงเงินประกันภัยดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(5) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ และผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกาหนดค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัว่ ไปที่เป็ นบุคคลภายนอก
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9.5

การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(Property Manager) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่คดั เลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้
กากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ ได้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และเพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์
และผู้ลงทุนโดยทัว่ ไป ดังนี ้ ในการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้ เป็ นผู้บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้ าไป
ลงทุน เช่น การบริ หารงานประจาวันบนอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการดาเนินการอย่างน้ อยในเรื่ อง
ต่อไปนี ้
(1) มี ก ารประเมิ น และวิ เ คราะห์ ป ระสบการณ์ ชื่ อ เสีย ง และผลงานในอดี ต ของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น
ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า การติดตามหนี ้ การบารุ งรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริ หารจัดการพื ้นที่ให้ เช่า
การดูแลให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่า ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกั นการรั่วไหลของรายได้ และควบคุมการเบิกค่าใช้ จ่ายให้ รัดกุม
ระบบงานที่สามารถป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์ รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ
ที่สาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์จะสามารถบริ หารจัดการทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์ได้ อย่างดี
และสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ อนึ่ง ระบบควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดขันต
้ ่าตามแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งสานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งต้ องกาหนดตามระดับ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ พยายามเพิ่มรายได้ ให้ แก่กองทรัสต์ เช่น
ผลตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขึ ้นอยู่กบั รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การที่เรี ยกเก็บได้ จริ งหรื อกาไรสุทธิจากการปล่อย
เช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เป็ นต้ น
(3) จัดให้ มีกลไกที่ทาให้ กองทรัสต์สามารถปรับเปลีย่ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อมีผลการบริ หารจัดการไม่เป็ นที่นา่ พอใจ
(4) จัดให้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดย
สม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริ ตหรื อทาให้ ตรวจพบการทุจริ ต
หรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามระบบได้ โดยง่าย เช่น ขอให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ส่งรายงานประเมินระบบการควบคุม
ภายใน (ถ้ ามี) ของทังผู
้ ้ สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทรัสต์ให้ กับ
ผู้จดั การกองทรัสต์
(5) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณากาหนดในสัญญาว่าจ้ างให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อนั เนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในระบบ
การควบคุมทาให้ เกิดการทุจริ ตได้ โดยง่าย
(6) ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์พบว่า ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กระทาการหรื อละเว้ นการกระทาการอันเป็ นเหตุให้
ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ ความน่าเชื่ อถือดังกล่าวจะต้ อง
เป็ นไปตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละตามมาตรฐานวิ ช าชี พ อัน เป็ น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ว ไปของผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ บริ ห าร
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อสังหาริ มทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องดาเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์จะสามารถเข้ าไปดาเนินงานแทน หรื อคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม
9.6

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ในการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน หลัก ของกองทรั สต์ ผู้จัด การกองทรั สต์ โดยฝ่ ายบริ ห ารอสัง หาริ มทรั พ ย์ จ ะมีการ
ควบคุมดูแลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกที่กองทรัสต์แต่งตัง้ ทาหน้ าที่บริ หารทรัพย์สินเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเพื่อรั กษาประโยชน์ ที่ดีที่สุดของกองทรั สต์ และผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยผู้จัดการกองทรั สต์ มีระบบในการ
ดาเนินการและควบคุมดูแลผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี ้
9.6.1 การกากับดูแลรายเดือน
ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะควบคุมดูแลการค้ างชาระหนี ้ของผู้เช่า โดยจะดาเนินการตรวจสอบจากรายงานยอด
การค้ างชาระที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (บุคคลภายนอก) จัดทาขึ ้นในทุก ๆ เดือน และตรวจสอบว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(บุคคลภายนอก) มีการจัดทาเอกสารการติดตามหนี ้อย่างถูกต้ องครบถ้ วนหรื อหรื อไม่
9.6.2 การกากับดูแลรายไตรมาส
(1) ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะควบคุมดูแลกระบวนการหาลูกค้ าที่จะมาเช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ โดยใน
ทุก ๆ ไตรมาสจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่เป็ นบุคคลภายนอกของกองทรัสต์ใช้ ในการทา
การตลาดเพื่ อ หาผู้เ ช่ า เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ก ารด าเนิ น การอย่า งโปร่ ง ใส ไม่มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ ้น โดยดาเนินการตรวจสอบอย่างน้ อยในเรื่ องของการนาเสนอทรัพย์สินให้ เช่าในแต่ละที่ตงอย่
ั ้ างเท่าเทียม
กันโดยไม่ให้ ความสาคัญกับชื่อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบในเรื่ องของการกาหนดราคาให้ เช่าทรัพย์สินว่าเป็ นการ
กาหนดราคาที่เอื ้อประโยชน์ต่อเจ้ าของทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งหรื อไม่ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะทาการติดต่อ
ลูกค้ าเป้าหมาย โดยการสุม่ เพื่อตรวจสอบ (Surprise Check) ว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นกลาง
ไม่เอื ้อประโยชน์ตอ่ เจ้ าของทรัพย์สนิ หลักรายใดรายหนึง่ เป็ นการเฉพาะ
(2) ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะมีการประชุมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพื่อรับฟั งการรายงานการให้ เช่าทรัพย์สิน
หลัก สภาพการแข่งขัน และสภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
9.6.3 การกากับดูแลรายปี
(1) ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะตรวจสอบทรัพย์สินร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อให้ มนั่ ใจว่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้ วนไม่มีการต่อเติมเกินไปกว่าที่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท และ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สนิ ประจาปี
(2) ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะตรวจสอบเอกสารการทาประกันภัยทรัพย์สินหลัก เพื่อให้ มนั่ ใจว่าทรัพย์สินหลักมี
การประกันภัยอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
9.6.4 การซ่ อมแซมทรัพย์ สิน
ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะดาเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมแซม
ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง รวมถึ ง รายชื่ อ ผู้ ซ่ อ มแซม และค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มแซมก่ อ นการอนุ มัติ ใ ห้ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
(บุคคลภายนอก) ดาเนินการซ่อมแซม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ดาเนินการให้ มีการซ่อมแซมทรัพย์สนิ โดย
ปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใด ๆ
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9.6.5 การติดตามและควบคุมการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาสัญญาว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) ภายหลังจากการลงนามในสัญญาว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะต้ องมีอานาจตรวจสอบและควบคุมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ วา่ จ้ าง ดังต่อไปนี ้
หน้ าที่ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(ก) ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายได้ ที่เกิดขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์นนได้
ั ้ มาโดยวิธีการให้ เช่าหรื อวิธีการอื่นใด และ
บริ หารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(ข) จัดหาผู้เช่ารายย่อยเพื่อเช่าพื ้นที่ในอสังหาริ มทรัพย์ ประสานงาน รวมถึงเจรจากับผู้เช่ารายย่อยในการเข้ าทา
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
(ค) เรี ยกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ ผ้ เู ช่ารายย่อยชาระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการ
จัด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และหนี ส้ ิ น ใด ๆ (หากมี ) และการออกใบก ากับ ภาษี
ใบเสร็ จรับเงินชัว่ คราว และใบเสร็ จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และนาส่งเงินดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์โดยโอนไปยัง
บัญชีของกองทรัสต์ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์กาหนด
(ง) ดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้เช่ารายย่อยปฏิบตั ิตามสัญญาทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ เู ช่าราย
ย่อยเป็ นคูส่ ญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด
(จ) บารุงรักษาอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีเพื่อพร้ อมนาออกให้ เช่าหรื อขาย ซึง่ รวมถึงการซ่อมแซม ปรับปรุง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพดีและพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา
(ฉ) ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารประกั น วิ น าศภั ย ต่ อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละประกั น ภั ย ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ
บุคคลภายนอก ให้ มีความคุ้มครองเพียงพอตามจานวนและมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์หลักที่กองทรัสต์เข้ าลงทุน พร้ อมทัง้
ระบุกองทรัสต์เป็ นผู้รับผลประโยชน์ โดยให้ การประกันภัยทังสองกรณี
้
เป็ นไปตามรายละเอียดและขอบเขตความคุ้มครองที่
ผู้จดั การกองทรัสต์กาหนด
(ช) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสังหาริ มทรัพย์ก่อนส่งมอบให้ แก่ผ้ เู ช่ารายย่อยหรื อกองทรัสต์ รวมถึงส่งรายงาน
การตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ เมื่อมีการทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การใหม่ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและ
สัญญาบริ การ หรื อเมื่อสัญญาเช่าหรื อสัญญาบริ การเดิมสิ ้นสุดลง แล้ วแต่กรณี
(ซ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้ อมูลและเอกสารทังหมดเกี
้
่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์หรื อกรรมสิทธิ์ หรื อ สิทธิ
ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสัญญาต่าง ๆ ที่จดั ทาขึ ้น
ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
(ฌ) ตรวจสอบและชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์หรื อค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
สัญญาที่ทากับผู้เช่ารายย่อยหรื อสัญญาอื่นใดเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการบริ หาร
จัดการอสังหาริ มทรัพย์ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์อนุมตั ิ
(ญ) จัดเตรี ยมและเสนอรายงานประจาเดือนซึ่งแสดงถึงรายรับ -รายจ่าย เงินค้ างรับ และเงินค้ างจ่าย และบัญชี
ทดลองรายเดือนที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ฎ) จัดเตรี ยมและเสนอรายงานประจาไตรมาสในเรื่ องสภาวะตลาดซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
สภาวะตลาดและจานวนของลูกค้ าที่เข้ ามาเยี่ยมชมอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละไตรมาส
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(ฏ) จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และนาเสนอแผนการดาเนินงานประจาปี ของ
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ต่อผู้จดั การกองทรัสต์
หน้ าที่ในการจัดทาบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน
(ก) จัดให้ มีบญ
ั ชีและรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรั สต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
รายงานรับชาระหนี ้ประจาวัน รายงานลูกหนี ้ค้ างชาระ ณ วันทาการสุดท้ ายของเดือน รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
รายได้ จากการดาเนินงานโดยรวมของกองทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ เพื่อจัดส่งบัญชีรายงานและเอกสาร
ดังกล่าวให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) บริ หารจัดการเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ อนุมตั ิ รวมถึงจัดเตรี ยมรายงาน
การใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดสาหรับเบิกเงินคืนจากผู้จดั การกองทรัสต์
(ค) อานวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
ร้ องขอ
หน้ าที่ในส่วนการทาการตลาด
(ก) ให้ คาแนะนาแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการและการตลาดของอสังหาริ มทรัพย์โดยรวม
ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการลงทุนและนโยบายการลงทุน เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(ข) ทาการตลาดและจัดหาผู้เช่ารายย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการอานวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
อสังหาริ มทรัพย์ตามที่ได้ รับการร้ องขอ การตอบข้ อสงสัย การให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ และกิจกรรมอื่นใดที่
นามาซึง่ รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์
(ค) ให้ ค าแนะน าแก่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ เ กี่ ย วกับ สภาพหรื อ แนวโน้ ม ของสภาวะตลาดอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่ กองทรัสต์จากสภาวะดังกล่าว
(3) เมื่อมีการเข้ าทาสัญญาว่าจ้ างบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัส
ตีจะเป็ นผู้ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญา
(4) ผู้จัดการกองทรั สต์ จะควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ที่ได้ กาหนดใน
สัญญา หากพบว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กระทาการฝ่ าฝื นหรื อละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้ อตกลงที่มีความสาคัญ
รวมถึงข้ อกาหนดเกี่ยวกับอานาจการอนุมตั ิ ฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องรายงานเรื่ องดังกล่าวให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารทราบโดยไม่ลา่ ช้ า เพื่อรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบในลาดับต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ทรัสตี
อาจมีมติหรื อกาหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่ องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมถึงการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญา ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นกรณี ๆ ไป
9.7

การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกากับดูแลการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ ดาเนินการแต่งตังบริ
้ ษัท งานสมบูรณ์ จากัด เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยฝ่ ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ น
ผู้กากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ ชิด เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ ไป ทังนี
้ ้
ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที่ควบคุมดูแลและบริ หารรายรั บรายจ่ายของกองทรั สต์ ของกองทรั สต์ เพื่อให้ ผลตอบแทนของ
กองทรัสต์เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในระบบการติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ มีดงั นี ้
(1) ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริ การ
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(2) ตรวจสอบรายงานค่าใช้ จ่ายในการซื ้อจัดจ้ างสาหรั บงานบารุ งรั กษาหรื อซ่อมแซมอุปกรณ์ หรื ออาคารของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(3) ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ และการนาส่งให้ กองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
(4) ตรวจสอบรายงานค้ างชาระค่าภาษี และค่าเบี ้ยประกันรายปี หรื อรายเดือนหรื อรายไตรมาส
(5) มีการหารื อร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างสม่าเสมอเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ และ
หาแนวทางที่เหมาะสมแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการดาเนินงานของกองทรัสต์
9.8

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์ทสี่ าคัญสรุปได้ ดังนี ้

9.8.1 ค่ าธรรมเนียมพืน้ ฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต์
กองทรัสต์ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพื ้นฐานในการบริ หารจัดการองทรัสต์ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน
เป็ นฐานในการคานวณ โดยมีค่าธรรมเนียมขันต
้ ่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงชาระค่าธรรมเนียม
พื ้นฐานให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นรายเดือน
9.8.2 ค่ าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
- ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้ อยละ 2 ต่อปี ของรายได้ สทุ ธิ
จากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
- ปี ที่ 4 เป็ นต้ นไป นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้ อยละ 2.75 ต่อปี ของรายได้
สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
โดยกองทรัสต์ตกลงชาระค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เ ป็ นราย
เดือน
9.8.3 ค่ าธรรมเนี ยมพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเติมจากการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ในอัตราดังนี ้
- ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้ อยละ 3 ต่อปี ของกาไรจากการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์สาหรับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
- ปี ที่ 4 เป็ นต้ นไป นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้ อยละ 4 ต่อปี ของกาไรจาก
การดาเนินงานของกองทรัสต์สาหรับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
โดยกองทรัสต์ตกลงชาระค่าธรรมเนียมพิเศษให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นรายเดือน
9.8.4 ค่ านายหน้ าในการที่ผ้ ูเช่ ารายย่ อยต่ ออายุสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การ และค่ านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่ า
รายย่ อยรายใหม่ สาหรับอสังหาริมทรัพย์ ท่ วี ่ าง
- ในกรณี ที่ผ้ ูเช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การเป็ นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน)
กองทรัสต์ตกลงจะชาระค่านายหน้ าให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การที่กองทรัสต์จะได้ รับจากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจานวน 0.5 เดือน
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- ในกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 3 ปี (36 เดือน) หรื อ
เกินกว่า 3 ปี (36 เดือน) (แล้ วแต่กรณี) กองทรัสต์ตกลงจะชาระค่านายหน้ าให้ แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ตามส่วนโดยคานวณ
อัตราค่านายหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะได้ รับสาหรับกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การเป็ น
ระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) (เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การรที่กองทรัสต์จะได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
จากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจานวน 0.5 เดือน) และลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นสัดส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริ งของ
ผู้เช่ารายย่อยดังกล่าว
- ในกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การเป็ นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) กองทรัสต์
ตกลงจะชาระค่านายหน้ าให้ แก่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่
กองทรัสต์จะได้ รับจากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจานวน 1 เดือน
- ในกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 3 ปี (36 เดือน) หรื อเกิน
กว่า 3 ปี (36 เดือน) (แล้ วแต่กรณี) กองทรัสต์ตกลงจะชาระค่านายหน้ าให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ตามส่วนโดยคานวณอัตราค่า
นายหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะได้ รับสาหรับกรณีที่ผ้ เู ช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การเป็ นระยะเวลา 3 ปี
(36 เดือน) (เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที่กองทรั สต์ จะได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การจากผู้เช่ารายย่อย
ดังกล่าว จานวน 1 เดือน) และลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นสัดส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริ งของผู้เช่ารายย่อย
ดังกล่าว
9.8.5 ค่ าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่ วนกลาง
หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่พึงชาระให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การพื ้นที่สว่ นกลางในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนสา
หรับแต่ละโครงการ (ถ้ ามี) ในอัตราตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การพื ้นที่สว่ นกลางรายนัน้ ๆ ได้ เรี ยกเก็บจริ ง อย่างไรก็ดี อัตราค่าดูแลระบบ
สาธารณูป โภคส่ว นกลางดัง กล่า วจะมี อัต ราเพิ่ ม ขึ น้ ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 3.5 ต่ อ ปี โดยกองทรั ส ต์ ต กลงช าระค่า ดูแ ลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลางให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นรายเดือน
9.8.6 ค่ าธรรมเนียมในการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน
- ค่าธรรมเนียมการได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ของกองทรัสต์ (Acquisition Fee): ไม่เกินร้ อยละ 3
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้ มาของกองทรัสต์ในแต่ละคราว
- ค่าธรรมเนียมการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ของกองทรัสต์ (Disposal Fee): ไม่เกินร้ อยละ
3 ของมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างทรัพย์สนิ ที่จาหน่ายไปของกองทรัสต์ในแต่ละคราว และราคาประเมินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินราคา
ที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
9.9

การเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ ความสาคัญต่อการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อให้ สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลของกองทรัสต์ ได้ อย่างสะดวก ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ทันเวลาอย่างสม่าเสมอ ทังข้
้ อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และข้ อมูลสาคัญอื่นใด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุน
ได้ ใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จดั การ กองทรัสต์ โดยฝ่ าย
กฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทา และ/หรื อ กากับดูแล รวบรวมข้ อมูลจากฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง
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ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้จดั การกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงฝ่ าย
กฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน จะต้ องดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล ประสานงาน และปฏิบตั ิหน้ าที่ร่วมกันกับทรัสตี ตาม
“บันทึกข้อตกลงการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกัน ระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์กบั ทรัสตี” โดยมีระบบรองรับการเปิ ดเผยข้ อมูล ดังนี ้
(1) ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิ บตั ิงานรวบรวมกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
สาคัญ ได้ แก่
(ก) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(2) ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานจัดเตรี ยมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงตามกาหนดเวลา
(3) ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ข้างต้ นเพื่อให้ เป็ นปั จจุบนั พร้ อม
เผยแพร่ให้ ผ้ บู ริ หาร และ/หรื อ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องทราบอย่างสม่าเสมอ
(4) ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง
(5) การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อทรัสตี ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล ประสานงาน และ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ร่วมกันกับทรั สตี ตาม “บันทึ กข้อตกลงการปฏิ บ ัติงานร่ วมกันระหว่ างผู้จัดการกองทรัสต์ กับทรัสตี ” ซึ่งตาม
ข้ อตกลงนี ้ กองทรัสต์จะต้ องส่งรายงานประเภทต่าง ๆ ให้ ทรัสตีตามรอบระยะเวลา ที่กาหนดหรื อเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญ โดย
ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบัติงาน จะรวบรวมข้ อมูล ความเห็น หลักการและเหตุผล รวมถึงเอกสารประกอบจ าก
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดทารายงานส่งให้ ทรัสตี
9.10 การจัดประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
9.10.1 เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี ้
(1) การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินหลักที่มีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์
(2) การกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
(3) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี ้
(4) การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
(5) การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ซงึ่ มี
ขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 (ยี่สิบล้ าน) บาท หรื อ เกิ นกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรั พย์สิ นสุทธิ ของกองทรัสต์
แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ทังนี
้ ้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด
(6) การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
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(7) การเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนทรัสตี
(8) การเปลีย่ นแปลงหรื อถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์
(9) การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
(10) การเลิกกองทรัสต์
(11) กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและมีมติในเรื่ องดังกล่าว
9.10.2 หน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการจัดประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นรอบปี บญ
ั ชีของกองทรัสต์
(2) จัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อมีรายการหรื อเหตุที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่ อ ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ซึ่งถื อหน่วยทรั สต์ รวมกันไม่น้ อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจ านวนหน่วยทรั สต์ ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เรี ยประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอ
เรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้ นี ้ เมื่อมีผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เข้ าชื่ อกันทาหนังสือขอให้ มีการเรี ยกประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์แล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
(ข) ในกรณี เรื่ องใดที่ทรั สตีเห็นว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรื อสมควรที่จะเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและมีมติในเรื่ องนัน้ ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ได้ รับ
หนังสือจากทรัสตี ทังนี
้ ้ ไม่ตดั สิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารื อกับผู้จดั การกองทรัสต์ถึงเหตุจาเป็ นดังกล่าว
9.10.3 การเรียกประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทาหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่ องดังกล่าว ซึง่ รวมถึง
ผลกระทบที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับจากการลงมติในเรื่ องนัน้ โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้ อง
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีทวั่ ไปจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
(2) ในกรณีที่มีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไว้
เป็ นการเฉพาะ ให้ จดั ส่งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องนัน้ ๆ
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มิได้ ดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อทรัสตีตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ แล้ วแต่กรณี ให้ ทรัสตีดาเนินการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามวิธีการเรี ยกประชุมที่กาหนดดังกล่าวข้ างต้ นโดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที่
จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น (ถ้ ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง
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9.10.4 องค์ ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึง่ ในสาม) ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 1 (หนึง่ ) ขัว่ โมง จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนได้
ั ้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถือหน่วยทรั สต์ ร้องขอตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์นนมิ
ั ้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ไ ม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
9.10.5 สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้ มี
ข้ อจากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา
(1) ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ที่ ถื อหน่ว ยทรั สต์ เ กิ น กว่าอัตราหรื อ ไม่เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กาหนดในประกาศที่ ทจ.
49/2555 ประกาศที่ กร.14/2555 และประกาศที่ สช.29/2555 แล้ วแต่กรณี หรื อในสัดส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะได้ ประกาศกาหนด หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ
9.10.6 มติของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
หากสัญ ญาก่อ ตัง้ กองทรั สต์ ไม่ได้ กาหนดไว้ เป็ น อย่างอื่ น มติ ข องผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ให้ ป ระกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีทวั่ ไปให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(2) ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 (สามในสี่ ) ของจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์
(ข) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ที่มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี ้
(ค) การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปของกองทรัสต์
(ง) การทาธุรกรรมผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตังแต่
้
20,000,000 (ยี่สิบล้ าน) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
ทังนี
้ ้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด
(จ) การเปลีย่ นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(ฉ) การเปลีย่ นแปลงทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
(ช) การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์นี ้ในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
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(ซ) การเลิกกองทรัสต์
อนึ่ง มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะที่ขดั หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศที่ สร.26/2555 หรื อหลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ ให้ ถือว่า
มตินนไม่
ั ้ มีผลบังคับ
9.11 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.11.1 การคัดเลือกการสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ผู้จดั การกองทรัสต์ระบบการคัดเลือกและตรวจสอบด้ วยว่าบุคลากรที่เป็ นผู้บริ หารมีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุไว้ ในประกาศ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ดังนี ้
(1) เป็ นผู้มีประสบการณ์ ด้านบริ หารจัดการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ รวมกัน เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันเริ่ มเข้ าทางานกับบริ ษัท
(2) เป็ น ผู้ที่ ไม่มี ลัก ษณะต้ องห้ ามของบุคคลที่ มีอ านาจในการจัดการกองทรั สต์ ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้ได้ รั บ มอบหมาย (แล้ ว แต่ก รณี ) จะเป็ น ผู้ดูแ ลคัด เลือ กผู้บ ริ ห ารระดับ สูงสุด ตาม
คุณสมบัติที่กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยมีฝ่ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครด้ วย
ระบบการติดตามดูแลคุณสมบัติของบุคลากร
ผู้จดั การกองทรัสต์มีระบบในการติดตามดูแลให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทรัสต์เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม โดยมอบหมายให้ ฝ่ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานดาเนินการ ดังนี ้
(1) เมื่อกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้มีอานาจในการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้ รับการแต่งตั ง้ ฝ่ ายกฎหมายและ
กากับการปฏิบตั ิงานจะดาเนินการแจ้ งกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้มีอานาจในการจัดการดังกล่าวให้ ทราบถึงลักษณะต้ องห้ ามของ
การเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้มีอานาจในการจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์
(2) ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานดาเนินการให้ กรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้มี อานาจในการจัดการ กรอกข้ อมูล
และลงนามใน “แบบรับรองประวัติบุคคลที ่จะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของผู้จัดการ
กองทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ” เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม และใน “แบบรายงานการมี
ส่วนได้ เสียของกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้มีอานาจในการจัดการ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง” เพื่อแจ้ งบริ ษัทให้ ทราบถึงข้ อมูล
ส่วนตัวและความสัมพันธ์ กับผู้เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทจะใช้ เป็ นข้ อมูลตรวจสอบการมีส่วนได้ เสียของบุคคล
ดังกล่าวในการทาธุรกรรมใด ๆ กับกองทรัสต์
(3) ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้มีอานาจในการจัดการจัดทา
“แบบรับรองประวัติบคุ คลที ่เป็ นหรื อจะเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ี อานาจในการจัดการกองทรัสต์ ” และ “แบบรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลทีม่ ี ความเกี ่ยวข้อง” และนาส่งฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน อย่างน้ อย
ปี ละครัง้ หรื อ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลในแบบรายงานทัง้ 2 แบบดังกล่าวข้ างต้ น
(4) หากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ที่มีนยั สาคัญ ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานจะรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ
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(5)
เกี่ยวข้ อง

คณะกรรมการบริ ษัทรายงานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายที่

9.11.2 การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ
ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่ง (1) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในผู
้
้ จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ)
(2) ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานรวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่ได้ รับเงินเดือนประจาจากผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรื อ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อ เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เ สียใน
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและ
การบริ หารงานของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อ เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่ จะทาให้
ขาดความเป็ นอิสระ
(4) ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งและไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(5) พร้ อมที่จะใช้ ดลุ ยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระและในกรณีที่จาเป็ นเพื่อผลประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และ
พร้ อมที่จะคัดค้ านการกระทาของกรรมการอื่น ๆ หรื อ ของฝ่ ายจัดการ
(6) สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สาคัญของผู้จดั การกองทรัสต์
(7) มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรื อเป็ นผู้มีศกั ยภาพสูงและเป็ นที่ยอมรับ
(8) ไม่เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์
(9) ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมาย
ว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินใน
ทานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี ้ ใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง
ฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต
(10) ไม่มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไม่สามารถให้ ค วามเห็ น อย่า งเป็ น อิ สระเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของผู้จัด การ
กองทรัสต์
9.12 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กองทรัสต์ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคา่ ตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,200,000 บาท
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่อสังคมทัง้ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงและโดยอ้ อม
รวมถึงคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ โดยมุ่งเน้ นการบริ หารให้ เป็ นไปโดยความถูกต้ องเป็ นธรรมและ
ต่อต้ านธุรกิจคอรัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิ ต่อผู้ใช้ แรงงานอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนการดาเนินธุรกิจด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
การประกอบกิจการอย่ างเป็ นธรรม
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม เป็ นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ ความสาคัญ
และพึงปฏิบตั ิในการบริ หารกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ บริ หารกกองทรัสต์ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด
ได้ แก่ พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ ฯ พระราชบัญญัติทรั สต์ ฯ กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานกากับดูแล และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
ตลอดจนการยึดยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ส่งเสริ มการ
แข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้เช่าทุกรายอย่างเป็ นธรรม และไม่โฆษณาชวนเชื่อหรื อเปิ ด เผยข้ อความ
อันเป็ นเท็จอันอาจก่อให้ เกิดความสับสน ความเข้ าใจผิดและความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนทัว่ ไป ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นการสร้ างความ
เชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนในระยะยาว
การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของบุคคล ทังสิ
้ ทธิในชีวิตและเสรี ภาพ โดยตระหนักเป็ นอย่าง
ยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นรากฐานของการพัฒนาบุคคล โดยมีการสนับสนุนให้ มีความเสมอภาคตามกฎหมาย การ
แสดงออกซึง่ ความคิดเห็นโดยเสรี กาหนดสิทธิในการทางานตามกฎหมายแรงงาน สิทธิในการได้ รับสวัสดิการสังคม และการ
คัดเลือกพนักงานเข้ าปฏิบตั ิงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการจากัดเชื ้อชาติ ศาสนา และเพศ
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
เนื่องด้ วยกองทรัสต์ได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างที่เป็ นอาคารคลังสินค้ า อาคารคลังห้ องเย็น
โดยผู้จัด การกองทรั สต์ ได้ ด าเนิ น การแต่ง ตัง้ บริ ษั ท งานสมบูร ณ์ จ ากั ด เป็ น ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยฝ่ ายบริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ จะเป็ นผู้กากับดูแ ล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ ชิดซึ่งในการบริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ นนั ้ ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้เช่า โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้เช่า โดยมุ้งเน้ นการดาเนินการด้ านบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ รักษามาตรฐานในการบริ การ และส่งมอบงาน
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้เช่า
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ตระหนักและมุ่งให้ ความสาคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และการลดผลกระทบต่าง ๆ ต่อสิง่ แวดล้ อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมเป็ นหน้ าที่ร่วมกันของทุกคน ดังนัน้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์จึงสนับสนุนให้ พนักงานใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่คานึงถึงการประหยัดพลังงาน
และส่งเสริ มให้ มีการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่ ตลอดจนรณรงค์การใช้ พลังงานอย่างประหยัด และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้จดั การกองทรัสต์มีระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทาหน้ าที่ติดตามดูแล และตรวจสอบเพื่อให้
ผู้จดั การกองทรัสต์มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ความสามารถเยีย่ งผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ อ ย่ า งเป็ นธรรม ปฏิ บั ติ ง านด้ วยความระมัด ระวัง ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนไม่นาข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
ในการดาเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบตามขันตอนของระบบควบคุ
้
มภายใน
ของผู้จดั การกองทรัสต์ที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
(1) กาหนดปั จจัยเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจของผู้จดั การกองทรัสต์ และทาการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ ในการจัดทา
แผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี
(2) ดาเนินการจัดทาแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี
(3) นาเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อขออนุมตั ิจากกรรมการอิสระ
(4) ดาเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ที่ได้ รับการอนุมตั ิ และนาเสนอรายงานการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบตั ิงานที่ไม่สอดคล้ อง หรื อ ผิดกฎระเบียบ หรื อ ประเด็น ที่พบจากการตรวจสอบ
ภายในต่อกรรมการอิสระ
(5) กรณี พ บการปฏิ บัติ ง านผิ ด กฎระเบี ย บ ผู้ต รวจสอบภายในจะประสานงานกับ ฝ่ ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อแจ้ งต่อหน่วยงานที่ปฏิบตั ิผิดกฎระเบียบ เพื่อให้ ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(6) ติดตามการปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิ บตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบ จัดทารายงานการติดตามการแก้ ไข และ
นาเสนอต่อกรรมการอิสระ
(7) ด าเนิ น การตรวจสอบรายการจัด ซื อ้ จัด จ้ างซึ่ ง ฝ่ ายบัญ ชี ต รวจสอบจากเป็ น รายการค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผ้ ูบ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ (บุคคลภายนอก) จัดทารายงานส่งให้ แก่ฝ่ายบัญชีภายในวันที่สบิ (10) ของเดือนถัดไป
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผู้ดแู ล
อย่างใกล้ ชิดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามระบบงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
12. การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
12.1 ระบบการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้จัดการกองทรั สต์มีระบบในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง กล่าวคือ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานจะร่ วมกันดูแลให้ การทาธุรกรรมเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ต้ องเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด และที่สาคัญต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์
(2) ต้ องมีความสมเหตุสมผล กระทาบนราคา และเงื่อนไขตลาดที่เป็ นธรรม
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(3) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยูใ่ นอัตราที่ เป็ นธรรมและเหมาะสม
(4) ผู้มีสว่ นได้ เสียในการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรม
(5) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะนาเสนอธุรกรรมดังกล่าวต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบัติงานจะทาหน้ าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ผา่ นการดาเนินการดังนี ้
(1) รวบรวมรายชื่อบุคคล หรื อ นิติบุคคลที่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เพื่อ
นาส่งข้ อมูลให้ ทรัสตีทกุ หก (6) เดือน เพื่อใช้ ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันของกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ ยวโยง
(2) ตรวจสอบว่าเป็ นธุรกรรมที่บุคคลเกี่ยวโยงของกองทรัสต์มีส่วนได้ เสียหรื อไม่ และจาเป็ นต้ องขอความเห็นชอบ
จาก ทรัสตี หรื อขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนที่จะทาธุรกรรมดังกล่าวหรื อไม่
(3) หากเป็ นธุรกรรมที่บคุ คลเกี่ยวโยงของกองทรัสต์มีสว่ นได้ เสีย จะดาเนินการให้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนาเสนอธุรกรรม
ดังกล่าวให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ภายหลัง
จากที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงานจะดาเนินการให้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นาเสนอธุรกรรมดังกล่าวแก่ทรัสตีเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของธุรกรรมและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (และที่อาจมีการประกาศเปลีย่ นแปลง)
(4) ภายหลังจากที่ได้ รับความเห็นชอบในการทาธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวโยงของกองทรัสต์ซงึ่ มีสว่ นได้ เสีย เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์และสามารถเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมนัน้ ให้ ดาเนินการเป็ นไป
ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ทรัสตี และตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์มีการจัด การกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่น ตามกฎเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (และอาจ
มีการประกาศเปลีย่ นแปลง)
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12.2 รายการระหว่ างกันในรอบระยะเวลาบัญชีในปี ที่ผ่านมา
ธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ มีดังต่ อไปนี ้
(1) รายการระหว่ างกองทรั สต์ กับบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลักษณะรายการ

รายการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิชย์
จากัด ในฐานะทรัสตี ของ
กองทรัสต์ แต่งตัง้ บริษัท
เอไอเอ็ม เมนเนจเม้ นท์
จากัด เป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์โดยมีสิทธิและ
หน้ าที่ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม
พื ้นฐานผู้จดั การ
กองทรัสต์

มูลค่ ารายการ
ปี พ.ศ. 2561
(ล้ านบาท)
10.81

ความสมเหตุสมผลของรายการ

• รายการแต่งตัง้ ผู้จัด การกองทรัสต์ดังกล่าว มีค วามสมเหตุสมผลเนื่ องจากคณะกรรมการและผู้บริ หารของผู้จัดการกองทรัสต์เป็ นผู้มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคลังสินค้ า เป็ นอย่างดี
• อัตราค่าธรรมเนียมพื ้นฐานผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ กับค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรั สต์อื่น โดย
กองทรัสต์ จะจ่ายค่าธรรมเนียมพื ้นฐานผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
โดยมีค่า ธรรมเนี ยมขัน้ ต่า ไม่น้อยกว่า 5,000,000 (ห้ า ล้ า น) บาทต่อปี ตามมที่ ระบุใ นสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ ทัง้ นี ผ้ ้ ูจัด การ
กองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์

0.93

• รายการแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์
• อัตราค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ เป็ นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ กับค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่น โดยกองทรัสต์ จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการทรัพย์สิ นหลักของกองทรัสต์เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อย
ละ 2.75 ของรายได้ สทุ ธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ค่าธรรมเนียม
พิเศษการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์

1.36

• รายการบริ หารจัดการทรัพย์สินนี ้ เป็ นการให้ ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กับผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริ หารทรั พย์สิน โดย
คานวณค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับกาไรจากการดาเนินงานของกองทรัสต์ รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
• อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็ นอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์เพื่อเป็ นแรง
จูงในในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็ นรายเดือน
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 4.00 ต่อปี ของกาไรจากการดาเนินงานสาหรับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
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ลักษณะรายการ

รายการ

ค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินโครงการ
(ค่าดูแลระบบ
สาธารณูปโภค
ส่วนกลาง)

มูลค่ ารายการ
ปี พ.ศ. 2561
(ล้ านบาท)
2.22

ความสมเหตุสมผลของรายการ

• ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าใช้ จ่ายดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่
จาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
• อัตราค่าใช้ จ่ายในการดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางเป็ นค่าใช้ จ่ายตามสัญญา โดยอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับตลาด ทังนี
้ ้
ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

นโยบายการทารายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีนโยบายการทารายการระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์ในอนาคต และมีแนวทางในการป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง กล่าวคือ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบัติงานจะร่ วมกันดู แลให้ การทาธุรกรรมเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ต้ องเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องตลอดจนไม่ขดั กับ กฎเกณฑ์ที่สานักงานก.ล.ต. ประกาศกาหนด และที่สาคัญต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
กองทรัสต์
(2) ต้ องมีความสมเหตุสมผล กระทาบนราคา และเงื่อนไขตลาดที่เป็ นธรรม
(3) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
(4) ผู้มีสว่ นได้ เสียในการทาธุรกรรมจะต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรม
(5) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะนาเสนอธุรกรรมดังกล่าวต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้
ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบัติงานจะดาเนินการให้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนาเสนอธุรกรรมดังกล่าวแก่ทรั สตี และ/หรื อ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิ (แล้ วแต่กรณี) เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของธุรกรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย
ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (และที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศเปลีย่ นแปลง)
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(2) รายการระหว่ างกองทรั สต์ กับ บริ ษัท หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ซึ่งเป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลักษณะรายการ

สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ได้
แต่งตังบริ
้ ษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จากัด เป็ น
ทรัสตีของกองทรัสต์

รายการ

ค่าธรรมเนียม
ทรัสตี

มูลค่ ารายการ
ปี พ.ศ. 2561
(ล้ านบาท)
5.34

ความสมเหตุสมผลของรายการ

•
•

รายการแต่งตังทรั
้ สตีดงั กล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์
อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี เป็ นอัต ราที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์ อื่ น โดยกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีคา่ ธรรมเนียมขันต
้ ่าไม่น้อยกว่า
5,000,000 (ห้ าล้ าน) บาทต่อปี ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ ทังนี
้ ้ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(3) รายการระหว่ างกองทรั สต์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของทรั สตีของกองทรั สต์ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลักษณะรายการ

กองทรัสต์ฝากเงินกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด

รายการ

ดอกเบี ้ยรับ

มูลค่ ารายการ
ปี พ.ศ. 2561
(ล้ านบาท)
0.06

ความสมเหตุสมผลของรายการ

• รายการฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นการใช้ บริการธนาคารทัว่ ไป
• อัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการฝากเงิน เป็ นอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากซึ่งสามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ทวั่ ไป ทังนี
้ ้ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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(4) รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับกลุ่ม บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รายใหญ่ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลักษณะรายการ

รายการ

กลุม่ บริษัท เจดับเบิ ้ลยูดี รายได้ คา่ เช่าและ
อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
ค่าบริการ
(มหาชน) หรือ JWD ใช้ /
เช่าพื ้นที่คลังห้ องเย็น และ
คลังสินค้ าของกองทรัสต์

มูลค่ ารายการ
ปี พ.ศ. 2561
(ล้ านบาท)
131.12

ความสมเหตุสมผลของรายการ

• ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าบริษัทในกลุม่ ของ JWD ซึ่งเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง้ แรกในโครงการ JWD นัน้ ตังแต่
้ ก่อนที่จะมี
การจัดตังกองทรั
้
สต์ มีบุคลากรและทีมงานที่เป็ นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทาหน้ าที่ดแู ลและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้
อย่างต่อเนื่องระยะยาว นอกจากนีบ้ ริษัทในกลุ่มของ JWD เป็ นผู้เช่าที่มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินโครงการ JWD เป็ นอย่างดีมากกว่าผู้เช่า
รายอื่น ๆ
• อัต ราค่า เช่า และค่า บริ การเป็ น ไปตามอัต ราที่ ต กลงร่ ว มกันระหว่า งกองทรั ส ต์แ ละกลุ่ม JWD โดยมีค วามสอดคล้ องกับ โครงสร้ างผล
ประกอบการในอดีตของทรัพย์สินโครงการ JWD ทังนี
้ ผ้ ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็ นอัตราที่สมเหตุสมผลและไม่
ทาให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ยงั มีกาไรจากการดาเนินงานในระดับที่เหมาะสม
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ส่ วนที่ 4
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ด้ วยกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ มีหน้ าที่นาส่งงบการเงิ นต่อตลาดหลักทรั พย์ ภายใน
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทังมี
้ หน้ าที่จดั ส่งงบการเงินต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันเดียวกับวันที่กองทรัสต์ได้
ยื่นงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
13.1 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่ทาการตรวจสอบหรื อสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์
ประจาปี
2561

ผู้สอบบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ

2560

นางสาวรัตนา จาละ

หมายเหตุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลาที่ผา่ นมา สรุปได้ ดงั นี ้
ประเภท
งบการเงินตรวจสอบ ปี 2561
งบการเงินตรวจสอบ ปี 2560

หมายเหตุ
ถูกต้ องตามควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถูกต้ องตามควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.2 งบดุล
งบดุล

31 ธันวาคม
2561

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2560

สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 31 ธันวาคม 2561: 2,242 ล้ านบาท และ 31 ธันวาคม 2560: 2,140 ล้ านบาท)

2,406,718,751 2,140,000,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 81 ล้ านบาท)

80,706,516
19,852,001

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้
จากการให้ เช่าและบริการ
จากดอกเบี ้ย
จากกรมสรรพากร
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้
จากดอกเบี ้ย
อื่น
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เงินมัดจารับจากค่าเช่าและเงินประกันรายได้ คา่ เช่า
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน

135,627,905

311,609
2,743,857
359,569
7,588
1,054,534
15,078,000
8,045,182
131,153
2,517,048,162 2,293,588,503

408,263
2,234,848
7,021,613
55,580,484
698,000,000
763,245,208

(หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท)

407,342
100,739,421
953,973
50,220,500
590,000,000
742,321,236

1,550,000,000 1,550,000,000

ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
(หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ10 บาท)

กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
คานวณจากจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ วันสิ ้นปี /งวด (หน่วย)
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1,550,000,000 1,550,000,000
203,802,954
1,267,267
1,753,802,954 1,551,267,267
11.3148
10.0081
155,000,000 155,000,000
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13.3 งบกาไรขาดทุน

งบกาไรขาดทุน

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้ จากการให้ เช่าและบริการ
รายได้ จากดอกเบี ้ย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินโครงการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิจากการลงทุน
กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
รายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิจากการลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
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(หน่วย: บาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตัง้ แต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตัง้ กองทรัสต์ )
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

175,141,298
606,839
175,748,137

2,808,287
72,003
300
2,880,590

10,809,675
5,339,941
619,510
2,284,089
2,810,222
1,604,903
1,905,495
24,916,701
50,290,536
125,457,601

293,713
145,404
16,973
36,296
48,399
407,865
257,331
407,342
1,613,323
1,267,267

51,017
6,569
165,200,000
165,257,586
290,715,187

1,267,267
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13.4 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
ให้ เป็ นเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
การซื ้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
การซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การรับรู้สว่ นลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ต้ นทุนทางการเงิน
การ (เพิ่มขึ ้น) ลดลงในลูกหนี ้จากการให้ เช่าและบริการ
การเพิ่มขึ ้นในลูกหนี ้จากดอกเบี ้ย
การ (เพิ่มขึ ้น) ลดลงในลูกหนี ้จากกรมสรรพากร
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์อื่น
การเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในเจ้ าหนี ้อื่น
การเพิ่มขึ ้นในค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
การเพิ่มขึ ้นในเงินมัดจาจากค่าเช่าและเงินประกันรายได้ คา่ เช่า
กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้ นปี /งวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี /งวด
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(หน่วย: บาท)
สาหรับรอบระยะเวลา
ตัง้ แต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตัง้ กองทรัสต์ )
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

290,715,187

1,267,267

(101,518,751)
(349,493,920)
269,018,266
(173,276)
24,916,701
2,432,248
(351,981)
14,023,466)
(7,914,029)
(98,504,573)
6,067,640)
5,359,984
(51,017)
(6,569)
(165,200,000)
(110,680,624)

(2,140,000,000)
407,342
(2,743,857)
(7,588)
(15,078,000)
(131,153)
100,739,421
953,973
50,220,500
(2,004,372,085)

108,000,000
(88,179,500)
(24,915,780)
(5,095,280)
(115,775,904)
135,627,905
19,852,001

1,550,000,000
590,000,000
2,140,000,000
135,627,905
135,627,905
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13.5 อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
รายการ

290,715,187
1,753,802,954
3.07

สาหรับรอบระยะเวลา
ตัง้ แต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
(วันจัดตัง้ กองทรัสต์ )
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,267,267
1,551,267,267
0.11

10.73

0.19

6.22

82.77

1,637,955,117

1,551,267,267

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมปลายงวด (ร้ อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (บาท)
อัตราส่วนของค่าใช้ จา่ ยรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด
(ร้ อยละ)
อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายเงินลงทุนระหว่าง
งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้ อยละ) /1
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (บาท)

หมายเหตุ /1 มูลค่าการซื ้อขายเงิ นลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงิ นฝากธนาคารและคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี ย่ ถ่วงน้าหนักตามระยะเวลาที ม่ ี
อยู่ในระหว่างงวด
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์
14.1 ผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
สาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์สามารถทารายได้ จากการลงทุน
สุทธิทงสิ
ั ้ ้นจานวน 125.46 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 124.19 ล้ านบาท จากปี พ.ศ. 2560 ทังนี
้ ้ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 กองทรัสต์
ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทาให้ กองทรัสต์มีการรับรู้ ผลการดาเนินงานเพียง 10 วัน คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันจัดตังกองทรั
้
สต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีการรับรู้
ผลการดาเนินงานเต็มปี โดยกองทรัสต์มีรายได้ รวมจานวน 175.75 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การจานวน 175.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.65 ของรายได้ รวม โดยเป็ นรายได้
ค่าเช่าจากโครงการ JWD จานวน 131.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 74.61 ของรายได้ รวม และ รายได้ ค่า เช่าและบริ การ
จากโครงการทิพย์ 7 จานวน 44.02 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.05 ของรายได้ รวม ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ าลงทุนทังหมด
้
มีผ้ เู ช่าอยูเ่ ต็ม มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ตลอดทังปี
้ อยูท่ ี่ร้อยละ 100
(2) รายได้ ดอกเบี ้ยจานวน 0.61 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.35 ของรายได้ รวม
กองทรัสต์มีค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้น 50.29 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วย ต้ นทุนทางการเงินจานวน 24.92 ล้ านบาท
ซึ่งเป็ นดอกเบี ้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 698.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.18 ของรายได้
รวม นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั มีค่าใช้ จ่ายจากค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรั สต์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ และค่าธรรมเนียม
วิชาชีพ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ยงั มีกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นและยังไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จานวน 0.06 ล้ านบาท จากการ
บริ หารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ด้วยการลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน และหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
รวมถึงกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จานวน 165.20 ล้ านบาท จากการสอบทานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจาปี ส่งผลให้ กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานอยู่ที่ 290.72
ล้ านบาท
14.2 ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์
14.2.1 สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 กองทรั ส ต์ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมเป็ น จ านวนทัง้ สิ น้ 2,517.05 ล้ า นบาท โดยหลัก
ประกอบด้ วยเงิ นลงทุนในอสัง หาริ มทรั พย์ ตามมูลค่ายุติธ รรมจานวน 2,406.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.62 ของ
สินทรัพย์รวม เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจานวน 80.71 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.21 ของสินทรัพย์รวม
และเงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคารจ านวน 19.85 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.79 ของสิน ทรั พ ย์ ร วม ทัง้ นี ้ เงิ น ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 266.72 ล้ าน
บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ที่เกิดจากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาปี
รวมทังการลงทุ
้
นในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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14.2.2 หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีหนี ้สินรวมจานวน 763.25 ล้ านบาท โดยหลักประกอบด้ วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 698.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.45 ของหนี ้สินรวม เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี พ.ศ. 2560
ประมาณ 108.00 ล้ านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แห่งหนึ่งเพื่อใช้ สนับสนุนการลงทุนในทรั พย์ สิน
เพิ่มเติมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเงินกู้ยืมระยะยาวทังหมดคิ
้
ดดอกเบี ้ยด้ วยอัตราดอกเบี ้ย MLR ปรับลบด้ วยอัตรา
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ มีเงื่อนไขการชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน และชาระคืนเงินต้ นครัง้ เดียวทังจ
้ านวนภายในเดือน
ธันวาคม 2565
อัตราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับร้ อยละ 27.73 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม
ซึ่งยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึ่งระบุไว้ ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
หรื อไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade)
14.2.3 สินทรัพย์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุ ธิทงสิ
ั ้ ้น 1,753.80 ล้ านบาท ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจาก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จานวน 1,550.00 ล้ านบาท และกาไรสะสมจานวน 203.80 ล้ านบาท มีสินทรัพย์สทุ ธิ ต่อหน่วยเท่ากับ
11.3148 บาท
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15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทรัสต์
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ส่ วนที่ 5
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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การรับรองความถูกต้ องโดยผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวัง ผู้จดั การ
กองทรัสต์ขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของกองทรัสต์ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของกองทรัสต์แล้ ว
(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ จัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ใน
ส่วนที่เป็ นสาระสาคัญถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของกองทรัสต์
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่า เอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผ้ จู ัดการกองทรั สต์ได้ รับรองความ
ถูกต้ องแล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ มอบหมายให้ นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมายและกากับ การ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเอกวัจน์ อมรวิวฒ
ั น์
กากับไว้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายอมร จุฬาลักษณานุกลู

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

กรรมการผู้จดั การ

ลายมือชื่อ

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์และในฐานะผู้ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีให้ ดาเนินการแทนกองทรัสต์ ตามสัญญาก่อตัง้
กองทรัสต์สาหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2560

หน้ าที่ 100

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
ซึ่งรั บผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรั สต์

หน้ าที่ 101

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
บริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรี ยล โกรท มีกรรมการและผู้บริ หาร
ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทมีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ นามสกุล
1
นายธนะชัย สันติชยั กูล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

-

-

-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งด้ านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี (ต้ นทุน)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่
ความยัง่ ยืนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11)
สถาบันพระปกเกล้ า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หน้ าที่ 102

ประสบการณ์ การทางาน
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จากัด
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2560 – ปัจจุบนั )
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ (2559 – 2561)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั )
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั )
กลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทีป่ รึ กษา (2555 – ปัจจุบนั )
วิชาชีพบัญชีด้านผู้ทาบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ (2555 – ปัจจุบนั )
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – 2558)
บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (2561 – ปัจจุบนั )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)
ลาดับ
ชื่อ นามสกุล
2
นายไพสิฐ แก่นจันทน์

ตาแหน่ ง
กรรมการ

-

3

เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต กรรมการอิสระ

-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท Executive MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Development Administration,
Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Political Science
Western Michigan University Michigan สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม รุ่น 1 (นมธ. 1)
Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset
Management 2008
Cornell University สหรัฐอเมริกา
Risk Management Committee Program (RMP) 4/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้ าที่ 103

ประสบการณ์ การทางาน
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (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 ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การใหญ่ (2539 – 2549)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ธุรกิ จโรงแรม (2539 – 2549)
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการกองทุน (2538-2539)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี ย้ งชี พ (2531-2538)
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการอิสระ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัท ทูโฟร์ ทรี จากัด
ทีป่ รึ กษา (2553 – ปัจจุบนั )
บริษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการผู้จดั การ (2549 – 2553)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)
ลาดับ

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา

4

นายอมร จุฬาลักษณานุกลู

กรรมการ

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA) Ashland University
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

5

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

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
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้ าที่ 104

ประสบการณ์ การทางาน
บริษัท เทิร์นอะราวด์ จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (2545 – 2549)
บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จากัด (มหาชน)
Assistant Vice President (2542 – 2545)
บริษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด
ผู้จดั การ (2541 – 2542)
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ (2557 – 2559)
ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการอาวุโส (2546 – 2557)
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จากัด (มหาชน)
ผู้บริ หารระดับสูงทางการเงิ น (2544 – 2546)
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการผู้จดั การและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การทัว่ ไปและผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ (2558 – 2559)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ – ผู้จดั การธุรกิ จสัมพันธ์ (2555 – 2558)
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
ผู้อานวยการ – ผู้จดั การธุรกิ จสัมพันธ์ (2550 – 2555)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
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คณะผู้บริ หารของบริษัท
บริ ษัทมีคณะผู้บริ หาร จานวน 6 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ ง
1
นายอมร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
จุฬาลักษณานุกลู

2

นายจรัสฤทธิ์
อรรถเวทยวรวุฒิ

กรรมการผู้จดั การ

3

นางสาว
ญาณิชศา ชาติ
วุฒิกอบกุล

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA) Ashland
University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
(IOD)

- 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 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of
Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบัญชีและ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ University of
Massachusetts Boston สหรัฐอเมริกา
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ประสบการณ์ การทางาน
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ (2557 – 2559)
ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
ผู้อานวยการอาวุโส (2546 – 2557)
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จากัด (มหาชน)
ผู้บริ หารระดับสูงทางการเงิ น (2544 – 2546)
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการผู้จดั การและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การทัว่ ไปและผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ (2558 – 2559)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ – ผู้จดั การธุรกิ จสัมพันธ์ (2555 – 2558)
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
ผู้อานวยการ – ผู้จดั การธุรกิ จสัมพันธ์ (2550 – 2555)
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิ นและนักลงทุนสัมพันธ์ (2561 – ปัจจุบนั )
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิ นและนักลงทุนสัมพันธ์ (ม.ค. 2559 – ส.ค.
2559)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)
ลาดับ
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ชื่อ นามสกุล

นายพงษ์ ธร
สุจีรพันธ์

ตาแหน่ ง

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา
การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

5

นายเอกวัจน์
อมรวิวฒ
ั น์

ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิงาน

-

ประสบการณ์ การทางาน
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
ผู้อานวยการ – นักวิ เคราะห์สินเชือ่ อาวุโส (เม.ย. 2558 – ม.ค. 2559)
ธนาคารอาร์ เอช บี จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายพิจารณาสิ นเชื อ่ (ก.ย. 2557 – เม.ย. 2558)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ – ผู้จดั การธุรกิ จสัมพันธ์ (ก.พ. 2557 – ก.ย.
2557)
ปริญญาโท สาขาการกากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์ บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี (2561 - ปัจจุบนั )
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัย บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี (ก.ย. 2558 - ก.ย. 2559)
ราชภัฎ นครศรีธรรมราช
บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ( เม.ย. 2557 - ส.ค.2558)
บริษัท อัครา ไมนิ่ง จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีอาวุโส ( ต.ค.2544 - ก.พ. 2554)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
Northrop University, California สหรัฐอเมริกา
ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิ บตั ิ งาน
(พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั )
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์ วิสเซส จากัด (มหาชน)
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (เมย. 2553 – มิ ย.2561)
หลักสูตรอบรม (IOD)
บริษัท คอร์ ปอเรท เพอร์ ฟอร์ แมนซ์ แอดไวเซอร์ จากัด (มหาชน)
- Director Accreditation Program
ทีป่ รึ กษา อาวุโสฯ (ต.ค. 2541 - ส.ค. 2560)
Class 84/2010
ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์ ริบาร์
- Audit Committee Program
ฝ่ ายวิ เคราะห์หลักทรัพย์ (ก.ค. 2541 - ก.ย. 2541)
Class 32/2010
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์ วิสส์ จากัด (มหาชน)
ผจก.ฝ่ ายการเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ (ม.ค. 2541 - มิ .ย. 2541)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)
ลาดับ
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ ง

นางสาวจาฏพัุ จน์ ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
อุทวนิช

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงิน Curtin
University of Technology ออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงิน การคลังและ
การค้ าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้ าที่ 107

ประสบการณ์ การทางาน
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ ายวาณิ ชธนกิ จ (ก.พ. 2537 - ธ.ค. 2540)
สานักงานตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไดวา ซีเคียวริตี ้
ผู้จดั การ ฝ่ ายวาณิ ชธนกิ จ (พ.ย. 2534 - ม.ค. 2537)
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การ ฝ่ ายค้าหลักทรัพย์ (ต่างประเทศ) (มี.ค. 2533 - ต.ค. 2534)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ส่วนบริ การทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารการเงิน (พ.ค. 2530 - ก.พ. 2533)
Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA
ฝ่ ายบัญชี และการเงิน (พ.ย. 2528 - เม.ย. 2530)
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ (พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั )
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ , สาขากรุงเทพฯ
ผู้อานวยการ – ผู้จดั การธุรกิ จสัมพันธ์ (ต.ค. 2547 – ต.ค.2560)
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การธุรกิ จสัมพันธ์ อาวุโส (ม.ค. 2545 – ต.ค.2547)

