
แบบ 56-REIT1 

 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 

 

 
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

 

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



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

หน้าที่ 1 

สารบัญ 

  หน้า 

ส่วนที่ 1 สรุปสาระส าคัญของกองทรัสต์ 4 

ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ 13 
 1.  ข้อมลูทัว่ไป 14 
 2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 14 
 3.  ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกจิการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ 36 
 4.  ปัจจยัความเส่ียง 40 
 5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 51 
 6.  ข้อมลูส าคญัอื่น 51 

ส่วนที่ 3 การจัดการและก ากับดูแลกองทรัสต์ 52 
 7.  ข้อมลูหน่วยทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 53 
 8.  โครงสร้างการจดัการ 56 
 9.  การก ากบัดแูลกองทรัสต์ 75 
 10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 89 
 11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 90 
 12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 91 

ส่วนที่ 4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 98 
 13. ข้อมลูทางการเงินและผลการด าเนินการของกองทรัสต์ 99 
 14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จดัการกองทรัสต์ 103 
 15. ความเห็นของทรัสตเีก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 106 

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 107 

เอกสารแนบ รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหาร ซึง่รับผิดชอบในสายงานเก่ียวกบั 
การจดัการกองทรัสต์ 

108 

 

 

 
 
 
 
 
 



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

หน้าที่ 2 

ค าจ ากดัความ 
   

กองทรัสต ์ หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

กลุ่ม JWD หมายถึง กลุ่มบริษัทท่ีประกอบด้วย (1) บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั (2) บริษัท 
เบญจพรแลนด์ จ ากดั (3) บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั และ (4) บริษัท 
ดาต้าเซฟ จ ากดั 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ี หมายถึง โครงการต่าง ๆ ที่กลุ่ม JWD เป็นผู้พฒันาขึน้ ได้แก่  
(1)  โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (รวมส่วนขยายเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะ

เรียกว่า “โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค”)  
(2)  โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ  
(3)  โครงการดาต้าเซฟ  

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทรัสตี หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

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

ประกาศที ่ทจ.49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

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

ผู้จดัการกองทรัสต์           
หรือ บริษัทฯ 

หมายถึง บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  

ผู้ เช่าพืน้ท่ี หมายถึง ผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยช าระค่าตอบแทนแก่กองทรัสต์
เป็นค่าเช่าและค่าบริการ (หากมี)  
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พระราชบญัญัติทรัสต์ฯ  หมายถึง พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มติม 

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ  หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มติม 

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

BIP หมายถึง บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั 

BJL หมายถึง บริษัท เบญจพรแลนด์ จ ากดั 

DTS หมายถึง บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 

JPAC หมายถึง บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 

JWD หมายถึง บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

PCS หมายถึง บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 

SCC หมายถึง บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 

SFC หมายถึง บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากดั  

TIP หมายถึง บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 
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ส่วนท่ี 1 
สรุปสาระส าคัญของกองทรัสต์ 
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สาระส าคัญของกองทรัสต์ 
 
ข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ 
 

ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  

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

ชื่อย่อหลกัทรัพย์ AIMIRT 
ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ทรัสตี บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 

บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั 

มลูค่าที่ตราไว้ 10 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 4,262,500,000 บาท 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 426,250,000 หน่วย 
อายกุองทรัสต์ ไม่มีก าหนดอาย ุ
ประเภทของกองทรัสต์ ไม่ ใ ห้ สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน

หน่วยทรัสต์ 
 
ข้อมูลส าคัญของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน ณ วันสิน้รอบปีบัญชี 
 
(1) ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข้อมลูของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ มีรายละเอียดแยกตามโครงการตามที่ระบุ
ในตารางข้างท้ายนี ้  

โครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
ขนาดพืน้ท่ีหรือความจุ

ให้เช่า 
(ตารางเมตร/กิโลลิตร)  

อัตราการ
เช่าพืน้ท่ี  

 
1 โครงการเจดับเบิล้ยูดี: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิที่ดิน อาคารคลงัห้องเย็น สงัหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการท าความเย็น และอาคาร

คลงัสินค้า  

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  
(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 ยนูิต 17,562.00 ตารางเมตร 100.00% 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 ยนูิต 12,766.40 ตารางเมตร 100.00% 
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หน้าที่ 6 

โครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
ขนาดพืน้ท่ีหรือความจุ

ให้เช่า 
(ตารางเมตร/กิโลลิตร)  

อัตราการ
เช่าพืน้ท่ี  

 

• โครงการดาต้าเซฟ  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

อาคาร
คลงัสินค้า 

1 ยนูิต 9,288.00 ตารางเมตร 100.00% 

รวมโครงการเจดับเบิล้ยูดี 5 ยูนิต 39,616.40 ตารางเมตร 100.00% 
2 โครงการทพิย์ : เป็นการลงทนุในกรรมสิทธ์ิที่ดิน และอาคารคลงัสินค้า 

• โครงการทิพย์ 7  
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

5 ยนูิต 21,651.10 ตารางเมตร 100.00% 

• โครงการทิพย์ 8  
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

4 ยนูิต 34,692.60 ตารางเมตร 100.00% 

รวมโครงการทพิย์  9 ยูนิต 56,343.70 ตารางเมตร 100.00% 

3 โครงการสยามเฆมี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าในทีด่ิน ถงัเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลงัสินค้า มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

• โครงการสยามเฆมี  
(อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

3 ยนูิต 16,726.00 ตารางเมตร 100.00% 

ถงัเก็บ
สารเคมีเหลว 

61 ถัง 85,580.00 กิโลลิตร 100.00% 

รวมโครงการสยามเฆมี 
3 ยูนิต 

และ 61 ถัง 
16,726.00 ตารางเมตร 
และ 85,580.00 กิโลลิตร 

100.00% 

4 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าในที่ดิน และอาคารคลงัสินค้า มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

• โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  
(อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

1 ยนูิต 14,600.00 ตารางเมตร 100.00% 

รวมโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 1 ยูนิต 14,600.00 ตารางเมตร 100.00% 

รวมทุกโครงการ 
18 ยูนิต 

และ 61 ถัง 
127,286.10 ตารางเมตร 
และ 85,580.00 กิโลลิตร 

100.00% 

  
(2) การประเมินและสอบทานราคาประเมินครัง้ล่าสุด 

ราคาประเมินและราคาสอบทานการประเมินมลูค่าของทรัพย์สินนี ้จดัท าขึน้โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ เป็น
ราคาประเมินบนทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

โครงการ 
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์ 
ด้วยวธิีรายได้ (Income Approach)  

(ล้านบาท) 
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 
953.00/1 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

694.70/1 
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โครงการ 
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์ 
ด้วยวธิีรายได้ (Income Approach)  

(ล้านบาท) 
โครงการดาต้าเซฟ 

(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 
204.30/1 

โครงการทิพย์ 7 
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

641.80/1 

โครงการทิพย์ 8 
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

991.40/2 

โครงการสยามเฆม ี
(อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ) 

2,834.00/2 

โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 
(อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี) 

330.00/2 

รวม 6,649.20 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีก่องทรัสต์ลงทนุของ บริษัท ริช แอพไพรซลั จ ากดั  
 /2 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีก่องทรัสต์ลงทนุของ บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จ ากดั  

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัที่เหมาะสม และยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่   
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน   โดย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนประกอบด้วย อาคารคลงัห้องเย็น คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 21.54 ของรายได้รวมทุก
โครงการ อาคารคลงัสินค้า คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 34.30 ของรายได้รวมทุกโครงการ และถังเก็บสารเคมีเหลวคิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 44.16 ของรายได้รวมทกุโครงการ  

 
เหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ในปีที่ผ่านมา 

กองทรัสต์ได้จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็น    
ทรัสตีของกองทรัสต์ และแต่งตัง้บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 โดยมีเหตกุารณ์ที่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ ดงัต่อไปนี ้

9 มกราคม พ.ศ. 2561  หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 

21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์ลงนามในสัญญาซือ้ขายส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารคลังห้องเย็นใน
โครงการเจดบัเบิล้ยดูี (ส่วนขยายเพิ่มเติม) กบั JWD และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิ
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ส่ิงปลกูสร้างดงักล่าว รวมถึงสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้อง มลูค่าการลงทุนประมาณ 108 
ล้านบาท 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัพย์เพิ่มเติมใน
การเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1 เพื่อระดมเงินมาใช้ในการลงทนุทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติม ซึง่เป็นการ
ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในโครงการทิพย์ 8 และการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวใน
โครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  

9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์ลงนามในสัญญาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประเภทคลังสินค้าใน
โครงการทิพย์ 8 กับ TIP และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว รวมถึงลงนามในสญัญาเข้าลงทุนกับ SCC และ BIP เพื่อได้มาซึ่งสิทธิการ
เช่าระยะยาวในที่ดิน และส่ิงปลกูสร้างประเภทคลงัสินค้าและถงัเก็บสารเคมีเหลว ใน
โครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยกองทรัสต์ได้จด
ทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินดงักล่าวต่อกรมที่ดินเป็นที่เรียบร้อย มูลค่าการลงทุน
รวมประมาณ 4,069 ล้านบาท  

14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครัง้ที่  1 ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้ทุนจดทะเบียนของ
กองทรัสต์เพิ่มขึน้เป็น 4,263 ล้านบาท  

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม จ านวน 1,670.63 ล้านบาท 
เพื่อใช้สนบัสนุนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์  ซึ่งค านวณเป็นอตัราส่วนการกู้ยืมเงิน เท่ากับร้อยละ  24.15 ของมลูค่า
ทรัพย์สินรวม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อปฏิบตัิอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับสัญญาเงินกู้ ได้อย่างครบถ้วน 
ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศที่ ทจ.49/2555  ซึ่งไม่เกินอัตราส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 
 
ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง้สิน้ 4 
ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ครัง้ที่ รอบผลการด าเนินงาน 
อัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

(บาทต่อหน่วย) 
วันจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทน 
1 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 0.1822 4 มิถนุายน 2562 
2 1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 0.2430 22 สิงหาคม 2562 
3 1 สิงหาคม 2562 - 30 กนัยายน 2562 0.1365 6 ธันวาคม 2562 
4 1 ตลุาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0.2047 25 มีนาคม 2563 
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ค่าธรรมเนียม 

ในปี พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสรุปได้ ดงันี ้

ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
มูลค่ารายการ 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ
ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

(สิน้ปี) 
1)  ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์   

• ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจดัการกองทรัสต์ 17.50 0.34 

• ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 4.44 0.09 

• ค่าธรรมเนียมพเิศษ 4.93 0.09 

2) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ (คา่ดแูลระบบสาธารณปูโภค
ส่วนกลาง) 

19.81 
 

0.39 
 

3) คา่ธรรมเนยีมทรัสต ี 8.52 0.17 
 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 
สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 

ในรอบปี 2562 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ 
ประกอบด้วย ถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าในโครงการสยามเฆมี อาคารคลังสินค้าในโครงการทิพย์ 8 และ
อาคารคลงัสินค้าในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากการลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวท าให้ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
กองทรัสต์มีพืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าเติบโตจาก 61,267.50 ตารางเมตร ณ สิน้ปีก่อนหน้า เป็น 
127,286.10 ตารางเมตร อีกทัง้ยงัมีความจใุห้เช่าของถงัเก็บสารเคมีเหลวเพิ่มเติมอีกกว่า 85,580.00 กิโลลิตร   

ณ สิน้ปี 2562 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้หมดมีผู้ เช่าอยู่เต็มทุกยนูิต มีอตัราการเช่าพืน้ที่เฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ที่
ร้อยละ 100 นอกจากนี ้สญัญาเช่าที่ครบก าหนดอายภุายในรอบปี 2562 มีการต่อสญัญาทกุยนูิต ท าให้กองทรัสต์มีอตัราการ
ต่ออายสุญัญา (Renewal Rate) เฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ที่ร้อยละ 100 
 
รายได้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 338.04 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 162.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.34 จากปีก่อนหน้า ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าและบริการจ านวน 
337.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของรายได้รวม และรายได้ดอกเบีย้รับจ านวน 0.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 
ของรายได้รวม โดยรายได้รวมของกองทรัสต์ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า มีปัจจยัหลกัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวมีอตัราการเช่าที่ร้อยละ 100 และ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ได้ทนัทีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
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ค่าใช้จ่าย 

ในรอบปี 2562 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 111.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 60.90 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ตามการ
เพิ่มขึน้ของขนาดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยค่าใช้จ่ายหลกัประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบีย้จ่ายของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 50.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25.66 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า เนื่องจากกองทรัสต์มี
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้สนบัสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ดงัที่
กล่าวข้างต้น  ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวมทัง้สิน้ 1,670.63 ล้าน
บาท    

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจ านวน 19.81 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์จ านวน 9.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.00 ล้านบาท และ 7.09 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมในรอบปี 2562   นอกจากนี ้กองทรัสต์ยังมีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียม
ผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น  
 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

ในรอบปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิจ านวน 226.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 101.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 80.82 จากปีก่อนหน้า  โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
เข้าลงทนุเพิ่มเติม ท่ีมากกว่าการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

ทัง้นี ้กองทรัสต์ยังมีก าไรสุทธิที่เกิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จ านวน 1.22 ล้านบาท จากการ
บริหารจดัการสภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ด้วยการลงทุนในหน่วยลงทุน รวมถึงก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 158.28 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจ าปี  ส่งผลให้
กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานอยู่ที่ 386.35 ล้านบาท 

 
ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 6,917.31 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วย
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุธิรรมจ านวน 6,649.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.12 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทนุ
ในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 184.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้เงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 4,242.48 ล้านบาท โดยมี
ปัจจยัหลกัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

หนีสิ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,812.64 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 1,670.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.17 ของหนีสิ้นรวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 
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972.63 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้สนบัสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2562 โดยเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดคิดดอกเบีย้ด้วยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วยอตัราตามที่ระบใุนสญัญาเงินกู้   

อตัราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 24.15 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม 
ซึ่งยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 
หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) 

 สินทรัพย์สทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 5,104.67 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จ านวน 4,669.38 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 435.29 ล้านบาท มีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 11.9757 
บาท เพิ่มขึน้จาก 11.3148 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

 
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีความเส่ียง โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเส่ียง ซึ่งประกอบไปด้วย

ปัจจยัความเส่ียงรวม 4 ด้าน ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ความเส่ียงที่เก่ียวกบักองทรัสต์หรือการด าเนินการของกองทรัสต์  

• ความเส่ียงในการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

• ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

• ความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

• รายได้ของกองทรัสต์ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงินของผู้ เช่าพืน้ท่ีและการตดัสินใจต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญา
บริการเมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่าสิน้สดุลง 

• ความเส่ียงจากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั หรือไม่ได้รับบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกและสาธารณปูโภคส่วนกลาง เนื่องจากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ 

• ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน 

(2)  ความเส่ียงที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  

• ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาผู้ เช่าพืน้ท่ี อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

• ความเส่ียงจากการที่ผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลวไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ 

• ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัการพึงพิงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการสยามเฆมี 

• ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของผู้ เช่าหลกัของโครงการเจดบัเบิล้ยดูี และความเส่ียงในการสญูเสียผู้ เช่าหลกั
ซึง่อาจท าให้รายได้ของกองทรัสต์เปล่ียนแปลงไป 
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• ความเส่ียงเก่ียวกับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมี
เหลว และใบอนญุาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้ เช่าหลกั 

 (3) ความเส่ียงที่เก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

• ความเส่ียงจากกรณีทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุมีข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

• ความเส่ียงจากกรณีทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุถกูเวนคืน 

• ความเส่ียงเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้ 

• ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

(4)  ความเส่ียงที่เก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  

• ความเส่ียงจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลงัจากเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

• ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่
ลงทนุ 

• ความเส่ียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ทัง้นี ้รายละเอียดของแต่ละปัจจยัความเส่ียงในแต่ละด้านนัน้ ได้ระบไุว้ในส่วนท่ี 2 ข้อ 4. “ปัจจยัความเสีย่ง”
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ส่วนท่ี 2 
การด าเนินกิจการของกองทรัสต์ 
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1.  ข้อมูลทั่วไป 

 
ชื่อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

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

Investment Trust 
ชื่อย่อหลกัทรัพย์ AIMIRT 
ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ทรัสตี บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 

บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั 

มลูค่าที่ตราไว้ 10 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 4,262,500,000 บาท 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 426,250,000 หน่วย 
อายกุองทรัสต์ ไม่มีก าหนดอาย ุ
ประเภทของกองทรัสต์ ไม่ ใ ห้ สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรือไถ่ถอน

หน่วยทรัสต์ 
 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

 
2.1 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติทรัสต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และน าหน่วยทรัสต์ดงักล่าวเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ทัง้นี ้ภายหลงัจากการน าหน่วยทรัสต์ดงักล่าว
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถท าการซือ้/ขายหน่วยทรัสต์ผ่าน
ระบบ “การซื้อ/ขายหน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์” ได้ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาด
หลกัทรัพย์  

กองทรัสต์น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์ได้
น าทรัพย์สินหลกัดงักล่าวนีไ้ปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า การให้ใช้พืน้ท่ีที่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการ
ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการเช่าหรือให้ใช้พืน้ที่หรือทรัพย์สินที่ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นคลงัสินค้า
ดงักล่าว ผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายหรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ด าเนินการได้ โดยการ
มอบหมายหรือแต่งตัง้จะเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญานี ้กฎหมาย และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง การ
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ด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลโดยทรัสตี 
เพื่อให้การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบญัญัติทรัสต์ฯ ประกาศอื่น ๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กองทรัสต์ได้จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็น    
ทรัสตีของกองทรัสต์ และแต่งตัง้บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 โดยมีเหตกุารณ์ที่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ ดงัต่อไปนี ้

9 มกราคม พ.ศ. 2561  หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,550 ล้านบาท 

21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กองทรัสต์ลงนามในสัญญาซือ้ขายส่ิงปลูกสร้างประเภทอาคารคลังห้องเย็นใน
โครงการ เจดับเบิล้ยูดี (ส่วนขยายเพิ่มเติม) กับ JWD และจดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมถึงสังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้อง มูลค่าการลงทุน
ประมาณ 108 ล้านบาท 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัพย์เพิ่มเติมใน
การเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1 เพื่อระดมเงินมาใช้ในการลงทนุทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติม ซึง่เป็นการ
ลงทุนในกรรมสิทธ์ิในโครงการทิพย์ 8 และการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวใน
โครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์ลงนามในสัญญาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประเภทคลังสินค้าใน
โครงการทิพย์ 8 กับ TIP และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว รวมถึงลงนามในสญัญาเข้าลงทุนกับ SCC และ BIP เพื่อได้มาซึ่งสิทธิการ
เช่าระยะยาวในที่ดิน และส่ิงปลกูสร้างประเภทคลงัสินค้าและถงัเก็บสารเคมีเหลว ใน
โครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยกองทรัสต์ได้จด
ทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินดงักล่าวต่อกรมที่ดินเป็นที่เรียบร้อย มูลค่าการลงทุน
รวมประมาณ 4,069 ล้านบาท 

14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครัง้ที่  1 ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้ทุนจดทะเบียนของ
กองทรัสต์เพิ่มขึน้เป็น 4,263 ล้านบาท  
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2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
 
2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข้อมลูของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ มีรายละเอียดแยกตามโครงการตามที่ระบุ
ในตารางข้างท้ายนี ้  

โครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
ขนาดพืน้ท่ีหรือความจุ

ให้เช่า 
(ตารางเมตร/กิโลลิตร)  

อัตราการ
เช่าพืน้ท่ี  

 
1 โครงการเจดับเบิล้ยูดี: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธ์ิที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น สังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการท าความเย็น และอาคาร

คลงัสินค้า  

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น  
(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 ยนูิต 17,562.00 ตารางเมตร 100.00% 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

อาคารคลงั
ห้องเย็น 

2 ยนูิต 12,766.40 ตารางเมตร 100.00% 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

เงินลงทนุ ประโยชน์ตอบแทน 

แต่งตัง้ 

บริหารจดัการ

กองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม 

บริหาร 
ทรัพย์สิน 

ค่าธรรมเนียม 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบดแูลกองทรัสต์ 
ในนามของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 

ทรัสตี 

ผู้เช่า 

โครงการเจดับเบิล้ยูดี 

• คลงัห้องเย็น 4 ยนูิต 

• คลงัสินค้า 1 ยนูิต 
โครงการทิพย์ 7 

• คลงัสินค้า 5 ยนูิต 
โครงการทิพย์ 8 

• คลงัสินค้า 4 ยนูิต 
โครงการสยามเฆมี 

• ถงัเก็บสารเคมีเหลว 61 ถงั 

• คลงัสินค้า 3 ยนูิต 
โครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี 

• คลงัสินค้า 1 ยนูิต 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการทิพย์ 8 

โครงการสยามเฆมี โครงการเจดับเบิล้ยูดี  

โครงการทิพย์ 7 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

ให้เช่าทรัพย์สิน 

ค่าเช่าและ 
ค่าบริการ 
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โครงการ 
ประเภท
ทรัพย์สิน 

จ านวน 
ขนาดพืน้ท่ีหรือความจุ

ให้เช่า 
(ตารางเมตร/กิโลลิตร)  

อัตราการ
เช่าพืน้ท่ี  

 

• โครงการดาต้าเซฟ  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

อาคาร
คลงัสินค้า 

1 ยนูิต 9,288.00 ตารางเมตร 100.00% 

รวมโครงการเจดับเบิล้ยูดี 5 ยูนิต 39,616.40 ตารางเมตร 100.00% 
2 โครงการทพิย์ : เป็นการลงทนุในกรรมสิทธ์ิที่ดิน และอาคารคลงัสินค้า 

• โครงการทิพย์ 7  
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

5 ยนูิต 21,651.10 ตารางเมตร 100.00% 

• โครงการทิพย์ 8  
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

4 ยนูิต 34,692.60 ตารางเมตร 100.00% 

รวมโครงการทพิย์  9 ยูนิต 56,343.70 ตารางเมตร 100.00% 

3 โครงการสยามเฆมี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าในทีด่ิน ถงัเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลงัสินค้า มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

• โครงการสยามเฆมี  
(อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

3 ยนูิต 16,726.00 ตารางเมตร 100.00% 

ถงัเก็บ
สารเคมีเหลว 

61 ถัง 85,580.00 กิโลลิตร 100.00% 

รวมโครงการสยามเฆมี 
3 ยูนิต 

และ 61 ถัง 
16,726.00 ตารางเมตร 
และ 85,580.00 กิโลลิตร 

100.00% 

4 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าในที่ดิน และอาคารคลงัสินค้า มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

• โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  
(อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี) 

อาคาร
คลงัสินค้า 

1 ยนูิต 14,600.00 ตารางเมตร 100.00% 

รวมโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 1 ยูนิต 14,600.00 ตารางเมตร 100.00% 

รวมทุกโครงการ 
18 ยูนิต 

และ 61 ถัง 
127,286.10 ตารางเมตร 
และ 85,580.00 กิโลลิตร 

100.00% 

 
2.4.2 ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

อาคารคลงัห้องเย็นและสงัหาริมทรัพย์
ที่เก่ียวกบัการท าความเย็น 

อาคารคลงัสินค้าส าเร็จรูป 
ประเภทอาคารเดี่ยว 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว 

   

อาคารคลงัห้องเย็นสามารถรองรับการ
จัด เก็บ สินค้าที่ ต้องการความเย็น
อุณหภูมิระหว่าง -22 ถึง  20 องศา

เป็นอาคารชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอยและ
ส่วนส านักงาน ลักษณะของอาคาร
พัฒนาขึ น้ตามแบบมาตรฐานแต่

มีลักษณะเป็นถังขนาดใหญ่และเป็น
ถังชิดหลังคา ผิวภายนอกทาด้วยสีกัน
สนิมป้องกนัการผกุร่อน ภายในเคลือบ
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เซลเซียส พืน้อาคารสามารถรับน า้หนกั
ได้ 5 ตนั ต่อตารางเมตร และมีเพดาน
สูงถึง 9 เมตร ซึ่ง เหมาะกับการน า
สินค้าเข้าและออก 

สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายได้ 

ป้องกันการกัดก ร่อนจากไอ และ
ของเหลวภายในถัง  โดยขนาดถังมี
ความจตุัง้แต่ 670 - 4,300 กิโลลิตร 

 
2.4.3 ต าแหน่งที่ตัง้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

 
(1) ทรัพย์สินประเภทคลังห้องเยน็ 

• โครงการแปซิฟิคห้องเยน็ 

ผู้พฒันา PCS 
สถานท่ีตัง้ ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 47 กโิลเมตร  

จ านวนอาคาร จ านวน 2 หลงั พืน้ท่ี 17,562.00 ตารางเมตร 

• โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค 

ผู้พฒันา JPAC 
สถานท่ีตัง้ ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 58 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร จ านวน 2 หลงั พืน้ท่ี 12,766.40 ตารางเมตร 
 

(2) ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า 

• โครงการดาต้าเซฟ 

ผู้พฒันา BJL 
สถานท่ีตัง้ ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 58 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร จ านวน 1 อาคาร พืน้ท่ี 9,288.00 ตารางเมตร 

• โครงการทพิย์ 7 

ผู้พฒันา TIP 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 50 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร จ านวน 5 อาคาร พืน้ท่ี 21,651.10 ตารางเมตร 

• โครงการทพิย์ 8 

ผู้พฒันา TIP 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 50 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร จ านวน 4 อาคาร พืน้ท่ี 34,692.60 ตารางเมตร 

• โครงการสยามเฆม ี

ผู้พฒันา SCC 
สถานท่ีตัง้ ต าบลปากคลองบางปลากด (บางปลากด) อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 20 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร จ านวน 3 อาคาร พืน้ท่ี 16,726.00 ตารางเมตร 

• โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี

ผู้พฒันา BIP 
สถานท่ีตัง้ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธาน ี
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 33 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร จ านวน 1 อาคาร พืน้ท่ี 14,600.00 ตารางเมตร 
 

(3) ทรัพย์สินประเภทถังเกบ็สารเคมีเหลว 

• โครงการสยามเฆม ี

ผู้พฒันา SCC 
สถานท่ีตัง้ ต าบลปากคลองบางปลากด (บางปลากด) อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณ
ส าหรับการเดินทางจาก 

กรุงเทพมหานคร 20 กโิลเมตร 

จ านวนถงัเก็บสารเคมเีหลว จ านวน 61 ถงั ความจ ุ85,580.00 กิโลลิตร 
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2.4.4 ราคาสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน 

(1) ราคาสอบทานการประเมินมลูค่าของทรัพย์สินนี ้จดัท าขึน้โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระ เป็นราคาประเมิน
บนทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

โครงการ 
ราคาประเมินตามโครงสร้างกองทรัสต์
ด้วยวธิีรายได้ (Income Approach)  

(ล้านบาท) 
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

(อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร) 
953.00/1 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

694.70/1 

โครงการดาต้าเซฟ 
(ถนนสวุินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

204.30/1 

โครงการทิพย์ 7 
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

641.80/1 

โครงการทิพย์ 8 
(อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ) 

991.40/2 

โครงการสยามเฆม ี
(อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ) 

2,834.00/2 

โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 
(อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี) 

330.00/2 

รวม 6,649.20 

หมายเหต:ุ /1 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีก่องทรัสต์ลงทนุของ บริษัท ริช แอพไพรซลั จ ากดั  
 /2 ข้อมูลราคาสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีก่องทรัสต์ลงทนุของ บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จ ากดั  

(2) ในการประเมินมลูค่าและสอบทานการประเมินมลูค่าส าหรับปี พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ริช แอพไพรซลั จ ากดั และ    
บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จ ากดั ได้พิจารณาเลือกใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการ
จดัท ารายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินนี ้

(3) สมมติฐานหลกัที่ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ สามารถสรุปได้ ดงันี ้

ระยะเวลาการประเมิน
ค่า และหลกัการคิด 
Terminal Value 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี 
28 ปี 4 เดือน ส าหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค 
และ 9 ปี 4 เดือน ส าหรับโครงการดาต้าเซฟ โดยก าหนดให้มีมลูค่าภายหลงัปีที่สิน้สดุ
การคาดการณ์ (Terminal value) 
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โครงการทิพย์ 7 
9 ปี 2 เดือน โดยก าหนดให้มีมูลค่าภายหลังปีที่สิน้สุดการคาดการณ์ (Terminal 
value)  
โครงการทิพย์ 8 
10 ปี โดยก าหนดให้มีมลูค่าภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์ (Terminal value) 
โครงการสยามเฆมี 
29 ปี 10 เดือน โดยไม่มีการคิดมูลค่าภายหลังปีที่สิน้สุดการคาดการณ์ (Terminal 
value) 
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 
29 ปี 10 เดือน โดยไม่มีการคิดมูลค่าภายหลังปีที่สิน้สุดการคาดการณ์ (Terminal 
value) 

ประมาณการอตัราการ
เช่าพืน้ท่ี (Occupancy 
Rate) 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ี

• อตัราการเช่าพืน้ที่ เท่ากับร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค และตลอดช่วง
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าปัจจบุนัส าหรับโครงการดาต้าเซฟ 

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี เท่ากบัร้อยละ 95.00 ภายหลงัปีที่สิน้สดุการคาดการณ์ส าหรับ
โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค และปีสิน้สุด
สญัญาเช่าปัจจบุนัส าหรับโครงการดาต้าเซฟ  

โครงการทิพย์ 7 

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี เท่ากบัร้อยละ 100.00 ส าหรับช่วงอายสุญัญาเช่าปัจจบุนั  

• อตัราการเช่าพืน้ที่ เท่ากับร้อยละ 95.00 ส าหรับปีสิน้สดุสญัญาเช่าปัจจบุนั หรือ
สิน้สดุระยะเวลาทดแทนส่วนต่างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

โครงการทิพย์ 8 

• อตัราการเช่าพืน้ที่ภายในอาคาร A อาคาร C และอาคาร D ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 
5 เท่ากับร้อยละ 100.00 ส าหรับปีที่ 6 ถึงปีที่สิน้สดุการคาดการณ์เท่ากบัร้อยละ 
95.00  

• อตัราการเช่าพืน้ท่ีภายในอาคาร B ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 8 เท่ากับร้อยละ 100.00
ส าหรับปีที่ 9 ถึงปีที่สิน้สดุการคาดการณ์เท่ากบัร้อยละ 95.00  

โครงการสยามเฆมี 

• อัตราการเช่าพืน้ที่อาคารคลังสินค้า เท่ากับร้อยละ 100.00 ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ  

• อัตราการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 100.00 
ส าหรับปีที่ 6 ถึงปีที่สิน้สดุการคาดการณ์ เท่ากบัร้อยละ 96.00 
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โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

• อตัราการเช่าพืน้ที่ ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 เท่ากับร้อยละ 100.00 ส าหรับปีที่ 11 
ถึงปีที่สิน้สดุการคาดการณ์ เท่ากบัร้อยละ 96.00 

ประมาณการอตัรา 
ค่าเช่าพืน้ท่ี 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ี
อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดยก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่สิน้สุดการ
คาดการณ์ในแต่ละโครงการ ดงันี ้

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ไม่รวมส่วนขยาย
เพิ่มเติม) เท่ากบั 702.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  

• โครงการดาต้าเซฟ เท่ากบั 173.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  

• โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เท่ากับ 548.00 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน 

โครงการทิพย์ 7 

• อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อตัราค่าเช่าภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์เท่ากบั 235 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

โครงการทิพย์ 8 

• อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา โดยก าหนดให้อตัราค่าเช่าภายหลงัปีที่สิน้สดุการ
คาดการณ์ในแต่ละอาคาร ดงันี ้
- อาคาร A เท่ากบั 242.00 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 
- อาคาร B เท่ากบั 244.00 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 
- อาคาร C เท่ากบั 246.00 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 
- อาคาร D เท่ากบั 259.00 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 

โครงการสยามเฆมี 

• อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา  
โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

• อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา  
อตัราการเติบโต 
ของคา่เชา่ 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค  อัตราค่าเช่าปรับ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00 ทุก 3 ปีตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.00 
ทกุ 3 ปี ตัง้แต่ปีที่ 16 ถึงปีที่ 30 ตามสญัญา 

• โครงการดาต้าเซฟ อตัราค่าเช่าปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00 ทกุ 3 ปีตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปี
ที่ 10 

โครงการทิพย์ 7 

• อตัราค่าเช่าเฉล่ียตามที่โครงการทิพย์ 7 ท ากบัผู้ เช่าตามสญัญา 
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อตัราคิดลด  
(Discount Rate) 

• ร้อยละ 9.00 ส าหรับโครงการเจดบัเบิล้ยดูี โครงการทิพย์ 7 และโครงการทิพย์ 8 

• ร้อยละ 9.50 ส าหรับโครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 
 
2.4.5 รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายในรอบปีบัญชี 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีลงทนุเพิ่มเติม โครงการทิพย์ 8 
ผู้ขาย บริษัท ทิพย์โฮลดิง้ จ ากดั 
วนัท่ีลงทนุ 9 สิงหาคม 2562 
ราคา (ล้านบาท) 998.00 /1  
เหตผุลที่ลงทนุ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินและท าให้รายได้กองทรัสต์เพิม่ขึน้ รวมถงึ

เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 
หมายเหต:ุ /1 รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีลงทนุเพิ่มเติม โครงการสยามเฆมี   
ผู้ขาย บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีลงทนุ 9 สิงหาคม 2562 
ราคา (ล้านบาท) 2,771.06/1 
เหตผุลที่ลงทนุ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินและท าให้รายได้กองทรัสต์เพิม่ขึน้ รวมถงึ

เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 
หมายเหต:ุ /1 รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีลงทนุเพิ่มเติม โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  
ผู้ขาย บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั  
วนัท่ีลงทนุ 9 สิงหาคม 2562 
ราคา (ล้านบาท) 300.00/1 
เหตผุลที่ลงทนุ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินและท าให้รายได้กองทรัสต์เพิม่ขึน้ รวมถงึ

เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 
หมายเหต:ุ /1 รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 
2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัที่เหมาะสม และยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่   
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธ์ิ
และสิทธิการเช่า โดย ณ เดือนธันวาคม 2562 มีการลงทุนในกรรมสิทธ์ิประมาณร้อยละ 45.06 ของรายได้รวมทุกโครงการ 
และสิทธิการเช่าประมาณร้อยละ 54.94 ของรายได้รวมทกุโครงการ  
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ส าหรับประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประกอบด้วย อาคารคลังห้องเย็น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
21.54 ของรายได้รวมทกุโครงการ อาคารคลงัสินค้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 34.30 ของรายได้รวมทกุโครงการ และถงั
เก็บสารเคมีเหลว คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 44.16 ของรายได้รวมทกุโครงการ  

สัดส่วนลกัษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่อรายได้รวมทกุโครงการ/1 

ประเภทการลงทุน ประเภททรัพย์สนิ 

  

หมายเหตุ: /1รายได้ทีใ่ช้ในการค านวณเป็นรายได้รวมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัที่เหมาะสม และยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่   
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยรูปแบบการน าทรัพย์สินออก
ให้เช่าสามารถแบ่งรูปแบบการน าทรัพย์สินออกให้เช่าได้เป็น 2 ประเภท ซึง่มีลกัษณะสญัญาเช่าและโครงสร้างรายได้ ดงันี ้ 

ประเภทที่ 1 การให้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนแก่เจ้าของทรัพย์สินเดิมหรือบริษัทในเครือ  

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรัพย์สินกบัผู้ เช่า ซึง่เป็นบริษัทในกลุ่ม JWD เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการห้องเย็น โลจิสติกส์ และคลงัสินค้า และ SFC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCC โดยมีระยะเวลาการเช่าที่แตกต่างกนั 
ดงันี ้

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่วันที่ท า
สัญญาเช่า (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว 
คราวละ 10 ปี รวมทัง้สิน้เป็น 30 ปี 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี 5 วนั นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาเช่า 
(วนัที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่ออายสุญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี 
รวมทัง้สิน้เป็น 29 ปี 5 วนั 

• โครงการดาต้าเซฟ มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาเช่า (วนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

• โครงการสยามเฆมี (ส่วนที่เป็นถงัเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 25 ถัง และอาคารคลงัสินค้า จ านวน 3 ยูนิต) มี
ระยะเวลาการเช่า 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท าสญัญาเช่า (วนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561) โดยกองทรัสต์มีสิทธิ (Option) ในการต่อ
อายสุญัญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมทัง้สิน้ 30 ปี  

45.06%54.94%

กรรมสิทธ์ิสิทธิการเชา่

คลงัห้องเย็น
21.54%

อาคารคลงัสินค้า
34.30%

ถงัเก็บสารเคมีเหลว
44.16%
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ทัง้นี ้รายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือน ซึง่มาจากค่าเช่าอาคารห้อง
เย็น ค่าเช่าอาคารคลงัสินค้า และค่าเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว โดยอตัราค่าเช่ารายเดือนเป็นอตัราคงที่และมีการปรับขึน้ของ
อตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ ตามที่ได้ตกลงกนัระหว่างอายสุญัญา  

ประเภทที่ 2  การให้เช่าและให้บริการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนกับผู้เช่ารายย่อยโดยตรง 

กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่าพืน้ที่ภายใต้สัญญาเช่าส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
โครงการทิพย์ 7 โครงการทิพย์ 8 โครงการสยามเฆมี (บางส่วน) และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ซึง่รายได้และกระแส
เงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจะประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารายเดือนและค่าบริการรายเดือนจากการเช่าอาคารคลงัสินค้า และ
ถังเก็บสารเคมีเหลว ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสัญญามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาที่
คล้ายคลงึกนั เช่น รายได้ค่าเช่ามาจากการให้เช่าอาคารคลงัสินค้า และถงัเก็บสารเคมีเหลว ส่วนรายได้ค่าบริการมาจากการ
ให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับการใช้พืน้ท่ีเช่าในโครงการ โดยระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ ส่วน
ใหญ่เป็นสญัญาเช่าและบริการที่ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งมีอตัราค่าเช่ารายเดือนคงที่   ส าหรับสญัญาเช่าบางส่วนของ
โครงการทิพย์ 7 และโครงการสยามเฆมีที่เป็นสญัญาระยะยาวกว่า 3 มีการปรับขึน้ของอตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ตามที่ได้ตก
ลงกันระหว่างอายุสญัญา  ทัง้นี ้สญัญาเช่าระยะยาวดงักล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วจะท ากับผู้ เช่าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมี
การเช่าพืน้ที่ในครัง้ละจ านวนมาก โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการทิพย์ 7 โครงการทิพย์ 8 และโครงการ
สยามเฆมี นัน้ ถือได้ว่ามีการกระจายตัวของอายุสัญญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้ เช่า และสัญชาติของผู้ เช่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสม 
 
2.5.2 อายุของสัญญาเช่า 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประมาณร้อยละ  70.00 เป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเฉล่ียตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดของอายสุญัญาเช่าแบ่งตามสดัส่วนรายได้ ดงัต่อไปนี ้ 

สัดส่วนอายขุองสัญญาเช่า/1 

 

หมายเหต:ุ /1รายได้ทีใ่ช้ในการค านวณเป็นรายได้รวมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

29.65%

30.16%8.80%

31.39%
มากกวา่ 9 ปี

น้อยกวา่ 3 ปี

5-9 ปี 3-5 ปี
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2.5.3 การครบก าหนดอายขุองสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนกว่าร้อยละ 29.33 จะครบก าหนดอายหุลงัจากปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีสดัส่วนรายได้จากสญัญาเช่าที่จะครบก าหนดอายใุนแต่ละปี ดงัต่อไปนี ้ 

สัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่าที่จะครบก าหนดอายุในแต่ละปี /2 /3  

 

หมายเหต ุ /1 สญัญาทีห่มดอายใุนปี 2562 ด าเนินการต่อสญัญาครบทกุสญัญา  
 /2 อตัราส่วนของรายได้จากสญัญาเช่าทีจ่ะครบก าหนดอายใุนแต่ละปีต่อรายได้รวมทกุโครงการ 
 /3 รายได้ทีใ่ช้ในการค านวณเป็นรายได้รวมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 
2.5.4 การกระจายตัวของผู้เช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ เช่าพืน้ที่มีการกระจายตัวแบ่งตามสัญชาติและประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียด     
ผู้ เช่า 10 อนัดบัแรก ตามที่ระบใุนตารางข้างท้ายนี ้

ล ำดับ รำยช่ือผู้เช่ำพืน้ท่ี 
โครงกำร 
ท่ีเช่ำ 

อัตรำส่วนรำยได้
ต่อรำยได้รวม 
ทุกโครงกำร  

สัญชำติ ประเภทธุรกิจ 

1 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากดั สยามเฆมี 17.20% ไทย ผลิตน า้มนัหล่อลื่น 

2 บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 
แปซิฟิค  
ห้องเย็น 

12.52% ไทย 
ให้บริการห้องเย็น 
และโลจิสติกส ์

3 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

สยามเฆมี 10.00% อเมริกา 
ผลิตผลติภณัฑ์ที่ได้ 

จากโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

4 บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 
เจดบัเบิล้ 
ยดูี แปซิฟิค 

9.02% ไทย 
ให้บริการห้องเย็น 
และโลจิสติกส ์

5 บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส์ จ ากดั สยามเฆมี 7.72% ไทย 
ซือ้ขายผลิตภณัฑ์ที่ได้ 
จากโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

6 
บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ทิพย์ 8 6.87% เนเธอร์แลนด ์ โลจิสติกส ์

5.36% /1

27.45%
32.08%

3.72%
0.00% 2.06% 0.00%

29.33%

ภายในปี 
2562

ภายในปี 
2563

ภายในปี 
2564

ภายในปี 
2565

ภายในปี 
2566

ภายในปี 
2567

ภายในปี 
2568

ภายหลงัปี 
2568
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ล ำดับ รำยช่ือผู้เช่ำพืน้ท่ี 
โครงกำร 
ท่ีเช่ำ 

อัตรำส่วนรำยได้
ต่อรำยได้รวม 
ทุกโครงกำร  

สัญชำติ ประเภทธุรกิจ 

7 บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั สยามเฆมี 5.41% ไทย 
ผลิตผลติภณัฑ์ที่ได้ 

จากโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

8 บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากดั 
สวนอตุสาหกรรม

บางกะด ี
5.36% ญ่ีปุ่ น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

9 
Australasian Solvent and Chemicals 
Company (ASCC) 

สยามเฆมี 3.61% ออสเตรเลีย 
ซือ้ขายผลิตภณัฑ์ที่ได้ 
จากโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

10 บริษัท ไอ ดบับลิว เค (ประเทศไทย) จ ากดั ทิพย์ 8 3.28% เยอรมนั บรรจภุณัฑ์ 

 

สัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทกุโครงการ/1 

สัญชาตขิองผู้เช่า ประเภทธุรกิจของผู้เช่า 

  

หมายเหตุ /1 รายได้ทีใ่ช้ในการค านวณเป็นรายได้รวมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

 
2.5.5 ข้อมูลของผู้เช่าหลกั 

กองทรัสต์ให้เช่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูีแก่ผู้ เช่าหลกั ซึง่เป็นบริษัทในกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี 
โดยมีรายละเอียดของผู้ เช่าหลกัส าหรับแต่ละโครงการ ดงันี ้

(1) ข้อมูลทั่วไป 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

ชื่อผู้ เชา่หลกั บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 47/19 หมู่ 2 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

74000 

ไทย 59.42%

ญ่ีปุ่ น 10.62%
อเมริกา 10.00%

เนเธอร์แลนด์
6.87%

ออสเตรเลีย 3.61%

มาเลเซีย 2.43%

สิงคโปร์ 0.72% ผู้ให้บริการห้องเย็นและโลจิ
สติกส์ 23.91%

ผลติน า้มนัหลอ่ลืน่
17.84%

ผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จาก
โรงกลัน่ปิโตรเลยีม

17.20%

โลจิสติกส์
12.39%

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 5.36%

อปุกรณ์ส านกังาน 2.06%

ชิน้สว่นอากาศยาน 1.97%

ระบบปรับอากาศ 1.45%

ซือ้ขายผลิตภณัฑ์ 
ที่ได้จากโรงกลัน่
ปิโตรเลียม 14.54%  
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เลขทะเบียนบริษัท 0745538001893 
โทรศพัท์ 034-834-225 
ทนุจดทะเบียน 443,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว 443,000,000 บาท 

• โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค 

ชื่อผู้ เชา่หลกั บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
เลขทะเบียนบริษัท 0105556004381 
โทรศพัท์ 02-710-4000 
ทนุจดทะเบียน 250,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว 250,000,000 บาท 

• โครงการดาต้าเซฟ 

ชื่อผู้ เชา่หลกั บริษัท ดาต้าเซฟ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 99 หมู่ 11 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลคลองนครเนื่องเขต 

อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
เลขทะเบียนบริษัท 0105534034075 
โทรศพัท์ 02-710-4050 
ทนุจดทะเบียน 75,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว 75,000,000 บาท 

(2) คุณสมบัติและประสบการณ์ผู้เช่าหลัก 

ผู้ เช่าหลกัด าเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 
2536 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจ
บริการรับฝากและบริหารสินค้า บริการขนส่งและกระจายสินค้า บริการขนย้าย บริการจดัการเอกสารและข้อมลูและอื่น ๆ  เช่น 
ให้เช่าอาคารส านกังานและคลงัสินค้า และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น นอกจากนี ้ผู้ เช่าหลกัยงัมีบคุลากรและ
ทีมงานท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่ดแูลบริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(3) ผลกระทบในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนผู้เช่าหลัก 

ในกรณีที่กองทรัสต์ต้องเปล่ียนผู้ เช่าหลกัหรือใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาภายใต้สญัญาเช่า กองทรัสต์อาจมี
ความเส่ียงจากการหาผู้ เช่ารายใหม่เพื่อมาทดแทนผู้ เช่าหลกั ซึ่งอาจรวมไปถึงต้นทุนที่เป็นตวัเงินและต้นทุนค่าเสียโอกาสที่
เพิ่มตามระยะเวลาการหาผู้ เช่ารายใหม่ ทัง้นี ้หากกองทรัสต์สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่ได้ กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงจากการ
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ตกลงกับผู้ เช่ารายใหม่ เพื่อให้ได้ข้อก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าฉบบัใหม่ที่ไม่ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าฉบบัเดิม ซึ่งอาจมี
ผลต่อรายได้ค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับในอนาคต 

(4) ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถของผู้เช่าหลักในการปฏิบัติตามสัญญา 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่า ตัง้แต่ก่อนที่จะมีการจัดตัง้กองทรัสต์ ผู้ เช่าหลักมีบุคลากรและทีมงานที่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่ดูแลบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และมีมาตรฐานในการด าเนินงาน (Standard of 
Operation) ในการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี  ้ผู้ เช่าหลักเป็นผู้ เช่าที่มี
ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินในโครงการเจดบัเบิล้ยูดีเป็นอย่างดี มากกว่าผู้ เช่ารายอื่น ๆ อีกทัง้โครงสร้างค่าเช่าที่กองทรัสต์จะ
ได้รับจะอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าในส่วนที่เป็นค่าเช่าอาคาร ไม่รวมค่าบริการ และผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึน้จาก
ทรัพย์สิน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกบัผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี ทัง้นี ้หากพิจารณาจากผล
ประกอบการของทรัพย์สินในโครงการเจดับเบิล้ยูดีที่ผ่านมา และรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหาร
คลงัสินค้า คาดว่ารายได้ที่จะได้รับอยู่ในระดบัที่มากพอที่จะสร้างความมัน่ใจได้ว่า  ผู้ เช่าหลกัจะสามารถช าระเช่าคงที่และ
ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได้ 

(5) มาตรการด าเนินการหากผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ 

หากผู้ เช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได้ ผู้ เช่าหลกัต้องปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนั
นบัจากวนัท่ีผู้ เช่าหลกัได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้น
แต่เป็นเหตสุดุวิสยั อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดนดัการช าระค่าเชา่ และ/หรือเงินค้างช าระอยา่งใด ๆ ที่ผู้ เช่ามีหน้าที่ต้องช าระ
ให้แก่กองทรัสต์ ตามที่ก าหนดในสญัญาเช่า ให้ถือว่ากองทรัสต์สามารถใช้สิทธิเลิกสญัญาฉบบันีท้นัที ทัง้นี ้เว้นแต่ได้ก าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะควบคุมดูแลให้ผู้ เช่าหลกัด าเนินการช าระค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญาเช่า โดยจะมีการสอบถามและติดตามการช าระค่าเช่ากันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนครบก าหนดช าระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการช าระค่าเช่าล่าช้า หรือผิดสญัญาเช่า ทัง้นี ้หากเกิดเหตสุดุวิสยัใด ๆ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
เรียกให้มีการประชุมหารือกนัก่อนถึงก าหนดระยะเวลาช าระค่าเช่าดงักล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าหลกัไม่สามารถช าระ
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะรายงานต่อกรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบโดยเร็ว 
และแจ้งต่อทรัสตีเพื่อพิจารณาเหตใุนการเลิกสญัญาเช่าและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ เช่าหลักผิดนัดการช าระค่าเช่า ผู้จัดการกองทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุใน
การเจรจาตกลงกบัผู้ เช่าเพื่อช่วยหาวิธีให้ผู้ เช่าหลกัช าระค่าเช่าตามที่ตกลงกันในสญัญาโดยเร็วที่สดุและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 
2.5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์แต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินการบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ
ทิพย์ 7 โครงการทิพย์ 8 โครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี ตามล าดบั โดยมีข้อมลูส าคญัสรุปได้ดงันี ้



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

หน้าที่ 30 

(1) ข้อมูลทั่วไป 

ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั บริษัท สยามเฆมี จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท สวนอตุสาหกรรม 
บางกะดี จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ 

333 หมู่ที่ 9 ต าบลบาง
ปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 
10540 

196 หมู่ที่ 1 ถนนสขุสวสัดิ์ 
ต าบลปากคลองบาง
ปลากด อ าเภอพระสมทุร
เจดย์ี จงัหวดัสมทุรปราการ 
10290 

159 หมู่ที่ 5 ถนนตวิานนท์ 
ต าบลบางกะดี อ าเภอ  
เมืองปทมุธานี จงัหวดั
ปทมุธานี 12000 

เลขทะเบียนบริษัท 0115554010121 0107537002346 0125530000630 
โทรศพัท์ 02-170-8888 02-250-1128 02-501-1582 
ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 800,000,000 บาท 66,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว 1,000,000 บาท 350,000,000 บาท 66,000,000 บาท 

(2) ประสบการณ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และคณะผู้บริหาร 

บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 

บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ TIP ซึ่งจด
ทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มไกรศกัดาวฒัน์ ปัจจบุนั บริษัท 
งานสมบูรณ์ จ ากัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดของ TIP ซึ่งมีคลังสินค้าและโรงงานตัง้อยู่บน
ถนนเทพารักษ์ ถนนเลียบคลองส่งน า้สวุรรณภูมิ และถนนบางนาตราด กม. 19 อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดย ณ 
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 TIP มีคลังสินค้าและโรงงานที่สร้างเสร็จแล้ว และมีพืน้ที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า
ประมาณ 568,000 ตารางเมตร โดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีทีมงานก่อสร้างคลังสินค้าเป็นของตนเอง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทัง้ในด้านการเงิน การรักษามาตรฐานของคลงัสินค้า และเพิ่มความคล่องตวัในการก่อสร้าง กล่าวคือ สามารถ
เร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้า และสามารถให้บริการการดดัแปลงต่อเติมโรงงานตามที่ลกูค้า ต้องการ 
นอกจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ TIP เป็นเจ้าของซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ยงัให้บริการช่วยเหลือลกูค้าในการขอใบอนญุาต และสาธารณปูโภคต่าง ๆ  ตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การให้บริการ
ขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจักรส าหรับคนต่างชาติ และบริการทั่วไปตามที่ลูกค้าต้องการ ท าให้ถือเป็นการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่การบริการของ TIP ส่งผลให้ TIP สามารถรักษาอตัราค่าเช่าคลงัสินค้าให้อยู่ในระดบัสงูได้ 

บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 
15 กันยายน 2502 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวนัท่ี 24 มิถุนายน 2537 โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท จิระ โฮลดิง้ 
จ ากัด โดยปัจจุบนั SCC ประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการถงัเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลว ให้เช่าคลงัสินค้า และให้บริการ
ท่าเรือ โดยทรัพย์สินของ SCC  ตัง้อยู่ท่ีถนนสขุสวสัดิ์ จงัหวดัสมทุรปราการ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 SCC มีถังเก็บ
น า้มันและสารเคมีเหลว จ านวน 80 ถัง ความจุรวม 93,930.00 กิโลลิตร และคลังสินค้า จ านวน 5 หลัง พืน้ที่ให้เช่ารวม 
20,220.00 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในภาคกลาง โดย SCC เป็นผู้ ริเร่ิมธุรกิจการให้เช่าและ
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บริการถังเก็บน า้มันและสารเคมีเหลวในเชิงพาณิชย์ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และรู้จักทรัพย์สินเป็นอย่างดี รวมถึง
ความสมัพนัธ์ที่ดีอนัยาวนานกบัผู้ เช่ากว่า 25 ปี ก่อให้เกิดความเข้าใจในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพย์สินเป็นอย่างดี อีกทัง้ SCC และคณะผู้บริหารได้ด าเนินธุรกิจดงักล่าวมา
เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ท าให้มัน่ใจได้ว่า SCC มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มสุริยสัตย์ ประกอบกิจการสวนอุตสาหกรรมจดัสรรที่ดินและ
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อการอุตสาหกรรม โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีพืน้ที่ประมาณ 1,200 ไร่ ตัง้อยู่ที่ถนนติวา
นนท์ จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพิ่มการสร้างงานให้คนไทย และให้
คนไทยได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย BIP มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในการให้บริการโครงการสวน
อตุสาหกรรม รวมถึงการอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโรงงานและคลงัสินค้าของลกูค้าที่ประกอบ
กิจการอยู่ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี นอกจากนี ้BIP ยังมีทีมงานที่เพียงพอพร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
ประกอบกบัความสมัพนัธ์อนัยาวนานกบัผู้ เช่ากว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจและรู้จกัทรัพย์สินท่ีบริหารเป็นอย่างดี และสามารถ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความสามารถเพียงพอในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) ความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 

บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับผู้จดัการกองทรัสต์ 
อย่างไรก็ดี จากการที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทในกลุ่ม TIP โดยที่ TIP เป็นเจ้าของอาคารคลังสินค้าในบริเวณ
เดียวกับอาคารคลงัสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมทัง้เป็นผู้ขายทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งบทบาท
ดงักล่าวที่มีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ในเร่ืองการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ โดยการ
เลือกเสนออาคารคลงัสินค้าของ TIP ให้ลกูค้าพิจารณาก่อนอาคารคลงัสินค้าของกองทรัสต์ รวมถึงการก าหนดราคาค่าเช่า
ของคลงัสินค้าด้วย  

บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ อย่างไรก็ดี จากการที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าในบริเวณ
เดียวกับถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมทัง้เป็นผู้ ให้เช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งบทบาทดงักล่าวที่มีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ในเร่ือง
การจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ โดยการเลือกเสนอถงัเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินค้าของ SCC ให้ลกูค้าพิจารณาก่อนถงัเก็บ
สารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าของกองทรัสต์ รวมถึงการก าหนดราคาค่าเช่าของถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคาร
คลงัสินค้าด้วย  
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บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั 

บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์เชงิการถือหุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกบัผู้จดัการ
กองทรัสต์  

อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ดังกล่าว และได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุนถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้แล้ว โดยได้ระบุรายละเอียดไว้
ในข้อ (5) “กลไกหรือมาตรการที่ใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์” ภายใต้หวัข้อเดียวกนันี ้

(4) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 
TIP กองทรัสต์ 

จ านวน
คลังสินค้า (หลัง) 

พืน้ท่ีคลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีคลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

TIP 1 สมทุรปราการ 42 33,500.00 - 
TIP 2 สมทุรปราการ 6 14,103.50 - 
TIP 3 สมทุรปราการ 5 13,065.00 - 
TIP 4 สมทุรปราการ 14 11,357.25 - 
TIP 5 สมทุรปราการ 31 58,366.79 - 
TIP 6 สมทุรปราการ 22 17,535.00 - 
TIP 7 สมทุรปราการ 3 24,498.00 21,651.10 (5 หลงั) 
TIP 8  สมทุรปราการ 38 62,910.25 34,692.60 (4 คลงั)  

รวม 161 235,335.79 56,343.70 

บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ประเภททรัพย์สิน ท่ีตัง้โครงการ 

SCC กองทรัสต์ 
จ านวน

คลังสินค้า 
(หลัง) 

พืน้ท่ี
คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

จ านวน 
คลังสินค้า 
(หลัง) 

พืน้ท่ี
คลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

คลงัสินค้า สมทุรปราการ 2 3,494.00 3 16,726.00 

รวม 2 3,494.00 3 16,726.00 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ประเภททรัพย์สิน ท่ีตัง้โครงการ 

SCC กองทรัสต์ 
จ านวนถัง 
เก็บสารเคมี 
เหลว (ถัง) 

ปริมาตร 
(กิโลลิตร)  

จ านวนถัง 
เก็บสารเคมี 
เหลว (ถัง) 

ปริมาตร 
(กิโลลิตร) 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว สมทุรปราการ 4 8,100.00 61 85,380.00 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว 
(ขนาดเล็ก) 

สมทุรปราการ 
 

15 
 

450.00 
 

- 
 

- 

รวม 19 8,550.00 61 85,380 

บริษัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จ ากดั 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 
BIP กองทรัสต์ 

จ านวน
คลังสินค้า (หลัง) 

พืน้ท่ีคลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

พืน้ท่ีคลังสินค้า 
(ตร.ม.) 

สวนอตุสาหกรรม
บางกะด ี

ปทมุธาน ี -  -  
14,600.00 

  

รวม - - 14,600.00 

 (5) กลไกหรือมาตรการที่ใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 

เพื่อเป็นการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก ากับดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีการก าหนดไว้ในสญัญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า กรณีที่มีผู้ สนใจเช่าคลังสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลว
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะน าเสนอทรัพย์สินที่ว่างทัง้หมดต่อลูกค้าโดยพิจารณาตามความต้องการและประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของลกูค้าเป็นหลกั และจะด าเนินการให้ลกูค้าเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจในการเลือกเช่าคลังสินค้า และ/หรือ ถงัเก็บ
สารเคมีเหลวด้วยตนเอง โดยในการน าเสนอต่อลกูค้าแต่ละครัง้นัน้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะไม่ท าการชีน้ าหรือแบ่งแยกว่า
ทรัพย์สินให้เช่าเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือทรัพย์สินของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้จะด าเนินการให้มีการ
ก าหนดค่าเช่าส าหรับคลงัสินค้า และ/หรือ ถงัเก็บสารเคมีเหลวที่สามารถเทียบเคียงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล และรูปแบบ
ของคลงัสินค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่เพียงพอในการตดัสินใจเช่า  

นอกจากนี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เสนอต่อผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก าหนด หรือตามที่ได้ก าหนดร่วมกนั 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ ในกรณีที่
จะมีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีการด าเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ดงันี ้ 

(ก) เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไปของกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงัต่อไปนี ้
• ในการท าธุรกรรม จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 
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• ธุรกรรมที่กองทรัสต์จะท ากับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มีความ
สมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

• บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและตดัสินใจเข้าท าธุรกรรม 

• การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องใช้
ราคาและอตัราที่เป็นธรรมและมีความสมเหตสุมผล 

(ข) การอนุมัติการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ต้องผ่านการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

• ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

• ในกรณีที่ เป็นธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) นโยบายการท ารายการกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
• การท าธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องกระท าภายใต้

เงื่อนไขที่มีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
• นอกจากนี ้กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับธุรกรรมที่ท ากับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีและในรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ด้วย  
 
2.6 การกู้ยืมเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม จ านวน 1,670.63 ล้านบาท 
เพื่อใช้สนบัสนนุการลงทนุในทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคญั ดงัต่อไปนี ้

สญัญากู้ยืมเงิน ครัง้ที่ 1 

วตัถปุระสงค์ในการกู้  เพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อตัราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสญัญา

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

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

2) วงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 108.00 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 4 ปี 
การช าระเงินต้น ช าระคืนครัง้เดียวทัง้จ านวน ณ วนัครบก าหนด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
หลกัประกนัการกู้ยืม 1) จ านองที่ดินและส่ิงปลกูสร้างของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุบางส่วน 
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2) การโอนสิทธิรับเงินภายใต้สัญญาเช่าแบบมีเงื่อนไขของผู้ เช่าพืน้ที่ที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปี (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีจ านอง) 

3) การโอนสิทธิภายใต้สญัญาตกลงกระท าการแบบมีเงื่อนไข (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินท่ีจ านอง) 

4) การโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเงื่อนไข และสลกัหลงัให้ผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีจ านอง) 

ข้อปฏิบตัิทางการเงิน 1) ผู้กู้จะต้องด ารงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรัพย์สินรวม 
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value) ให้ไม่เกินร้อยละ 35  

2) ผู้กู้จะต้องด ารงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไมเ่กิน 5.5 เท่า 

ข้อปฏิบตัิอื่น ๆ ผู้กู้ ต้องด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัต่อไปนีด้ ารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์ ดงันี ้ 
- JWD และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกนัไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก 

- TIP และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 1.5 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์เฉพาะที่มีการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก  

สญัญากู้ยืมเงิน ครัง้ที่ 2 

วตัถปุระสงค์ในการกู้  เพื่อใช้ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อตัราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลบด้วยอัตราตามที่ระบุในสญัญา

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

การช าระดอกเบีย้ ช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 
ระยะเวลาเงินกู้  วงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 972,63 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 10 ปี 
การช าระเงินต้น ทยอยช าระคืนเป็นรายไตรมาส โดยเร่ิมช าระคืนครัง้แรกในไตรมาส 3 ปี 2565  
หลกัประกนัการกู้ยืม 1) การจ านองที่ดินและส่ิงปลกูสร้างของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุบางส่วน 

2) มอบสิทธิการเช่าในฐานะผู้ เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวแบบมีเงื่อนไข เป็น
หลกัประกนัทางธุรกิจ 

3) มอบสิทธิการรับเงินในฐานะผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าบางส่วนเป็นหลกัประกัน
ทางธุรกิจ  

4) มอบสิทธิภายใต้สญัญาประกันภยัเป็นหลกัประกันทางธุรกิจ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง
กบัทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) 
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ข้อปฏิบตัิทางการเงิน 1) ผู้กู้ จะต้องด ารงอัตราส่วนการก่อหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรัพย์สินรวม 
(Interest Bearing Debt to Total Asset Value) ให้ไม่เกินร้อยละ 35  

2) ผู้กู้จะต้องด ารงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ให้ไมเ่กิน 5.5 เท่า 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีอตัราส่วนการกู้ยืมเงิน เท่ากบัร้อยละ 24.15 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม 
และสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อปฏิบตัิอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเงินกู้ได้อย่างครบถ้วน 

 

3.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

 
3.1 ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ยงัคงมีการเติบโต โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP: 
Gross Domestic Product) ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 อันเป็นผลจาก
อตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานท่ียงัอยู่ในระดบัต า่ และมาตรการดแูลผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล  นอกจากนี ้
การลงทนุรวมยงัมีการขยายตวัต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.6 โดยการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.0 และการลงทนุภาครัฐบาล
ขยายตวัร้อยละ 1.7 ตามการขยายตวัเร่งขึน้ของการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวลดลง สอดคล้องกับการลดลงของการ
ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า ทัง้นี ้ ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยทัง้ปี พ.ศ. 2562 จะขยายตวัร้อยละ 2.6      

 ส าหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยยงัมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้จากปี พ.ศ. 2562 อยู่ในช่วงร้อยละ 2.6 - 3.7 ตามแนวโน้มการขยายตวั
ที่อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องของอปุสงคภ์ายในประเทศที่ยงัมีปัจจยัพืน้ฐานอยู่ในเกณฑ์ดี ทัง้ในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ที่มีปัจจยัสนบัสนนุจากอตัราดอกเบีย้และอตัราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัต ่า การลงทนุภาคเอกชนท่ีมีปัจจยัสนบัสนนุเพิ่มเติมจาก
การย้ายฐานการผลิตระหว่างประเทศ และการลงทนุภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ตามการเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้าง
พืน้ฐานส าคญัที่มีก าหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วงปี 2563 – 2564 และการเพิ่มขึน้ของกรอบงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน  รวมไปถึงการปรับตวัดีขึน้ของทิศทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า และแรง
ขบัเคล่ือนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีการขยายตวัเร่งขึน้ต่อเนื่องของจ านวนนกัท่องเที่ยว  
 
3.2 ภาพรวมสภาวะการแข่งขัน 
 
3.2.1 ภาพรวมตลาดอาคารคลังสินค้าให้เช่า 

ธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่ามีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทัง้ในด้านการพัฒนาพืน้ที่คลังสินค้าใหม่
และความต้องการเช่าพืน้ที่คลังสินค้า โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากขยายตวัต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน การเปิดพืน้ที่
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ลงทุนใหม่ตามการพฒันาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และการขยายพืน้ที่ส่งเสริมการลงทุน อาทิ โครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึง่ธุรกิจคลงัสินค้าให้เช่าเป็นธุรกิจที่สนบัสนนุ
ธุรกิจหลายธุรกิจ อนัได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจภาคการส่งออก และอตุสาหกรรมการผลิต   

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 มีอุปทานคลงัสินค้าทัง้สิน้ 5,220,016 ตารางเมตร โดยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 
2562 มีอุปทานใหม่รวมทัง้สิน้ 43,500 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 และมีพืน้ที่คลังสินค้าที่ถูกเช่าไปแล้วรวมทัง้สิน้ 
4,486,787 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  อตัราการเช่าพืน้ท่ีคลงัสินค้าอยู่ทีร้่อยละ 
86 ปรับตวัดีขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าซึง่มอีตัราการเชา่พืน้ท่ีคลงัสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 85 แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
เช่าคลังสินค้าที่อยู่ในระดบัที่แข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการใช้พืน้ที่คลังสินค้าเพิ่มขึน้จากหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจด้านสินค้าอปุโภคบริโภคและธุรกิจ E-Commerce ที่มีการเติบโตที่รวดเร็ว ซึง่ธุรกิจประเภทนีม้ีความต้องการใช้
พืน้ที่คลังสินค้าเพิ่มมากขึน้เพื่อจัดเก็บสินค้าและรอการกระจายสู่มือผู้บริโภค  ในขณะที่ ราคาค่าเช่าพืน้ที่คลังสินค้าใน
ภาพรวมยงัคงทรงตวั โดยราคาค่าเช่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 153 บาท ต่อตารางเมตร 

 
ทีม่า: ฝ่ายวิจยัและทีป่รึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อุปทานคลังสินค้าในประเทศมีความหนาแน่นอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
และภาคกลาง  โดยพืน้ที่ที่คลังสินค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่  คือ บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งรวมถึงจังหวัด
สมทุรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 41 ของอุปทานคลงัสินค้าทัง้หมด ถือเป็นท าเลที่ผู้ เช่า
ต้องการมากที่สุด มีอัตราการเช่าพืน้ที่คลังสินค้าที่ร้อยละ 89 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุด
เชื่อมต่อส าคญัระหว่างกรุงเทพมหานคร สนามบินสวุรรณภมูิ และเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จึงท าให้บริเวณดงักล่าวมี
ความสะดวกส าหรับเป็นท่ีเก็บสินค้าเพื่อการส่งออกทัง้ทางอากาศและทางเรือ นอกจากนีบ้ริเวณดงักล่าวยงัเป็นท่ีตัง้ของนคิม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงท าให้บริเวณนีเ้หมาะที่จะเป็นที่พืน้ที่เก็บสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเก็บสินค้าประเภทชิน้ส่วน
อะไหล่ที่ใช้ในอตุสาหกรรมการผลิต 
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ทีม่า: ฝ่ายวิจยัและทีป่รึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ส าหรับภาพรวมธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าในระยะกลางและระยะยาวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ตามทิศทางการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมและความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องมีกระบวนการรวบรวมและกระจายสินค้าไปยังพืน้ที่ต่างๆ 
โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของธุรกิจ E-Commerce ที่จะเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัสู่การเติบโตของตลาด
โลจิสติกส์ทัง้ประเทศและธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยเชิงบวกอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ามี
แนวโน้มที่ดี ทัง้ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่มัน่คง นโยบายและการใช้จ่ายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการขบัเคล่ือนการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจด้วยการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาสนามบิน การพฒันารถไฟฟ้าความเร็วสงู และท่าเรือขนาดใหญ่ 
เพื่อรองรับการพฒันาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ที่จะช่วยดงึดดูให้ผู้ประกอบการรายใหญ่และนกั
ลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อความต้องการคลังสินค้าให้เช่าในพืน้ที่
ยุทธศาสต์ทัง้บริเวณกรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมทุรปราการ หรือจงัหวดัในพืน้ที่เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกเพิ่มมากขึน้
ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและการลงทุนของนกัลงทุนในพืน้ที่  โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่ต้องการย้าย
ฐานการผลิตอนัเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา 

 
3.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร  

จากข้อมลูของส านกัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมอาหาร
ในภาพรวมยังคงทรงตัว แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อยของดัชนีการผลิตอาหารที่ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจากผลกระทบของภัยแล้งและฐานที่ค่อนข้างสูงในปีก่อน อย่างไรก็ดี ดัชนีการผลิตของ
ผลิตภณัฑ์ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ส าเร็จรูปรวมทัง้เคร่ืองดื่มยงัมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี ้การจ าหน่ายอาหารหรือการบริโภคยงัมีการปรับตวัดีขึน้กว่าร้อยละ 2.1 จากการจ าหน่ายไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง นม
พร้อมดื่ม น า้มนัถั่วเหลือง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และการผลิตอาหารสตัว์  และมีการน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 จากการน าเข้า
สินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของการบริโภคที่เพิ่มขึน้ในประเทศและต่างประเทศ    โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอุปสงค์ในประเทศเติ บโตจากธุรกิจ
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อาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านค้าปลีก และร้านค้าสะดวกซือ้  ในขณะที่ปริมาณการส่งออกมีการเติบโตในทิศทางเดียวกนั โดยมีปัจจยั
บวกมาจากความต้องการไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปในประเทศพฒันาแล้วที่ต้องการอาหารพร้อมทานหรือน าไปปรุงแต่ง
ต่อได้ง่าย รวมถึงจีนที่เร่ิมน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยซึง่เป็นผลพวงจากสงครามการค้าและเป็นโปรตีนทดแทนสกุรที่
เผชิญโรคอหิวาต์แอฟริกา (African Swine Fewer : ASF)  

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย คาดว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการบริโภคที่
เพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศของสินค้าส าคญั อาทิ สินค้าปศุสตัว์ โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ที่คาด
ว่าความต้องการบริโภคในประเทศจะขยายตวัร้อยละ 2-3 ต่อปี ตามความนิยมที่เพิ่มขึน้ของผู้บริโภคและการขยายสาขาของ
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่และเชนฟู้ดตา่งๆ  ในขณะที่อปุสงค์ในตลาดโลกมีแนวโน้มขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 4-5 ต่อปี โดย
มีปัจจยัหนุนจากความต้องการโปรตีนทดแทนสกุรจากปัญหาโรค ASF รวมถึงการขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ อาทิ ตะวนัออก
กลาง และแอฟริกา   นอกจากนี ้ยงัคาดว่าจะมีแรงหนุนจากสินค้าส่งออกส าคญัในกลุ่มผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและอาหาร
ส าเร็จรูปอื่นๆ ที่ยงัรักษาระดบัการเติบโตได้ดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีศกัยภาพในการขยายตวัและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค
ในตลาดปลายทางอย่างจีนและอาเซียน  ซึง่คาดว่าปัจจยับวกดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ความต้องการเก็บรักษาสินค้าและใช้
บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจโลจิสติกส์และคลงัห้องเย็นเติบโตไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง 
 
3.2.3 ภาพรวมตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า 

โดยทัว่ไปถงัเก็บสารเคมีเหลวที่อยู่ในตลาดถงัเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ส่วนใหญ่จะถกูปล่อยเช่าเพื่อเก็บสารเคมีเหลว
ประเภทสารท าละลายหรือตวัท าละลาย (Solvent) กล่าวคือ สารเคมีที่อยู่ในสถานะของเหลวที่มีคณุสมบตัิท าละลายหรือเจือ
จางสารอื่นเพื่อก่อให้เกิดเป็นสารละลาย ซึ่งสารท าละลายดงักล่าวนีจ้ะถกูน าไปใช้เป็นตวัท าละลายหรือเป็นสารตัง้ต้นในการ
ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัง้การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สีทาภายนอกและภายในอาคาร 
ยางรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนตวั บรรจภุณัฑ์ ยารักษาโรค รวมไปจนถึงยาฆ่าแมลง ผลิตภณัฑ์ดแูลครัวเรือน 
สารท าความสะอาด และหมึกพิมพ์ เป็นต้น 

สารเคมีเหลวประเภทสารท าละลายหรือตัวท าละลาย (Solvent) ส่วนมากเป็นผลผลิตที่ได้จากโรงกลั่นน า้มนั หรือ
โรงงานปิโตรเคมีที่ใช้น า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์การเกษตรเป็นวตัถดุิบตัง้ต้น ซึง่โรงกลัน่น า้มนัในประเทศไทยยงั
ไม่สามารถผลิตตวัท าละลายได้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ดงันัน้ ประเทศไทยจึงต้องน าเข้าตวัท าละลาย
กว่าร้อยละ 80 จากต่างประเทศที่มีก าลงัการผลิตของโรงกลัน่น า้มันในปริมาณมากมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการน าเข้าผ่าน
การขนส่งทางเรือเป็นหลัก และจะถูกน าไปจดัเก็บในถังเก็บสารเคมีเหลวเพื่อรอการกระจายต่อให้โรงงานในภาคการผลิต
ต่างๆ ผ่านทางเรือหรือรถบรรทกุ โดยอาจมีการแบ่งบรรจใุส่ในถงัเก็บสารเคมีเหลวขนาดเล็กก่อนการขนส่ง  

เนื่องจากตวัท าละลายส่วนใหญ่ถูกน าเข้ามาในประเทศไทยผ่านการขนส่งทางเรือเป็นหลกั ดงันัน้ ท่าเรือบริเวณลุ่ม
แม่น า้เจ้าพระยาซึง่อยู่ใกล้อ่าวไทยและมีความลกึเพียงพอส าหรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สามารถเข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อ
ล าเลียงสารเคมีเหลวได้สะดวก จึงเป็นท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส าหรับการท าธุรกิจถงัเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า  ทัง้นี ้การแข่งขนั
ในตลาดนีอ้ยู่ในระดบัที่ต ่า ผู้ เล่นในตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ามีจ านวนน้อยราย โดยถังเก็บสารเคมีเหลวส่วนใหญ่ถกู
สร้างขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้สอยเองภายในกลุ่มบริษัท และมีเพียงส่วนน้อยที่ปล่อยเช่าให้แก่บคุคลภายนอก  
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อุปสงค์หรือความต้องการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวคงที่และมีความผันผวนต ่า  เนื่องด้วยปัจจยัสนบัสนุนจากอุปสงค์
ของตวัท าละลายที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของภาคอตุสาหกรรมการผลิตและเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากตวัท าละลายนัน้
ใช้เป็นสารตัง้ต้นในอตุสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมพลาสติก
และบรรจภุณัฑ์ อตุสาหกรรมยา รวมถึงอตุสาหกรรมสินค้าอปุโภคบริโภคอื่น ๆ   ส าหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์วา่ตลาด
ตวัท าละลายจะเติบโตจากการริเร่ิมโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) รวมไปถึงการพฒันาของ
เศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี ้จากการเก็บข้อมลูจากผู้ประกอบธุรกิจซือ้ขายเคมีภณัฑ์ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ คาดการณ์ว่าตลาดตวัท าละลายจะเติบโตขึน้ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี 

 

4.  ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ในการระบปัุจจยัที่อาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อการด าเนินงานของ ฐานะทางการเงิน และความด ารงอยู่ของกองทรัสต์

นัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครัง้แรก โดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง รายงานของบริษัทผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน และรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน นอกจากนี ้ยงัมีการพิจารณา
ถึงปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึง
นโยบายของรัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเห็นของบริษัทฯ ณ ขณะที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเป็นครัง้แรก โดยได้มีการ
เปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึ่งมีผลใช้บงัคบันบัตัง้แต่วนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุ ครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ ซึง่มีผลใช้บงัคบันบัตัง้แต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ส าหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์ในรอบปี พ.ศ 2562 บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า มีปัจจยั
ความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญักบักองทรัสต์ ซึง่ผู้ลงทนุควรพิจารณา ดงัต่อไปนี ้
 
4.1  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

4.1.1 ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมูลค่าลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งบางโครงการ  ได้แก่ โครงการสยามเฆมี และโครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดี เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่า ซึง่มลูค่าสิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวของกองทรัสต์จะลดลง
ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ อนัเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปล่ียนแปลงในอตัราการเช่าทรัพย์สิน และ/
หรือ อตัราค่าเช่าทรัพย์สิน หรือเนื่องจากสาเหตอุื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง
ในมลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และ
มลูค่าหน่วยทรัสต์  

4.1.2 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ก าหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธ์การบริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมอบหมายนโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้เข้าท ากบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่
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ละราย ซึ่งการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตี หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่
สามารถจัดการตามกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือหากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์หรือบุคลากรส าคญัของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาจส่งกระทบในทางลบต่อมลูค่าของทรัพย์สินหลกั และ/
หรือ รายได้ที่กองทรัสต์ควรได้รับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนการช าระคืนหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการพิจารณาผล
การด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทุกปี ตลอดระยะเวลาการจ้างบริหาร และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่า 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่ต้องแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาคุณสมบตัิต่าง ๆ ของผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ให้เหมาะสมกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ก่อนการแต่งตัง้ 

4.1.3 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 

หลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินแล้วเสร็จ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด บริษัท 
สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนตามกลยุทธ์และนโยบายที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ก าหนด นอกจากนี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังมีความ
เก่ียวพนักบักองทรัสต์ในฐานะเป็นผู้ ให้เช่า ผู้ขาย หรือบริษัทในเครือของผู้ขายทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ  

ดงันัน้ การจดัหาผลประโยชน์และการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับ
อสงัหาริมทรัพย์หรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแข่งขนัโดยตรงกบักองทรัสต์ 

นอกจากนี ้เนื่องจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บริษัทในเครือของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงเป็นเจ้าของ
ที่ดิน อาคารคลงัสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการเดียวกันกับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึ่ง
ท าให้บทบาทต่าง ๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีต่อกองทรัสต์ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกที่ดิน อาคารคลงัสินค้า และ/หรือ ถงัเก็บสารเคมีเหลวให้เชา่
มาเสนอให้กบักองทรัสต์ รวมถึงการจดัหาผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใหม่ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากบั
ดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้  โดยมีการก าหนดให้
ตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ตกลงต่อกองทรัสต์ว่า ทุกครัง้ที่มีผู้ สนใจเช่าที่ดิน อาคารคลังสินค้า และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินท่ีว่างทัง้หมดที่ตรงตามความต้องการของลกูค้า ให้ลกูค้าเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจ โดยไม่มี
การแบ่งแยกว่าจะเป็นทรัพย์สินของฝ่ายใด รวมถึงการก าหนดค่าเช่าส าหรับอาคารที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทัง้ในด้าน
ขนาด ท าเล รูปแบบ และอายุ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะพิจารณาการด าเนินการที่เหมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ นอกจากนี  ้ผู้บริหาร
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อสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดท ารายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ หรือตามที่บริษัทฯ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้ก าหนดร่วมกัน 

4.1.4 รายได้ของกองทรัสต์ขึน้อยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่าพืน้ที่และการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการเม่ือสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าสิน้สุดลง 

ค่าเช่าและค่าบริการทีก่องทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ จะเป็นท่ีมาของรายได้หลกั
ของกองทรัสต์ ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงจากฐานะการเงินและความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบริการของผู้
เช่าพืน้ที่ได้ หากผู้ เช่าพืน้ที่รายส าคญัรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย หรือผู้ เช่าพืน้ที่จ านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมีฐานะ
การเงินท่ีด้อยลง อาจท าให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีช าระเงินล่าช้าหรือไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

นอกจากนี ้หากเกิดกรณีที่ผู้ เช่าพืน้ที่ไม่ประสงค์จะต่อสญัญาเช่าและสัญญาบริการเมื่อครบก าหนดระยะเวลา หรือ
อาจขอต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการด้วยเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกว่าเงื่อนไขในสญัญาเช่าพืน้ที่และ
สญัญาบริการปัจจบุนั อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และความสามารถใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญา
บริการกับผู้ เช่าพืน้ที่ที่ก าลังจะหมดสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลา 3 - 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าและสัญญาบริการจะครบก าหนด 
ดงันัน้ เมื่อมีผู้ เช่าพืน้ท่ีที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการและไม่ประสงค์ที่จะต่ออายสุญัญาเช่า บริษัทฯ ยงัคงมี
เวลาเพียงพอส าหรับการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่มาแทนที่ 

4.1.5 ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก หรือไม่ได้รับบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลาง เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ 

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้
จะขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาซือ้ขายสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์เพื่อประกอบกิจการ และสัญญา   
ตกลงกระท าการเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สัญญาต่าง  ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพนัให้
คู่สญัญาปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตแุห่งการ
เลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีดังกล่าว แม้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหาย  ตลอดจนเรียกค่าขาด
ประโยชน์ใด ๆ  ก็ตาม แต่เหตุผิดสญัญาของคู่สญัญาดงักล่าวอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่สามารถบงัคบั
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญาดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้คู่สญัญาต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของสญัญา หรือ
คู่สญัญาไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดงันัน้ กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการใช้สิทธิ
ฟ้องร้องต่อศาล ซึง่การด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้ 
กระบวนการ และจ านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะได้รับชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดียงัขึน้อยู่กบัค า
พิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคับให้
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เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรือภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

4.1.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการที่กองทรัสต์กู้ยืมเงนิ 

กองทรัสต์ได้กู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ดังนัน้ 
กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงจากการกู้ยืมเงินดงักล่าวจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอตัราดอกเบีย้ เนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้ลอยตวัตามสญัญาเงินกู้อาจมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างอายขุองสญัญาเงินกู้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์ท าให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการช าระดอกเบีย้ และเงินต้น และอาจจะกระทบต่อความสามารถ
ของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี  ้ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ 
และ/หรือ เงินต้นตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน หรือ เกิดเหตุผิดสญัญาอื่น ๆ ภายใต้สญัญาเงินกู้  อาจส่งผลให้ผู้ ให้กู้อาจ
ด าเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต์หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา อันเนื่ องมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน 
รวมถึงการบงัคบัจ านองในทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่น าไปเป็นหลกัประกนัเงินกู้   

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว และได้บริหารจัดการกองทรัสต์โดยจะมีมาตรการในการ
ติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และปัจจยัภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว เช่น บริการธุรกรรมแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบีย้ หรือการด าเนินการใด ๆ  กบัเจ้าหนี ้เช่น การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้การขอผ่อนผนัเงื่อนไขทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ
การบริหารจดัการกองทรัสต์ เป็นต้น โดยกองทรัสต์จะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องและ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั 
 
4.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

4.2.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เช่าพืน้ที่ อัตราการเช่า และอัตราค่า
เช่า 

กองทรัสต์มีรายได้หลกัจากการให้เช่าพืน้ที่และให้บริการที่ เก่ียวข้องแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ถังเก็บ
สารเคมีเหลว อาคารคลงัสินค้า และ/หรือ อาคารคลงัห้องเย็น โดยการประกอบธุรกิจการให้เช่าถังเก็บสารเคมีเหลว อาคาร
คลังสินค้า และ/หรือ อาคารคลังห้องเย็นดังกล่าวอาจมีการแข่งขันที่สูงขึน้จากการที่ผู้ประกอบการรายอื่นก่อสร้างอาคาร
ประเภทเดียวกนัขึน้ใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกันกบัที่ตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ท าให้เกิดการแข่งขนัในการแสวงหาผู้
เช่าพืน้ที่รายใหม่ การต่ออายุของผู้ เช่าพืน้ที่รายเดิมและการปรับลดอัตราค่าเช่าเพื่อให้ดึงดูดต่อผู้ เช่าพืน้ที่ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี สถานท่ีตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในจงัหวดัปทมุธานี ฉะเชิงเทรา และสมทุรปราการ ซึง่เป็น
ท าเลที่เหมาะสม มีเส้นทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่นได้อย่างสะดวก ดังนัน้ ปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้
ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี นอกจากนี ้การท่ีเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทถงัเก็บสารเคมี อาคารคลงัสินค้า 
และ/หรือ อาคารคลังห้องเย็นให้เช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จะเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้สามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
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4.2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ประกอบกิจกำรให้บริกำรคลังสินค้ำและบริกำรเก็บน ำ้มันและสำรเคมีเหลวไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ 

ส าหรับโครงการสยามเฆมี กองทรัสต์จะรับโอนเฉพาะสิทธิและหน้าที่ของ SCC ในฐานะผู้ ให้เช่าพืน้ที่ ภายใต้สญัญา
เช่ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีเท่านัน้ ส่วน SCC จะยงัคงเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลว
โดยตรงแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ภายใต้สัญญาบริการที่ SCC เข้าท ากับผู้ เช่าพืน้ที่ (ในฐานะผู้ รับบริการ) โดยตรง (ซึ่งบริการที่ SCC 
ให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีภายใต้สญัญาบริการ อาทิเช่น การขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกจากถงัเกบ็สารเคมีเหลว การขนถา่ยสินค้าลง
จากเรือ เป็นต้น) ดงันัน้ การท่ีผู้ เช่าพืน้ท่ีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการสยามเฆม ีพึ่งพิงการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้
ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมเีหลวของ SCC กองทรัสต์จึงอาจมีความเส่ียงหาก SCC 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน า้มันและสารเคมีเหลวหรือไม่ปฏิบัติตาม
สญัญาบริการกับผู้ เช่าพืน้ที่ ซึ่งจะท าให้ผู้ เช่าพืน้ที่ไม่ได้รับบริการที่เก่ียวเนื่องกับการเช่าพืน้ที่ถังเก็บสารเคมีเหลว และ /หรือ 
อาคารคลังสินค้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ เช่าพืน้ที่ยกเลิกสัญญาบริการลูกค้าก่อนครบก าหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการหา
รายได้ของกองทรัสต์ในการประกอบกิจการถงัเก็บสารเคมีเหลวและคลงัสินค้าให้เช่า  

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้ด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงในสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาตกลงกระท าการ โดย
ก าหนดหน้าที่ของ SCC ในฐานะผู้ ให้เช่าและผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลว 
ตลอดระยะเวลาการเช่าและตลอดระยะเวลาที่ SCC ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการ
เก็บน า้มนัและสารเคมีเหลว และหาก SCC ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
และสญัญาตกลงกระท าการได้ จะเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญา โดยกองทรัสต์จะมีสิทธิที่จะเลิกสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และ
สญัญาตกลงกระท าการได้ และกองทรัสต์จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสญัญาดงักล่าว 
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสญัญาข้างต้น บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะ
เสร็จสิน้กระบวนการ และจ านวนเงินที่กองทรัสต์จะได้รับชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดียงั
ขึน้อยู่กบัค าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการ
บงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรือ
ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ SCC จงใจไม่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนั
และสารเคมีเหลว หรือจงใจลดมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลวจนถึง
ระดบัท่ีด้อยกว่ามาตรฐานของผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการรายอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ส าหรับทรัพย์สินท่ีเช่าประเภท
ถงัเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินค้า โดยไม่มีเหตอุนัควร จนส่งผลให้อตัราการปล่อยเช่าของจ านวนทรัพย์สินประเภทถงั
เก็บสารเคมีเหลวที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี ลดลงต ่ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนทรัพย์สินประเภทถังเก็บ
สารเคมีเหลวที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมีทัง้หมด เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน หรือกรณีที่สัญญาแต่งตัง้
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สิน้สุดลงอันเนื่องมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของ SCC ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะมีสิทธิแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการและการให้บริการคลงัสินค้าและ
จดัเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลวครบถ้วนให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ ให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและ
สารเคมีเหลวเพิ่มเติมในโครงการสยามเฆมี ส าหรับทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ
สยามเฆมี (“ผู้ประกอบกิจการรายใหม่”) โดย SCC ตกลงจะอ านวยความสะดวกและด าเนินการตามที่กองทรัสต์ร้องขอ
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ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาตกลงกระท าการ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่สามารถประกอบกิจการภายในโครงการ
สยามเฆมี ให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีภายในทรัพย์สินประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินค้าของกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตามสญัญาของ SCC ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์
เข้าลงทุน กองทรัสต์และ SCC จะมีการเข้าท าสัญญาจ านองที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งเหตุในการใช้สิทธิบงัคับจ านองของ
กองทรัสต์ ได้แก่ (ก) การที่ SCC ในฐานะผู้ ให้เช่าจงใจขดัขวางไม่ให้กองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่าเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ี
เช่า หรือจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัหรือผิดค ารับรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ในสญัญา
เช่า (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการที่ SCC จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงในการเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ ให้บริการ
คลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนั และสารเคมีเหลว ภายใต้สญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งถือเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาเช่าด้วย ) 
จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่าไม่สามารถใช้และจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ในระหว่างระยะเวลาการเช่า
ตามเจตนารมณ์และวตัถปุระสงค์ของสญัญาเช่า (ข) การท่ี SCC ในฐานะผู้ให้เช่าจงใจขดัขวางไม่ให้กองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่า
เข้าใช้ และ/หรือ SCC ในฐานะผู้ ให้เช่าไม่ด าเนินการบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นส าหรับทรัพย์สินที่เช่าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า (ค) การที่ SCC ไม่ด ารงไว้ซึ่งใบอนุญาตที่จ าเป็นดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการเช่า และการกระท าดงักล่าวข้างต้นส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการ
สยามเฆมี และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวของกองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่า ทัง้นี ้แม้กองทรัสต์จะเป็นเจ้าหนี ้
บุริมสิทธิบนทรัพย์สินที่จ านองในวงเงินจ านอง ซึ่งหากกองทรัสต์ได้รับความเสียหายมากกว่าวงเงินจ านอง กองทรัสต์ยงัคงมี
สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดขึน้นัน้จาก SCC  

แม้ว่ากองทรัสต์จะด าเนินการจัดให้มีมาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กองทรัสต์ก็อาจมีความเส่ียงในการสรรหาผู้
ประกอบกิจการรายใหม่เพื่อให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ของกองทรัสต์ในโครงการสยามเฆมี เนื่องจากผู้ประกอบกิจการรายใหม่
ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เก่ียวข้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ยงัต้องเป็นผู้
ประกอบกิจการที่สามารถให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ของโครงการสยามเฆมี ได้ไม่ด้อยไปกว่าที่ SCC เคยให้บริการ อย่างไรก็ดี 
จากการศึกษาของบริษัทฯ พบว่า มีผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีลักษณะประเภทเดียวกันซึ่งสามารถให้บริการได้ในลกัษณะ
เช่นเดียวกบั SCC  

4.2.3 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรพึงพิงผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรสยำมเฆม ี

เนื่องจากโครงการสยามเฆมีเป็นทรัพย์สินที่มีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยผู้ ที่มีประสบการณ์ความรู้และ
ความสามารถเฉพาะทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ดังนัน้ ในกรณีที่ SCC ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ลาออก หรือในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ใช้สิทธิในการถอดถอน SCC จากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ตามที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จึงอาจมีความเส่ียงในการสรรหาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ราย
ใหม่ที่มีประสบการณ์ความรู้และความสามารถเฉพาะทางส าหรับทรัพย์สินประเภทดงักล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความเห็น
ว่า หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเปล่ียนแปลงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้ เช่าพืน้ที่ เช่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) หรือ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากัด นัน้ มีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้กบักองทรัสต์ได้ นอกจากนี ้ผู้ให้บริการรายอื่น เช่น บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จ ากดั ก็สามารถเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ให้กบักองทรัสต์ได้เช่นกนั  
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นอกจากนี ้แม้ว่ากองทรัสต์จะพึ่งพิง SCC ในการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการสยามเฆมี แต่บริษัทฯ 
จะมีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายปี และผู้จดัการกองทรัสต์มีสิทธิที่จะถอดถอน SCC 
ออกจากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

4.2.4 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่าหลักของโครงการเจดับเบิล้ยูดี และความเสี่ยงในการสูญเสียผู้เช่า
หลักซึ่งอาจท าให้รายได้ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับโครงการเจดบัเบิล้ยูดี ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวแล้ว กลุ่ม JWD ได้เช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยดูีทัง้หมดเพื่อน าไปด าเนินกิจการคลงัห้องเย็น โดยรายได้ส่วนใหญ่จากการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม JWD ในฐานะผู้ เช่าหลกัของโครงการเจดบัเบิล้ยูดีเป็นรายได้จากการด าเนินธุรกิจการให้บริการรับฝากและ
บริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง การเปล่ียนแปลงทางด้านสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจที่มาใช้บริการ
ดงักล่าว จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกลุ่มผู้
เช่าหลกั ท าให้เกิดความเส่ียงที่กลุ่มผู้ เช่าหลกัจะไม่สามารถช าระค่าเช่า ยกเลิกสญัญา หรือไม่ต่อสญัญา ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ของกองทรัสต์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่า กลุ่ม JWD ได้ท าการปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจคลงั
ห้องเย็น โดยเพิ่มสดัส่วนของสินค้าควบคุมอณุหภมูิแช่เย็นและแช่แข็งอื่น นอกจากสินค้าอาหารทะเล เช่น สตัว์ปีก อาคารแช่
แข็งพร้อมรับประทาน ชีส และไวน์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มอาหารและสินค้าส่งออก ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทัง้กลุ่มลูกค้าของกลุ่ม JWD ก็เป็นบริษัทชัน้น าที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจและ
เสถียรภาพทางการเงิน และมีความหลากหลายซึ่งสามารถช่วงกระจายความเส่ียงได้ดียิ่งขึน้ ดังนัน้ โอกาสที่ผู้ เช่าหลกัจะ
ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะอตุสาหกรรมที่มาใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกนัและท าให้ไม่สามารถช าระค่า
เช่า ยกเลิกสญัญาหรือไม่ต่อสญัญา อนัส่งผลทางลบต่อกองทรัสต์น่าจะมีความเป็นไปได้ไม่สงูมากนกั 

นอกจากนี ้หากผู้ เช่าหลกัยกเลิกสญัญาเช่าทรัพย์สินก่อนครบก าหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สิน
เมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทนได้ หรือกองทรัสต์อาจหาผู้ เช่าใหม่มาทดแทนได้แต่
เงื่อนไขในการเช่าอาจไม่เหมือนกบัเงื่อนไขในการเช่าของผู้ เช่าหลกั การกระท าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี โครงการเจดับเบิล้ยูดีเป็นทรัพย์สินที่มี
ศกัยภาพ และสญัญาเช่าที่กองทรัสต์เข้าเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่าหลกันัน้ เป็นสญัญาเช่าระยะยาวและได้ด าเนินการจดทะเบยีน
การเช่ากับส านกังานที่ดิน นอกจากนี ้สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์นีต้ัง้อยู่ในท าเลที่เหมาะสม มีเส้นทางการ
คมนาคมไปยงัภมูิภาคอื่นได้อย่างสะดวก ดงันัน้ ปัจจยัดงักล่าวจึงสามารถดงึดดูให้ผู้ประกอบการอื่นเข้ามาเช่าทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์เพื่อเป็นการทดแทนได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ กองทรัสต์ยงัได้
เข้าท าสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง JWD BJL และผู้ เช่าหลกั โดย JWD มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวที่จะ
ให้ความสนบัสนุนทางการเงินแก่ผู้ เช่าหลกั รวมถึงวงเงินส ารองเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในกรณีที่ผู้ เช่าหลกัขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยดูี หรือรวมถึงวงเงิน
ใดๆ เพื่อให้ผู้ เช่าหลกัสามารถด าเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยูดีได้ตามวตัถปุระสงค์และมีประโยชน์สงูสดุตามที่ผู้ เช่าหลกั
ได้มีข้อตกลงไว้กับกองทรัสต์ ตลอดจนก ากับดูแลและให้ความช่วยเหลือที่จะเป็นแก่ผู้ เช่าหลกั เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ตามก าหนดไว้ในสญัญาเช่ากบักองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ เช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว นอกจากนี ้JWD 
จะมีข้อผูกพนัตามข้อตกลงการรับประกันค่าเช่า ในฐานะผู้ รับประกันรายได้ โดยเป็นลกูหนีร่้วมกับผู้ เช่าหลกัตามวงเงินและ
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ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระท าการ ซึ่งจะเป็นมาตรการที่ช่วยให้ความเส่ียงจากการผิดสญัญา
ของผู้ เช่าหลกัลดน้อยลงได้อย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากมีการประกนัรายได้โดย JWD  

4.2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน า้มันและสารเคมี
เหลว และใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้เช่าหลัก 

โครงการสยามเฆมี  

เนื่องจากกองทรัสต์จะรับโอนเฉพาะสิทธิและหน้าที่ของ SCC ในฐานะผู้ ให้เช่าพืน้ที่ ภายใต้สญัญาเช่าพืน้ที่กับผู้ เช่า
พืน้ท่ีเท่านัน้ ส่วน SCC จะยงัคงเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลวโดยตรงแกผู่้
เช่าพืน้ท่ีภายใต้สญัญาบริการท่ี SCC เข้าท ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ี (ในฐานะผู้ รับบริการ) โดยตรง ดงันัน้ SCC จะต้องได้รับใบอนญุาต
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ/หรือ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน า้มันและ
สารเคมีเหลว หาก SCC ไม่ได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ /หรือ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ
ให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลว หรือใบอนุญาตดงักล่าวของ  SCC ถูกยกเลิก เพิกถอน หรือไม่มี
การต่ออายุ หรือผู้ ให้เช่ามีการท าผิดเงื่อนไขของใบอนุญาต หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ 
อนัจะท าให้ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตดงักล่าวตามที่ได้รับอนุญาตนัน้ต่อไปได้ จะมีผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรัพย์สินท่ี
เช่าและการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทรัสต์ กล่าวคือ จะท าให้กองทรัสต์ไม่ได้ใช้สาธารณปูโภคที่จ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกบัการประกอบกิจการถงัเก็บสารเคมีเหลวและคลงัสินค้าให้เช่า และจะท าให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ได้รับบริการท่ีเก่ียวเนื่อง
กบัการเช่าพืน้ท่ีถงัเก็บสารเคมีเหลว และ/หรือ อาคารคลงัสินค้า ซึง่อาจเป็นเหตใุห้ผู้ เช่าพืน้ท่ียกเลิกสญัญาบริการลกูค้าก่อน
ครบก าหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการหารายได้ของกองทรัสต์ในการประกอบกิจการถังเก็บสารเคมีเหลวและคลงัสินค้าให้
เช่า อีกทัง้อาจเป็นผลให้ SCC ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาตก
ลงกระท าการได้ เนื่องจากสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาตกลงกระท าการก าหนดไว้ว่า ตลอดระยะเวลาการเช่าและ
ตลอดระยะเวลาที่ SCC ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ ให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลว 
SCC ต้องด ารงไว้ซึ่งใบอนุญาตที่จ าเป็นตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการตามสัญญาตกลงกระท าการและสัญญาเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ การด าเนินกิจการที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่เช่า และส าหรับการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินค้าและ
บริการเก็บน า้มนัและสารเคมีเหลว และจะต้องด าเนินการเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ ให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บ
น า้มันและสารเคมีเหลวแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ส าหรับทรัพย์สินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าภายในโครงการ
สยามเฆมี โดย SCC ตกลงจะปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลงัสินค้าและบริการเก็บน า้มนัและสารเคมี
เหลวแก่ผู้ เช่าพืน้ที่อย่างเต็มความสามารถในมาตรฐานเดียวกนักับผู้ประกอบกิจการและผู้ ให้บริการรายอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกนั และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการสยามเฆ
มี และการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าวของกองทรัสต์  

ดังนัน้ การที่ SCC ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญา  
ตกลงกระท าการได้ จะเป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญา โดยกองทรัสต์จะมีสิทธิที่จะเลิกสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาตกลง
กระท าการได้ และกองทรัสต์จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสญัญา อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมี
ข้อก าหนดในสญัญาข้างต้น แม้กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ใด ๆ ก็
ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของคู่สัญญาดงักล่าวอาจท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่สามารถบงัคับให้เป็นไปตาม
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ข้อก าหนดของสญัญาดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้คู่สญัญาต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของสญัญา ห รือคู่สญัญาไม่
ช าระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง ดงันัน้ กองทรัสต์จึงอาจต้องเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อ
ศาล ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้
กระบวนการ และจ านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะได้รับชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดียงัขึน้อยู่กบัค า
พิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคับให้
เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรือภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตามสญัญาของ SCC ณ วนัที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์
เข้าลงทนุ กองทรัสต์และ SCC ได้เข้าท าสญัญาจ านองที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง ซึง่เหตใุนการใช้สิทธิบงัคบัจ านองของกองทรัสต์
จะรวมถึงการท่ี SCC ไม่ด ารงไว้ซึง่ใบอนญุาตที่จ าเป็นดงักล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า ซึง่ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี และการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าวของ
กองทรัสต์ในฐานะผู้ เช่าด้วย แต่หากกองทรัสต์ได้รับความเสียหายมากกว่าวงเงินจ านอง กองทรัสต์ยังคงมีสิทธิในการ
เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดขึน้นัน้จาก SCC  

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี  

ผู้ เช่าหลกัจะต้องได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ /หรือ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการอาคาร
คลังห้องเย็น หากผู้ เช่าหลักไม่ได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และ /หรือ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ
อาคารคลงัห้องเย็น หรือใบอนุญาตดังกล่าวของผู้ เช่าหลกัถกูยกเลิก เพิกถอน หรือไม่มีการต่ออาย ุจะมีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้ เช่าหลกั กล่าวคือ จะท าให้ผู้ เช่าหลกัไม่สามารถด าเนินกิจการอาคารคลงัห้องเย็นต่อไปได้ ทัง้นี ้อาจเป็นผลให้ผู้ เช่าหลกั
ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าได้  

การที่ผู้ เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าได้ จะเป็นเหตุเลิกสัญญา โดย
กองทรัสต์จะมีสิทธิที่จะเลิกสญัญาเช่าได้ และกองทรัสต์จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิด
สญัญา อนึ่ง จนกว่ากองทรัสต์จะด าเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผู้ เช่าหลกัและสามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่
ได้ส าเร็จ หรือหากกองทรัสต์ไม่สามารถหาคู่สญัญารายใหม่เพื่อมาเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุครัง้แรกที่ได้รับอนุญาต
ได้ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ในสญัญาฉบบัใหม่โดยมีข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์ตอ่
กองทรัสต์ได้ กระแสรายได้ของกองทรัสต์อาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึง่อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาตกลงกระท าการระหว่าง  JWD BJL และผู้ เช่าหลกั โดย JWD มีหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวที่จะให้ความสนบัสนนุทางการเงินแกผู่้ เช่าหลกั รวมถึงวงเงินส ารองเพื่อรองรับค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้
ในกรณีที่ผู้ เช่าหลกัขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการด าเนินกิจการโครงการ
เจดับเบิล้ยูดี หรือรวมถึงวงเงินใด ๆ เพื่อให้ JPAC สามารถด าเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยูดีได้ตามวัตถุประสงค์และมี
ประโยชน์สงูสดุตามที่ผู้ เช่าหลกัได้มีข้อตกลงไว้กบักองทรัสต์ ตลอดจนก ากบัดแูลและให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นแก่ผู้ เช่าหลกั 
เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามก าหนดไว้ในสญัญาเชา่กบักองทรัสต์ตลอดระยะเวลาที่ผู้ เช่าหลกัเป็นผู้ เชา่ภายใต้สญัญาเชา่
ดงักล่าว นอกจากนี ้JWD จะมีข้อผกูพนัตามข้อตกลงการรับประกันค่าเช่า ในฐานะผู้ รับประกนัรายได้ โดยเป็นลกูหนีร่้วมกับ
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ผู้ เช่าหลกั ตามวงเงินและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระท าการ ซึง่จะเป็นมาตรการท่ีช่วยให้ความ
เส่ียงจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าหลกัลดน้อยลงได้อย่างมีนยัส าคญัเนื่องจากมีการประกนัรายได้โดย JWD 

 
4.3  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

4.3.1 ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงในกรณีที่มีการก าหนดผงัเมืองใหม่ในอนาคตหรืออาจมีการบงัคบัใช้กฎหมายในอนาคตที่
จ ากัดประเภทกิจการที่สามารถประกอบได้ในบริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งการเปล่ียนแปลงประเภท
กิจการที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการได้ในบริเวณดังกล่าว อาจท าให้กองทรัสต์มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน ส าหรับกรณีที่ประสงค์จะมีการเปล่ียนตัวผู้ เช่าพืน้ที่เป็นรายใหม่ (ซึ่งอาจถือได้ว่าไม่ใช่เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยต่อเนื่อง) หรือกรณีที่ประสงค์จะมีการเปล่ียนประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร ซึ่งจะสามารถ
กระท าการดังกล่าวได้โดยใช้เป็นประเภทและโดยมีวตัถุประสงค์ตามกฎกระทรวงผังเมือง หรือกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงั
เมืองรวม หรือตามที่กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอื่นใดในอนาคตจะก าหนดเท่านัน้ หรือต้องใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนในประเภทและโดยมีวตัถปุระสงค์ดงัเดิม (กล่าวคือ ประกอบกิจการล าดบัเดิมและจ าพวกเดิม
ที่ได้รับอนุญาตก่อนมีการก าหนดผังเมืองใหม่หรือก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ ) และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย
ต่อเนื่องตามกฎหมายผงัเมือง โดยมีฐานตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีถกูต้องตามกฎหมายแต่ต้น 

4.3.2 ความเสี่ยงจากกรณีทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนถูกเวนคืน 

กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเวนคืนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ ซึง่ท าให้กองทรัสต์ไม่อาจ
ใช้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี ้กรณีที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว  
กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืนหรือได้รับค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าที่กองทรัสต์ใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินซึ่ง อาจส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ 
ทัง้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน โดยจ านวนเงินค่าชดเชยที่กองทรัสต์จะได้รับขึน้อยู่กบัเงื่อนไขตามที่ก าหนด
ในสญัญาที่เก่ียวข้องระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการถูกเวนคืนหรือจ านวนเงินค่าชดเชยที่ได้รับจาก
การเวนคืน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเป็นนโยบายและความ
จ าเป็นในการใช้พืน้ท่ีของรัฐในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต 

4.3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้ 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบหาก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้โดยรายได้ไม่ได้เพิ่มขึน้อย่างสอดคล้องกัน
ปัจจยัที่อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มสงูขึน้ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าบริการของผู้ รับจ้าง
ช่วง อตัราเงินเฟ้อ และค่าเบีย้ประกนั เป็นต้น 
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4.3.4 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย 

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ทรัพย์สินดงักล่าวอาจได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติ
อาทิ อุทกภยั และ/หรือ จากการก่อวินาศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์
รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าทรัพย์สิน และเพื่อให้ได้เงื่อนไขการท าประกันภัยที่ดีที่สุด
กองทรัสต์จะด าเนินการจัดให้มีการท าประกันภัยในทรัพย์สินดงักล่าว โดยให้มีระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุในวงเงินประกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภยั
ของอาคารทีมีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ เช่น การประกันความเส่ียงภยัทรัพย์สิน 
และการประกนัภยัเพื่อประโยชน์บคุคลที่สามด้วย 
 
4.4  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

4.4.1 ความเสี่ยงจากราคาหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ราคาซือ้ขายหน่วยทรัสต์ขึน้อยู่กับปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต อาทิเช่น โอกาสทางธุรกิจและ
การลงทุนของกองทรัสต์ สภาวะตลาดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในทัศนะของนักลงทุน การคาดการณ์จากนกั
ลงทนุและนกัวิเคราะห์ มลูค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทรัสต์ ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เมื่อเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์
ที่เป็นตราสารทุนอื่น ๆ ความสมดุลระหว่างผู้ ซือ้ และผู้ ขายหน่วยทรัสต์  ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยในอนาคต การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ ตลอดจนความผนัผวนของตลาดตราสารทนุ  

ด้วยปัจจัยดังกล่าว หน่วยทรัสต์อาจมีการซือ้ขายที่ราคาสูงกว่าหรือต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย การที่
กองทรัสต์ มีกระแสเงินสดส าหรับการด าเนินงานเพื่อใช้ในการลงทนุ เป็นทุนส ารองส าหรับการด าเนินงาน หรือเพื่อใช้ในการ
อื่น ๆ เงินทุนเหล่านีแ้ม้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้เพิ่มราคาตลาดให้แก่หน่วยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไม่
สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ทัง้ในแง่ของการหารายได้ในอนาคตหรือการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อาจได้รับผลกระทบด้านลบ 

นอกจากนัน้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลกัษณะของการเข้าท าสญัญาให้กู้ยืมเงินหรือเป็นการได้รับประกันว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้เงินท่ี
ตนลงทนุคืน ดงันัน้ นกัลงทนุอาจมีความเส่ียงที่จะไม่ได้เงินลงทนุคืนทัง้หมดหรือบางส่วน 

4.4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และประโยชน์ตอบ
แทนที่ ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้ ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทัง้จ านวนเงิน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับตลอดจนอตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีเกิดขึน้ 
หากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในจ านวนที่เพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรัสต์และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบด้านลบ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะ
สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ นอกจากนี  ้ยังไม่สามารถ
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รับรองได้ว่า ระดบัของประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายจะเพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อีกทัง้ไม่สามารถรับรองได้ว่าตามสญัญาเช่าใน
ปัจจุบัน คู่สัญญาจะสามารถตกลงกันเพื่อให้อัตราค่าเช่าที่ ได้รับนัน้ เพิ่มสูงขึน้ หรือว่ารายได้ค่าเช่าจากการขยาย
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนัน้ จะเพิ่มสงูขึน้ และท าให้รายได้ของกองทรัสต์เพิ่มสงูขึน้ อนัจะ
เป็นผลให้กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในจ านวนเพิ่มสงูขึน้ได้ 

ทัง้นี ้ในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับจากหน่วยทรัสต์นัน้ จะพิจารณาจากผลประโยชน์ตอบแทนที่
กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ท่ีของอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์เท่านัน้ไม่ได้ โดยจะต้อง
ค านวณเป็นเงินได้หลงัหกัรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน รวมทัง้ แต่ไม่จ ากดัเพียงค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ การให้
เช่า การช าระคืนเงินต้นจากการกู้ยืมที่ถึงก าหนดช าระ ภาระผูกพันอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์จึงน้อยกว่าผลประโยชน์ตอบ
แทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

4.4.3 ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีภาระภาษีเก่ียวกับการลงทุนหรือซือ้ขายหน่วยทรัสต์โดยอาจจะต้องเสียภาษีในอตัราที่สูงขึน้  
หรือในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ลงทนุที่ไม่ได้มีสญัชาติไทยอาจจะต้องเสียภาษีหกั ณ 
ที่จ่ายในอตัราที่แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษี หรือด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์อาจเปล่ียนแปลงไปจากอตัราในปัจจุบนั เช่น ในการ
ขาย โอน หรือ รับโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้ขาย โอน 
หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ ซึง่กองทรัสต์อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยท่ีอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที่กองทรัสต์
จะต้องช าระดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีนัยส าคัญ ซึ่งจะผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 

 

6.  ข้อมูลส าคัญอื่น 

 
กองทรัสต์ไม่มีข้อมลูส าคญัอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั
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ส่วนท่ี 3 
การจัดการและก ากับดแูลกองทรัสต์ 
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
7.1 หน่วยทรัสต์ 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนและที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 4,262,500,000 บาท 
มลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10.00 บาท 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 426,250,000 หน่วย 
มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 11.9757 บาท 
ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

 
7.2 โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์  

รายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
จ านวนหน่วยทรัสต์

ที่ถืออยู่ 

คิดเป็นสดัส่วน 
การถือหน่วยทรัสต์ 
(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 34,100,000 8.00 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั ( มหาชน) 25,718,384 6.03 

บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 17,750,000 4.16 

บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 15,500,000 3.64 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั 15,072,062 3.54 

บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 13,860,000 3.25 

บริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 9,872,272 2.32 

กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี ้พลสั I 8,099,812 1.90 

กองทนุ ผสมบีซีเนียร์ส าหรับวยัเกษียณ 8,013,200 1.88 

นางพรทิพย์ พิบลูนครินทร์ 7,100,000 1.67 

รวม 155,085,730 36.38 

 
7.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  

7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ  (90) ของ

ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทน
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ส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละ
ไตรมาส ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินส่ี (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่
กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าส่ี (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชีได้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์หาก
กองทรัสต์มีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว) 

อนึ่ง ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคก่อนให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี  ้
(ก) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะ
เงินสดของกองทรัสต์ 

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

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรัสต์ตามข้อ (1) 
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากก าไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้  

(3)  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

(4) ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อระบุชื่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย
หากเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีภายในเก้าสิบ 
(90) วนั นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี และหากเป็นประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายในเก้าสิบ (90) วนั นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส าหรับไตรมาสล่าสดุก่อนจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน โดยในการก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งหาก
ประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จัดการ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวม
กบัประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป  

(5) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้
(ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(ข) ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อก าหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปนีด้้วย 
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- ส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือ 

- ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ เว็บไซต์ของกองทรัสต์ หรือ 
- ประกาศในหนงัสือพิมพ์อย่างน้อย 1 (หน่ึง) ฉบบั 

(ค) ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดของผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละประเภท 

(ง) ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามผู้ ถือหน่วยทรัสต์และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ หรือน าเงินฝากเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้งไว้โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการโอนเงินท่ีเกดิขึน้ 
และภาระความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก
จ านวนเงินท่ีจะส่งให้ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เงินดงักล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่
น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์  

(6) เงื่อนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี มี
ข้อจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวจะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ีอยู่ในอตัราที่ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ 
กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณีก าหนด และผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการค านวณหาจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิธีการ
เฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน 

ทัง้นี ้เว้นแต่ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบ
แทนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวนัน้ ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับในคราวนัน้ 

7.3.2 ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมทัง้สิน้ 4 
ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ครัง้ที่ รอบผลการด าเนินงาน 
อัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

(บาทต่อหน่วย) 
วันจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทน 
1 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 0.1822 4 มิถนุายน 2562 
2 1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 0.2430 22 สิงหาคม 2562 
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ครัง้ที่ รอบผลการด าเนินงาน 
อัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

(บาทต่อหน่วย) 
วันจ่ายผลประโยชน์

ตอบแทน 
3 1 สิงหาคม 2562 - 30 กนัยายน 2562 0.1365 6 ธันวาคม 2562 
4 1 ตลุาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0.2047 25 มีนาคม 2563 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 
8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์โดยเฉพาะ โดย
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์จากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
8.1.1 สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัท 

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

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 1601  
ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105559110379 
โทรศพัท์ 02-254-0441-2 
โทรสาร 02-254-0443 
Website www.aimreit.com 
Email ir@aimreit.com 
ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 100,000 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น 
ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager)  
ผู้ ถือหุ้นใหญ่(สดัส่วนการถือหุ้น) บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั (ร้อยละ 60) 
รายชื่อกรรมการ นายธนะชยั สนัติชยักลู 

นายไพสิฐ แก่นจนัทน์ 
เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั 
นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 
นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 

http://www.aimreit.com/
mailto:ir@aimreit.com
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ลงลายมือร่วมกบันายไพสิฐ แก่นจนัทน์ หรือ
นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญั
ของบริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบญัช ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  
ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
8.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

รายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ             ชื่อ 
จ านวนหุ้นที่
ถือ (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

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

รวม 100,000 100.00 

หมายเหต:ุ  1/ บริษัท อีเทอนอลซันไชน์ แคปปิตอล จ ากดั เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการบริการทีป่รึกษาการลงทนุ และมีรายช่ือผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี ้

ล าดับ             ช่ือ 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ี 

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

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

รวม 20,000 100.00 

2/ บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการเป็นบริษัทโฮลด้ิงทีไ่ม่ได้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

 
8.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

 
(1) โครงสร้างองค์กร 

ในการจดัโครงสร้างองค์กร ผู้จดัการกองทรัสต์ยึดหลกัการในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ  เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลกัความไว้วางใจและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ค านึงถึงการควบคุมความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการทุจริต ฉ้อฉล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์
สามารถจดัการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนประโยชน์
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ของผู้จดัการกองทรัสต์เอง และเพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลู หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย และความสอดคล้องกบัสภาพ 
ขนาด และความซบัซ้อนของการท าธุรกิจของบริษัทฯ 

โครงสร้างองค์กรของผู้จดัการกองทรัสต์ ประกอบด้วย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ดงันี ้

แผนผังโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
(2) คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการหนึ่งชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน ดงันี ้

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

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ คือ นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ลงลายมือ
ร่วมกบันายไพสิฐ แก่นจนัทน์ หรือนายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ ร่วมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงินและ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบญัช ี

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกฎหมายและ

ก ากบัการ
ปฏิบตัิงาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(บริษัท ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั) 

เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทที่ส าคญัในการติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่
บริษัทฯ ในการด าเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาที่เก่ียวข้อง 

คณะผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้จดัการกองทรัสต์มีผู้บริหาร จ านวน 6 คน ดงันี ้
1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุ ิ กรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
4. นายพงษ์ธร สจุีรพนัธ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
5. นางสาวกนกภคั อนนัต์ณฐัศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน 
6. นางสาวจาฏพุจัน์ อทุวนิช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้รายละเอียดวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฎรายละเอียดในเอกสารแนบ  

 
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
บริษัทฯ และหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ 
(ก) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวงั รักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบที่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นโดยไม่ขดักับบทบาท
หน้าที่การเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(ค) พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ  อ านาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมาย
ก าหนด 

(ง) ด าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและ     
เชื่อถือได้ 

(จ) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
กนั 

(ฉ) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดลุยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระใน
การพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่
จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือ ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเท่าเทยีม
กนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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(ช) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่านเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง  รวมทัง้คดัเลือก เสนอ
แต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(ซ) รายงานข้อมลูตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหารจดัการ 
(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจด้วยความ ระมดัระวงั 

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

Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(ง) พิจารณาอนุมตัิการจดัหาแหล่งเงินทุนให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน จ านวนข้อก าหนด 

และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(จ) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ 
(ฉ) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ 
(ช) พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
(ซ) ดแูลให้กองทรัสต์มีการควบคมุภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคมุภายในของ

กองทรัสต์ 
(ฌ) คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ รวมทัง้จดัประชมุผู้สอบบญัชี

ตามความเหมาะสม 
(ญ) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักองทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด 
(ฎ) พิจารณาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาทเก่ียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอกตามการเสนอ

ของผู้บริหารบริษัท 
 
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

(ก) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีกระบวนการจดัท าและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ เชื่อถือได้และทนัเวลา 

(ข) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและ
ระบบการท างานท่ีเหมาะสมในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่ เ ก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์  
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จากขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการรายงานให้
กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเก่ียวกบัเร่ือง ดงัต่อไปนี ้

(ก) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 
(ข) จดุอ่อนและจดุที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในและระบบการท างานในการท า

หน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 
 
8.1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
(1) หน้าที่ทั่วไป 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์  แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ ตลอดจนข้อ
ผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุน  และมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องไม่กระท าการใด  ๆ  อนัเป็นการขดัหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทนุโดยรวม 

 
(2) หน้าที่ตามหลักการด าเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์  

(ก) มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง 

(ข) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที่มีความส าคญัและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทนุของผู้
ลงทนุ โดยข้อมลูดงักล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจนไม่บิดเบือน และไม่ท าให้ส าคญัผิด 

(ค) ไม่น าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท า
ให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

(ง) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

อน่ึง เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์อนัอาจเกิดข้ึนใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามสญัญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงว่า การด าเนินการดงักล่าวจะต้องไม่มี
ผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ และหากมีกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้เชื่อมัน่ได้ว่า การบริหารจดัการกองทรัสต์จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีดี่
ทีส่ดุของกองทรัสต์และผูถื้อหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(จ) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสมาคมที่ เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนบัสนุน สัง่การ 
หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใด ๆ ในการปฏิบตัิที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดดงักล่าว 
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(ฉ) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตี ส านักงาน  ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติ การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์อย่างมีนยัส าคัญ หรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบต่อทรัสตี ส านักงาน ก.ล.ต หรือ ตลาดหลักท รัพย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้รวมถึงหน้าที่ ดงัต่อไปนี ้

(1) จดัท าและจดัเก็บข้อมลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคุมภายใน และ
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ โดยเมื่อทรัสตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเร่ืองใด ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องให้
ความร่วมมือในการน าส่งข้อมลูและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ให้เข้าไปตรวจสอบในสถานท่ีตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตี
ร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดแห่ง
สญัญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือไม่รักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ 
ทรัสตีจะต้องแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าตามสมควร และหากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ให้เช่าไปแล้ว ระยะเวลาที่ทรัสตี
แจ้งดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาแจ้งขอตรวจทรัพย์ที่เช่าที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า 

(2) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดท าและจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆ เก่ียวกับการจัดโครงสร้าง
รายได้ของกองทรัสต์ วิธีการจดัหาและจดัเก็บรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สญัญาที่ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้ท าในนามกองทรัสต์กบับริษัทฯหรือบคุคลต่าง ๆ การเข้าลงทนุเพิ่มเติม การจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และการก่อ
ภาระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีน ามาวางแผนปฏิบัติงานในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารจดัการ การควบคุม
ภายใน และการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประกนัภยัเพื่อประกนัภยัความรับผิดที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนนิ
ธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

 
(3) หน้าที่ในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์  

ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบั
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย  

(ข) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่าง
น้อยต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ หรือก่อนลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี 

(2) วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) 
อสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมินความเส่ียงด้านต่าง  ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเส่ียงด้วย ทัง้นี ้ความเส่ียงดงักล่าวให้หมายความรวมถึง
ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเส่ียงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และ
การไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ได้ 
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(ค) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้  ทรัสต์ โดย
กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถเป็นผู้ รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อใช้สิทธิในการประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ อาจก าหนดให้ผู้จดัการ
กองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์  โดยที่ในการประชุมนัน้ไม่มีวาระใดที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
หรือทรัสตีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในวาระการประชุมที่ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  อาจก าหนดให้กรรมการ
อิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในวาระการประชมุที่ทรัสตีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  อาจก าหนดให้กรรมการอิสระ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ง) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ และลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ตาม
เหต ุและกระบวนการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(จ) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการและ ให้ความร่วมมือตามที่
จ าเป็นเพื่อให้การส่งมอบงานแก่บคุคลที่จะเข้ามาปฏิบตัิแทนส าเร็จลลุ่วงไป 

(ฉ) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
การจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการให้ที่ปรึกษาซึง่ได้รับการคดัเลือกแจ้งการมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตนพิจารณา 
(2) ไม่ให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาใน

เร่ืองนัน้ 
(ช) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดตาม

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

(ซ) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์  ซึ่ งรวมถึง ข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นใดตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  

(ฌ) จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อทรัสตี ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ตามที่ก าหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่ง
รายงานประจ าปีของกองทรัสต์พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการเปิดเผยข้อมลูที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญหรือข้อมูลอื่นที่ควรแจ้งให้ทราบ นอกจากนี  ้ให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีหน้าที่ชีแ้จง จดัส่งเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
มีค าสัง่หรือร้องขอ 

(ญ) หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่อาจท าให้เกิดข้อสงสยัในความเป็นอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการพิจารณาคัดเลือกหรือซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ ห้ามมิให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ และพนักงานทุกคนของผู้จัดการกองทรัสต์รับค่า
นายหน้า/ค่าธรรมเนียม อนัเนื่องมาจากการพิจารณาคดัเลือกหรือซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ และบริการอื่นใดให้แก่กองทรัสต์ 

(ฎ) ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่เปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์จากบริษัทหรือบุคคลที่เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ไว้ในหนงัสือชีช้วน  แบบแสดงรายการข้อมลู
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การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชมุ เพื่อขออนมุตัิท ารายการต่าง ๆ  และรายงานประจ าปีของกองทรัสต์ เพื่อผู้ลงทนุ
และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเข้าท าธุรกรรมต่าง  ๆ  เพื่อ
กองทรัสต์ และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนัน้ 

ทัง้นี ้“บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์” ให้ใช้นิยามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ผู้ค า้ประกนัหรือได้รับการค า้
ประกนั การถือหุ้นระหว่างกนั หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกนั การให้หรือรับบริการ การซือ้ขายระหว่าง
กนั และการออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

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

(ฐ) ติดต่อ ประสานงาน  และให้ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการที่เ ก่ียวข้อง  รวมถึงยื่นเอกสาร  และน าส่ง
ค่าธรรมเนียม ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์หรือเกิดจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ ที่
กองทรัสต์มีหน้าที่ต้องช าระต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และด าเนินการหกัภาษีหกั  ณ 
ที่จ่ายที่กองทรัสต์มีหน้าที่หกั ณ ที่จ่าย โดยอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทนได้ 

 
(4) หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

(ก) เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีระบบงานที่มีคณุภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่าง
ครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องมีระบบงานดงัต่อไปนี ้

(1) การก าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์และระบบการจัดโครงสร้างเงินทุน การพิจารณา
คดัเลือกการลงทนุ และการจดัท าแผนกลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ระบบการก ากับดูแล บริหาร และจดัการความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนของกองทรัสต์ เพื่อให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(3) ระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

(4) ระบบการคดัเลือกบุคลากรและผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทรัสต์ 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

(5) ระบบในการติดตาม ก ากบัดแูลให้ผู้จดัการและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติ ทรัสต์ ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์ 

(6) ระบบรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์  

(7) ระบบปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ  
(8) ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน  



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

หน้าที่ 65 

(9) ระบบการติดต่อส่ือสารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ 
(10) ระบบการจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย  
ทัง้นี ้การจดัให้มีระบบงานท่ีกล่าวมาข้างต้นทัง้หมดนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องเป็นผู้จดัท าขึน้ด้วยตนเอง 

เว้นแต่เป็นกรณีการจดัระบบปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนุน ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนได้
ภายใต้หลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(1) การมอบหมายต้องไม่มีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้ รับด าเนินการไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ 

(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สินอื่นของกองทรัสต์ ต้องมอบหมายให้กบั
ผู้ที่สามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการข้างต้น ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานที่
เก่ียวข้องกับนโยบายและการด าเนินการจัดการลงทุน ระบบการก ากับดูแล บริหาร และจัดการความเส่ียง  ระบบในการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการคัดเลือกบุคลากรและผู้ รับมอบหมายในงานที่เก่ียวข้อง และระบบการ
ติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ   

(ข) บริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้หากทรัสตีในนามกองทรัสต์ได้เข้าท าสัญญาใด  ๆ  กับบุคคลภายนอก (เช่น สัญญากู้ เงินที่ทรัสตีในนาม
กองทรัสต์เข้าท ากับผู้ ให้กู้ ) ที่ก าหนดให้ทรัสตีในนามกองทรัสต์มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามสัญญาดงักล่าวซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานในการบริหารจดักองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาที่กองทรัสต์มี
ความผูกพันกับบุคคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในการบริหารจัดกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ให้แก่
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบ เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับหนังสือดังกล่าวจากทรัสตีแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่ทรัสตีก าหนดไว้ในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เพื่อมิให้กองทรัสต์กระท าผิดสญัญาใด ๆ ที่ทรัสตีได้เข้าท าไว้
ในนามกองทรัสต์กบับคุคลภายนอก 

(ค) คดัเลือกและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์ไปลงทุนด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั โดย
ต้องบนัทึกและจดัเก็บข้อมลู รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการคดัเลือก การตรวจสอบ และการตดัสินใจที่จะลงทุนหรือไม่
ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหน่ึงให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย ทัง้นี ้การคดัเลือกและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ที่จะให้กองทรัสต์
ไปลงทุน ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยให้ยึดถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ง) ด าเนินการต่าง ๆ  ให้มัน่ใจได้ว่าได้จดัการด้านการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ของกองทรัสต์
อย่างมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อาทิ 

(1) ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุและการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ข้อผกูพนัท่ีก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน 

(2) ก าหนดวงเงินการก่อภาระหนีแ้ละควบคุมไม่ให้เกินที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั ง้ทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วน 
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(3) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์ และเป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 
49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องอื่นใด 

(4) บริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์  
(5) พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(6) จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

และประกันภยัส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลมุอาคารส่ิงปลกูสร้าง 
รวมถึงโครงสร้างอาคาร ระบบน า้ ระบบไฟฟ้า) ที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์  

(7) จดัให้มีการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกิจของผู้ เช่าที่เหมาะสมส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ (Tenant Mix) 

(8) ควบคมุดแูลให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาเช่า 
(9) ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ใช้บงัคบักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 
(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพื่อก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าและจัดท าสัญญาเช่าให้

เหมาะสมและประเมินผลความถกูต้องของการติดตามเรียกเก็บค่าเช่า เพื่อบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู หรือตดัหนีส้ญู หรือ
บนัทึกหนีส้ญูรับคืน (ในกรณีที่เรียกเก็บเงินได้ภายหลงัตดัหนีส้ญู)  

(11) จดัให้มีระบบดแูลรักษาความปลอดภยัของอาคารส่ิงปลกูสร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทุน เช่น ระบบแจ้ง
เตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อส่ือสาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) ก าหนดและใช้นโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบริหาร บ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารส่ิงปลกู
สร้างที่กองทรัสต์ได้ลงทนุ 

(จ) ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิโดยถกูต้องในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุ รวมทัง้สญัญา
ต่าง ๆ ที่กองทรัสต์เข้าไปเป็นคู่สัญญามีการจัดท าโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีผลผูกพันหรือสามารถใช้บังคับได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาดงักล่าว 

(ฉ) จดัให้มีระบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ หนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน รายงานประจ าปีของกองทรัสต์ 
งบการเงิน และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกองทรัสต์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับ
กองทรัสต์และทรัพย์สินท่ีลงทนุ โดยเก็บรักษาข้อมลูและเอกสารดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ภายใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักล่าว 

(ช) จดัท าและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจ าปีและข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบักองทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน รวมทัง้ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวข้องใน
การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเนือ้หาข้อมูลที่ประกาศหรือเผยแพร่ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัว่ไป โดยต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสือชีช้วน หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณา ประกาศตีพิมพ์ หรือ
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เอกสารเผยแพร่อื่นใด ได้รับการตรวจสอบว่ามีความถกูต้องครบถ้วน ไม่ขาดข้อมลูส าคญั และได้ให้ข้อมลูที่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจลงทนุแล้ว รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายประกาศและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

(ซ) ดแูลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในการอนุมตัิ
เร่ืองต่าง ๆ  รวมทัง้ได้รับข้อมลูนัน้ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ หนงัสือชีช้วน และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฌ) ควบคุมดแูลให้กองทรัสต์ปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรก ากบัดแูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ รวมทัง้ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(ญ) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  ซึง่หมายความรวมถึงก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 
โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี แต่
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ฎ) ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การ
เบิกจ่ายดังกล่าวกระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนั ภายใต้วงเงินที่ได้รับการ
อนมุตัิจากทรัสตี และต้องจดัท าและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักล่าวได้
ภายในระยะเวลาที่สมควร 

(ฏ) ด าเนินการจัดท า และ/หรือ จัดส่งและรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ซึง่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือตามที่ทรัสตีเห็นสมควร ให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ส านักงาน ก .ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่จ ากัดเพียง ข้อมูล
เก่ียวกบัการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมลูค่าหน่วยทรัสต์ รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
 
8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินโครงการทิพย์ 7 โครงการทิพย์ 8 โครงการสยามเฆมี 
และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี โดยมีข้อมลูส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

8.2.1 สรุปข้อมูลส าคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ชื่อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 333 หมู่ที่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
เลขทะเบียนบริษัท 0115554010121 
โทรศพัท์ 02-170-8888 
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ชื่อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 196 หมู่ที่ 1 ถนนสขุสวสัดิ์ ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระ

สมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002346 
โทรศพัท์ 02-250-1128 

 
ชื่อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท สวนอตุสาหกรรม บางกะดี จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 159 หมู่ที่ 5 ถนนตวิานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดั

ปทมุธานี 12000 
เลขทะเบียนบริษัท 0125530000630 
โทรศพัท์ 02-501-1582 

 
8.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(1) หน้าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(ก) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ารายได้ที่เกิดขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือวิธีการอื่นใด 
และบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ข) จดัหาผู้ เช่ารายย่อยเพื่อเช่าพืน้ท่ีในอสงัหาริมทรัพย์ ประสานงาน รวมถึงเจรจากบัผู้ เช่ารายย่อยในการเข้า
ท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใดที่เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไปตามสญัญา   
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

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

(ง) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ เช่ารายย่อยปฏิบตัิตามสญัญาทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ เช่า
รายย่อยเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด 

(จ) บ ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้อมน าออกให้เช่าหรือขาย ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

(ฉ) ก ากับดูแลให้มีการประกันวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์และประกันภัยความเสียหายที่เกิดขึน้กับ
บุคคลภายนอก ให้มีความคุ้มครองเพียงพอตามจ านวนและมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์หลกัที่กองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อมทัง้
ระบุกองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ โดยให้การประกันภยัทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตความคุ้มครองที่
ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด 

(ช) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสังหาริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือกองทรัสต์ รวมถึงส่ง
รายงานการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ เมื่อมีการท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการใหม่ ต่ออายุ
สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือเมื่อสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิมสิน้สดุลง แล้วแต่กรณี 
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(ซ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมลูและเอกสารทัง้หมดเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสญัญาต่าง  ๆ  ที่จดัท าขึน้
ระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี กบับคุคลภายนอกเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ฌ) ตรวจสอบและช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
สญัญาที่ท ากับผู้ เช่ารายย่อยหรือสญัญาอื่นใดเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการบริหาร
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์อนมุตัิ 

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

(ฎ) จดัเตรียมและเสนอรายงานประจ าไตรมาสในเร่ืองสภาวะตลาดซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกับการเคลื่อนไหว
ของสภาวะตลาดและจ านวนของลกูค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละไตรมาส 

(ฏ) จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และน าเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปี
ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ต่อผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) หน้าที่ในการจัดท าบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน 

(ก) จดัให้มีบญัชีและรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง
รายงานรับช าระหนีป้ระจ าวนั รายงานลกูหนีค้้างช าระ ณ วนัท าการสดุท้ายของเดือน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั
รายได้จากการด าเนินงานโดยรวมของกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อจัดส่งบัญชีรายงานและเอกสาร
ดงักล่าวให้ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ข) บริหารจัดการเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) ตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติ รวมถึงจัดเตรียม
รายงานการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส าหรับเบิกเงินคืนจากผู้จดัการกองทรัสต์ 

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

(3) หน้าที่ในการท าการตลาด 

(ก) ให้ค าแนะน าแก่ผู้จัดการกองทรัสต์ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการตลาดของอสังหาริมทรัพย์
โดยรวมตลอดจนกลยทุธ์ด้านการลงทนุและนโยบายการลงทนุ เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ข) ท าการตลาดและจดัหาผู้ เช่ารายย่อย ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอ การตอบข้อสงสยั การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นใดที่
น ามาซึง่รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์  

(ค) ให้ค าแนะน าแก่ผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ
ผลกระทบที่จะมีต่อกองทรัสต์จากสภาวะดงักล่าว 
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8.3 ทรัสต ี

8.3.1 สรุปข้อมูลส าคัญของทรัสตี 

ชื่อทรัสตี บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที ่18  

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

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

8.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี 

(1) ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อ
ผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

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

(3) ทรัสตีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ทรัสตีต้องปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าวหรือเร่ืองที่ขอมติว่าเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

(ข) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวหรือเร่ืองที่ขอมติไม่สามารถกระท าได้ 
หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) ทรัสตีมีหน้าที่บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่างกองทรัสต์กับ
บคุคลอื่น 

(5) ในกรณีที่ไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ทรัสตีเข้า
จดัการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที่จดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยบัยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีระบุไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์และพระราชบญัญัติทรัสต์ฯ ในการด าเนินการดงักล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนใน
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ระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทัง้มีอ านาจในการจดัให้มี
ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามอ านาจหน้าที่ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และพระราชบญัญัติทรัสต์ฯ 

(6) ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(7) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
ดงักล่าวอาจด าเนินการโดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายโดยจะเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับด าเนินการ ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับ
ด าเนินการในงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการ
ลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม  

(8) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ค าผ่อนผัน ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั อนัท าให้ต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี
จะต้องด าเนินการตามที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนดเพื่อแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ที่เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(9) ห้ามมิให้ทรัสตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลกูหนีบุ้คคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีไปหกักลบลบ
หนีก้บัหนีท้ี่บคุคลภายนอกเป็นลกูหนี ้ทรัสตีอนัสืบเนื่องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การกระท าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี ้ให้การ
กระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(10) ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกว่าเป็นการกระท าในฐานะทรัสตี  

(11) ให้ทรัสตีจดัท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบญัชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตี
จดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจดัท าบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบนัทึกบญัชีให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทัง้แยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตี
ครอบครองอยู่  

(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ (11) จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็น
ส่วนตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตวัของทรัสตีเอง 
ให้สนันิษฐานว่า 

(ก) ทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์ 
(ข) ความเสียหายและหนีท้ี่เกิดจากการจดัการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นัน้เป็นความเสียหายและหนีท้ี่เป็น

ส่วนตวัของทรัสตี 
(ค) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจดัการทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์ 
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไป

จากทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้ด้วย 
(13) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ (11) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกนัจนมิอาจแยก

ได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ รวมทัง้ทรัพย์สินที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไป
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จากทรัพย์สินนัน้และประโยชน์ใด ๆ หรือหนีสิ้นที่เกิดขึน้จากการจดัการทรัพย์สินดงักล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตาม
สดัส่วนของทรัพย์สินท่ีน ามาเป็นต้นทนุท่ีปะปนกนั 

(14) การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 

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

ลกัษณะท านองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพึงกระท าในการมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการแทน 
(ค) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล 

หรือการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ได้รับ
อนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ด าเนินการได้ 

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

ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ท าไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์ 

(15) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ (14) ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับมอบหมายด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวงั และต้องก ากบัดแูลและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความ
เอาใจใส่ โดยต้องก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ กข. 
1/2553 ดงันี ้

(ก) การคดัเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากรของผู้ที่
ได้รับมอบหมายตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์ 

(ข) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 
(ค) การด าเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้รับมอบหมายงานอีก

ต่อไป  
ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรัสตีในกรณีดงักล่าวได้ 

(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ (14) หากมีค่าใช้จ่าย
หรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตวัของทรัสตีเองโดยชอบตาม
ความจ าเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์จะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 

สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด  ๆ  เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจบังคับได้ในทันที โดยไม่จ าต้องรอให้มีการ
เลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนรูป หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืน
แก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดงักล่าวได้แต่ต้องกระท าโดยสจุริต และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนีท้ี่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็น
หนีท้ี่อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(18) ในกรณีที่ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือพระราชบญัญัติทรัสต์ฯ ทรัส
ตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้
จดัการตามที่ได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสจุริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ าต้องรับผิดตาม
วรรคหนึ่ง 

(19) ทรัสตีมีหน้าที่ดแูลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้ทรัสตีด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(ก)  ดูแลให้การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

(ข)  ในกรณีที่การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ (19) นี ้ให้ทรัสตีด าเนินการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม 

(ค)  ในกรณีที่หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติ ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์มี
ข้อก าหนดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. มีค าสั่งตามมาตรา  21 แห่ง
พระราชบญัญัติทรัสต์ฯ 

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

(ก)  ดูแลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู่ 

(ข)  ติดตามดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ รับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการ
แต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม่  

(ค)   ควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ง)  ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้  

ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(จ)  แสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับ

มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  
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(21) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที่ ดงันี  ้

(ก) รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในห้า (5) วนัท าการนบัแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 
(ข) ด าเนินการแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร  
(ค) ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ตาม    

ความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหว่างนีไ้ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ข้อ (5) 

(23) ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซื่อสตัย์
สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทรัสตีของ
กองทรัสต์ 

(24) ทรัสตีมีหน้าที่จดัท าสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ได้รับใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ด าเนินการแทนได้ 
โดยเมื่อมีการมอบหมายผู้อื่นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดงักล่าวปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ เว้นแต่มีการจดัท าหลกัฐานตามระบบและระเบียบข้อบงัคบั
ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบันายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

(25) ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(26) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรือ
ใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าที่สญูหายลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ให้ทรัสตีมีหน้าที่ออกหรือด าเนินการให้มี
การออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร  
 
8.4 ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8.4.1 ผู้สอบบัญช ี

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

แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-264-9090 

8.4.2 นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

ชื่อนายทะเบียน
หน่วยทรัสต ์

บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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โทรศพัท์ 02-009-9999 

8.4.3 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ชื่อผู้ประเมินมลูคา่
ทรัพย์สิน 

บริษัท ริช แอพไพรซลั จ ากดั บริษัท เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซลั 
จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 79 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร  
แขวงบางล าภลู่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

114 ถนนรัตนอทุิศ ซอย 19  
ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90110 

โทรศพัท์ 02-438-9132-3 074-359-130 

8.4.4 ผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 
โทรศพัท์ 02-259-5300-2 

 

 

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนกัถึงความส าคัญของการบริหารจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความซื่อสตัย์สจุริตและความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้การก ากบัดแูลกองทรัสต์นัน้ผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามส าคญัดงัต่อไปนี ้

(1) เปิดเผยข้อมลูที่มีความส าคญัและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักล่าว
ต้องมีความชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท าให้ผุ้ลงทนุเกิดความส าคญัผิดในข้อมลูนัน้ 

(2) ไม่น าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท าให้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

(3) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึน้ 
ต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่าผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

(4) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่กับทรัสตี ส านักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขออนุมตัิ 
การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยข้อมลูที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 

(5) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามจ านวนหน่วยทรัสต์
ที่ตนถืออยู่ 

9. การก ากับดูแลกองทรัสต์ 
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9.2 การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

9.2.1 ข้อก าหนดการประชุม 

(1) การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์  กรรมการคนหนึ่งคนใดสามารถเรียกประชุม
คณะกรรมการได้ โดยการจดัท าหนงัสือเชิญประชมุ ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พร้อมด้วยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่ อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี โดยการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ จะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ในกรณีทัว่ไปจดัส่งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 
(ข) ในกรณีที่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาการจัดส่งหนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการไว้

เป็นการเฉพาะ ให้จดัส่งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ ๆ 
ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และ /หรือกรณีมี

เหตุส าคญัซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการด าเนินการเรียกประชมุคณะกรรมการได้โดยให้ปฏิบตัิตาม
วิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดดงักล่าวข้างต้น 

(2) เหตุที่ต้องขอมติ 

(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(ค) การพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของกองทรัสต์ 
(ง) การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
(จ) การพิจารณาและอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ 
(ฉ) การเปล่ียนแปลงและแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่ไม่กระทบสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 
(ซ) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักางลงทนุของกองทรัสต์ 
(ฌ) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 
(ญ)  การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการช าระคืนเงินกู้  
(ฎ) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ซึง่มีขนาดรายการเกิน

กว่าหนึ่งล้าน (1,000,000) บาท หรือเกินกว่าร้อยละศนูย์จดุศนูย์สาม (0.03) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่
มูลค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

(ฏ) กรณีอื่นใดที่กรรมการหรือผู้บริหารเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ผู้คณะกรรมการ
พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักล่าว 

 

 



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

หน้าที่ 77 

(3) องค์ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด  

การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ทัง้นี ้ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการหรือประธานในที่ประชมุแล้วแต่กรณี มีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

9.2.2 การท าธุรกรรมที่ส าคัญของกองทรัสต์ในรอบบัญชีที่ผ่านมา 

(ครัง้ที่) วนัที่ รายละเอียด 
(1) 26 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2562 
- อนุมตัิงบการเงินของกองทรัสต์ส าหรับปี พ.ศ. 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2561   
- อนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบการด าเนินงาน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
- รับทราบรายการระหว่างกันที่เกิดจากการด าเนินการตามปกติของกองทรัสต์ ระหว่าง

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
- ก าหนดวัน เวลา วาระ และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี พ.ศ. 

2561 
(2) 7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 

- อนุมัติงบการเงินสอบทานส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2562 

- อนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบการด าเนินงาน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

(3) 26 มถินุายน
พ.ศ. 2562 

- อนมุตัิโครงสร้างเงินทนุส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที ่
1 ตามกรอบของมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 

- อนุมตัิการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม ตามกรอบของมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 

(4) 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

- อนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบการด าเนินงาน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

(5) 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 

- อนุมตัิงบการเงินสอบทานส าหรับไตรมาสที่ 2/2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 

(6) 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562  

- อนุมตัิงบการเงินสอบทานส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2562 

- อนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบการด าเนินงาน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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9.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับข้อมลูภายใน ต้องไม่ใช้และไม่เปิดเผยข้อมลูภายในของกองทรัสต์ซึ่งตนด ารงต าแหน่งหรือมี
ส่วนร่วมในการบริหารในบริษัทที่เป็นผู้ จดัการกองทรัสต์ซึ่งเป็นสาระส าคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อบุคคลที่
ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการบริหารกองทรัสต์นัน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบคุคลอื่นในทางที่มิชอบ โดยก าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับข้อมลูภายใน มีหน้าที่รายงานการถือครองหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ที่มีการซือ้ 
ขาย หรือโอนหน่วยทรัสต์ต่อฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งข้อความทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แจ้งห้ามการซือ้ ขาย หรือ โอนหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน ก่อนวัน
เผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือก่อนการเปิดเผยข้อมูล
ภายในของกองทรัสต์อนัมีสาระส าคญัหรือมีผลกระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์ 
 
9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

9.4.1 การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นฝ่ายงานมีหน้าที่หลกัในการสรรหาและคดัเลือกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

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

(2) กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมตัิรายงานการลงทุนเบือ้งต้น ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการตรวจสอบและ
สอบทานรายละเอียดของทรัพย์สินอย่างละเอียด ซึง่รวมถึงข้อมลู เอกสารสิทธิ และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สินซึง่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมินความเส่ียงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้
จากการลงทนุในทรัพย์สินนัน้    

(3) ด าเนินการให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระภายนอก และร่วมสอบ
ทานรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว 

(4) ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท  ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการส่งข้อมลูการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปล่ียนแปลง) 
เว้นแต่กรณีการพิจารณาการลงทนุในทรัพย์สินครัง้แรกก่อนจดัตัง้กองทรัสต์ ไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากทรัสตี 

(5) ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาต่าง  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
ทรัพย์สิน 
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9.4.2 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ท่ีที่มีการเรียก
เก็บค่าตอบแทน การให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการให้เชา่หรือให้ใช้พืน้ท่ี ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใด
ที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 

(2) ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจที่
กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงที่ก าหนดค่าเช่า
ส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า จ านวนเงินค่าเช่าสงูสดุที่
อ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเงินค่าเช่าที่ก าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า 

(3) ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้
ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีข้อตกลง
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่าได้หากปรากฎว่าผู้ เช่าน าอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

(4) ผู้จดัการกองทรัสต์จะดแูลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มี
หน้าที่จดัให้มีการประกันภยัในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลบัสภาพเดิม 
เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการ
ประกันภยัดงักล่าวจะต้องครอบคลมุถึงการประกันวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกันภยัซึ่งไม่น้อย
กว่าจ านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปล่ียนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสงัหาริมทรัพย์ หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงินที่เพียงพอ
และเหมาะสม ทัง้นี ้ในการพิจารณาวงเงินประกันภัยข้างต้นที่จัดท าโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจัดท า
ประกนัภยัและวงเงินประกนัภยัดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัควร 

(5) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ และผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่ค้าทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
 
9.5 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Manager) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่คัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้
ก ากับและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ 
พระราชบญัญัติทรัสต์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และผู้ลงทุนโดยทัว่ไป ดงันี ้ในการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าไป
ลงทุน เช่น การบริหารงานประจ าวนับนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการด าเนินการอย่างน้อยในเร่ือง
ต่อไปนี ้
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(1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพ ย์ เช่น 
ความสามารถในการจดัหาผู้ เช่า การติดตามหนี ้การบ ารุงรักษาทรัพย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหารจดัการพืน้ที่ให้เช่า 
การดูแลให้บริการแก่ผู้ เช่า ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการร่ัวไหลของรายได้และควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้รัดกุม 
ระบบงานท่ีสามารถป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ รวมถึงปัจจยัอื่น  ๆ  
ที่ส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์จะสามารถบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้อย่างดี 
และสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์  อนึ่ง ระบบควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทุนและทรัสต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งส านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องก าหนดตามระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ พยายามเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ เช่น 
ผลตอบแทนของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กบัรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เรียกเก็บได้จริงหรือก าไรสทุธิจากการปล่อย
เช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เป็นต้น 

(3) จดัให้มีกลไกที่ท าให้กองทรัสต์สามารถปรับเปล่ียนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือมีผลการบริหารจดัการไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

(4) จัดให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดย  
สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบควบคมุภายในยงัคงมีประสิทธิผลและสามารถป้องกนัการทจุริตหรือท าให้ตรวจพบการทุจริต
หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระบบได้โดยง่าย เช่น ขอให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส่งรายงานประเมินระบบการควบคุม
ภายใน (ถ้ามี) ของทัง้ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทรัสต์ให้กับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาก าหนดในสัญญาว่าจ้างให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึน้กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อนัเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในระบบ
การควบคมุท าให้เกิดการทจุริตได้โดยง่าย 

(6) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์พบว่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นเหตุให้
ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ความน่าเชื่ อถือดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของผู้ ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายนัน้ เพื่อที่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะสามารถเข้าไปด าเนินงานแทน หรือคดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม 

 
9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีการ
ควบคุมดูแลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่กองทรัสต์แต่งตัง้ ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบในการ
ด าเนินการและควบคมุดแูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้
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9.6.1 การก ากับดูแลรายเดือน 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะควบคุมดูแลการค้างช าระหนีข้องผู้ เช่า  โดยจะด าเนินการตรวจสอบจากรายงานยอด
การค้างช าระที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) จดัท าขึน้ในทุก ๆ เดือน และตรวจสอบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) มีการจดัท าเอกสารการติดตามหนีอ้ย่างถกูต้องครบถ้วนหรือหรือไม่ 

9.6.2 การก ากับดูแลรายไตรมาส 

(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะควบคุมดูแลกระบวนการหาลกูค้าที่จะมาเช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ โดยใน
ทุก ๆ ไตรมาสจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอกของกองทรัสต์ใช้ในการท า
การตลาดเพื่อหาผู้ เช่า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ โดยด าเนินการตรวจสอบอย่างน้อยในเร่ืองของการน าเสนอทรัพย์สินให้เช่าในแต่ละที่ตัง้อย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่ให้ความส าคัญกับชื่อเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และตรวจสอบในเร่ืองของการก าหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการ
ก าหนดราคาที่เอือ้ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งหรือไม่  ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะท าการติดต่อ
ลกูค้าเป้าหมาย โดยการสุ่มเพื่อตรวจสอบ (Surprise Check) ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นกลาง 
ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินหลกัรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

(2) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีการประชมุกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรับฟังการรายงานการให้เช่าทรัพย์สิน
หลกั สภาพการแข่งขนั และสภาวะอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

9.6.3 การก ากับดูแลรายปี 

(1) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อให้มัน่ใจว่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วนไม่มีการต่อเติมเกินไปกว่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท  และ
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประจ าปี 

(2) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะตรวจสอบเอกสารการท าประกนัภยัทรัพย์สินหลกั เพื่อให้มัน่ใจว่าทรัพย์สินหลกัมี
การประกนัภยัอย่างถกูต้องครบถ้วน 

9.6.4 การซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะด าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้ ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมัติให้ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(บคุคลภายนอก) ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ด าเนินการให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินโดย
ปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ   

9.6.5 การติดตามและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าสญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) ภายหลังจากการลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะต้องมีอ านาจตรวจสอบและควบคมุการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ได้ว่าจ้าง 
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(3) เมื่อมีการเข้าท าสญัญาว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัส
ตีจะเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามสญัญา 

(4) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ก าหนดใน
สัญญา หากพบว่าผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์กระท าการฝ่าฝืนหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อตกลงที่มีความส าคญั 
รวมถึงข้อก าหนดเก่ียวกบัอ านาจการอนุมตัิ ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องรายงานเร่ืองดงักล่าวให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบโดยไม่ล่าช้า เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในล าดบัต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ทรัสตี
อาจมีมติหรือก าหนดมาตรการเพื่อจดัการเร่ืองดงักล่าวตามที่เห็นสมควร รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามสญัญา ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้เป็นกรณี ๆ ไป 
 
9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องก ากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ด าเนินการแต่งตัง้บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็น
ผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทั่วไป ทัง้นี ้
ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหารรายรับรายจ่ายของกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อให้ผลตอบแทนของ
กองทรัสต์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระบบการติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีดงันี ้

(1) ตรวจสอบรายงานการจดัเก็บค่าเช่าและค่าบริการ 
(2) ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายในการซือ้จัดจ้างส าหรับงานบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรืออาคารของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(3) ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ และการน าส่งให้กองทรัสต์อย่างถกูต้องครบถ้วน 
(4) ตรวจสอบรายงานค้างช าระค่าภาษีและค่าเบีย้ประกนัรายปีหรือรายเดือนหรือรายไตรมาส 
(5) มีการหารือร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ และ

หาแนวทางที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
 
9.8 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ทีส่ าคญัสรุปได้ ดงันี ้

9.8.1  ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต์  

กองทรัสต์ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการองทรัสต์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน
เป็นฐานในการคานวณ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงช าระค่าธรรมเนียม
พืน้ฐานให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน 

9.8.2  ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  

-  ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นบัตัง้แต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 2 ต่อปีของรายได้สทุธิ
จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  
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-  ปีที่ 4 เป็นต้นไป นบัตัง้แต่วนัที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 2.75 ต่อปีของรายได้
สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  

โดยกองทรัสต์ตกลงช าระค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นราย
เดือน 

9.8.3  ค่าธรรมเนียมพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเติมจากการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ในอตัราดงันี ้ 

- ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในแต่ละคราว: ร้อยละ 3 ต่อปีของก าไรจากการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ส าหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์  

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

โดยกองทรัสต์ตกลงช าระค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน 

9.8.4  ค่านายหน้าในการที่ผู้เช่ารายย่อยต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการ และค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า
รายย่อยรายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง  

-  ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) 
กองทรัสต์ตกลงจะช าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เท่ากับอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสญัญา
บริการท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 0.5 เดือน  

-  ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี (36 เดือน) หรือ 
เกินกว่า 3 ปี (36 เดือน) (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์ตกลงจะช าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ตามส่วนโดยค านวณ
อตัราค่านายหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับส าหรับกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็น
ระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) (เท่ากับอตัราค่าเช่าและค่าบริการรที่กองทรัสต์จะได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
จากผู้ เช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 0.5 เดือน) และลดลงหรือเพิ่มขึน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริงของ
ผู้ เช่ารายย่อยดงักล่าว  

- ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) กองทรัสต์
ตกลงจะช าระค่านายหน้าให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่
กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 1 เดือน  

-  ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี (36 เดือน) หรือเกิน
กว่า 3 ปี (36 เดือน) (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์ตกลงจะช าระคา่นายหน้าให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ตามส่วนโดยค านวณอตัราคา่
นายหน้าที่ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับส าหรับกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี 
(36 เดือน) (เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์จะได้รับตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการจากผู้ เช่ารายย่อย
ดังกล่าว จ านวน 1 เดือน) และลดลงหรือเพิ่มขึน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นสัดส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริงของผู้ เช่ารายย่อย
ดงักล่าว 
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9.8.5  ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง  

หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่พึงช าระให้แก่ผู้ ให้บริการพืน้ที่ส่วนกลางในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนสา
หรับแต่ละโครงการ (ถ้ามี) ในอตัราตามที่ผู้ให้บริการพืน้ที่ส่วนกลางรายนัน้ ๆ ได้เรียกเก็บจริง อย่างไรก็ดี อตัราค่าดแูลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลางดังกล่าวจะมีอัตราเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยกองทรัสต์ตกลงช าระค่าดูแลระบบ
สาธารณปูโภคส่วนกลางให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายเดือน  

9.8.6  ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  

-  ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Acquisition Fee): ไม่เกินร้อยละ 3 
ของมลูค่าทรัพย์สินท่ีได้มาของกองทรัสต์ในแต่ละคราว  

-  ค่าธรรมเนียมการจาหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ของกองทรัสต์ (Disposal Fee): ไม่เกินร้อยละ 
3 ของมลูค่าที่ต ่ากว่าระหว่างทรัพย์สินท่ีจาหน่ายไปของกองทรัสต์ในแต่ละคราว และราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคา
ที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
9.9 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส าคัญต่อการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ ลงทุนทั่วไปเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และข้อมลูส าคญัอื่นใด เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุ
ได้ใช้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ อาทิเช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จดัการ กองทรัสต์ โดยฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท า และ/หรือ ก ากับดูแล รวบรวมข้อมลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง
ให้เปิดเผยข้อมลูของผู้จดัการกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงฝ่าย
กฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน จะต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูล ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับทรัสตี ตาม 
“บนัทึกข้อตกลงการปฏิบติังานร่วมกนั ระหว่างผูจ้ดัการกองทรัสต์กบัทรัสตี”  โดยมีระบบรองรับการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ้

(1) ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมลูที่
ส าคญั ได้แก่  

(ก) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

(ข) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

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

(3) ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ข้างต้นเพื่อให้เป็นปัจจบุนัพร้อม
เผยแพร่ให้ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องทราบอย่างสม ่าเสมอ 

(4) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง 
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(5) การเปิดเผยข้อมลูต่อทรัสตี ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการเปิดเผยข้อมลู ประสานงาน และ 
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับทรัสตี ตาม “บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกนัระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์กับทรัสตี” ซึ่งตาม
ข้อตกลงนี ้กองทรัสต์จะต้องส่งรายงานประเภทต่าง  ๆ  ให้ทรัสตีตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตกุารณ์ส าคญั โดย
ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงาน จะรวบรวมข้อมูล ความเห็น  หลักการและเหตุผล รวมถึงเอกสารประกอบจาก
หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจดัท ารายงานส่งให้ทรัสตี 
 
9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

9.10.1 เหตุในการขอมติ 

เหตใุนการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ มีดงัต่อไปนี ้
(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ 
(2) การกู้ยืมเงินท่ีกองทรัสต์ต้องจดัหาหลกัประกนัตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(3) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญานี ้
(4) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
(5) การท าธุรกรรมกับกับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ซึง่มีขนาดรายการตัง้แต่ 

20,000,000 ยี่สิบล้าน) บาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 
ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

(6) การเปล่ียนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(7) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรัสตี 
(8) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์  
(9) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีใ้นเร่ืองที่กระทบสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 
(10) การเลิกกองทรัสต์ 
(11) กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักล่าว 

9.10.2 หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อย ดงัต่อไปนี ้
(1) จดัให้มีการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 4 (ส่ี) เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์ 
(2) จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อมีรายการหรือเหตทุี่ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอ
เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หน่ึง) เดือนนบัแต่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

(ข) ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่ได้รับ
หนงัสือจากทรัสตี ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จดัการกองทรัสต์ถึงเหตจุ าเป็นดงักล่าว 

9.10.3 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จดัท าหนงัสือเชิญประชมุ ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ในเร่ืองดงักล่าว ซึง่รวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้ โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะต้อง
ด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีทัว่ไปจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชมุ 
(2) ในกรณีที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไว้เป็น

การเฉพาะ ให้จดัส่งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ ๆ 
ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์มิได้ด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัท่ี

ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือทรัสตีตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการ
เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุที่ก าหนดดงักล่าวข้างต้นโดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที่
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดัการกองทรัสต์ดงักล่าวได้ตามจริง 

9.10.4 องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องมีถือหน่วยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หน่ึงในสาม) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้ว 1 (หน่ึง) ขัว่โมง จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ได้เรียกนัด
เพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้นดัประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

9.10.5 สิทธิในการลงคะแนนเสียง 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี  ้มี
ข้อจ ากดัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 
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(1) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ.
49/2555 ประกาศที ่กร.14/2555 และประกาศที ่สช.29/2555 แล้วแต่กรณี หรือในสดัส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะได้ประกาศก าหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ทัง้นี ้เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

(2) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ 

9.10.6 มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

หากสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ 
(ข) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ที่มิได้ระบไุว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญานี ้
(ค) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 
(ง) การท าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการ

ตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะ
สูงกว่า ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่
เก่ียวข้องก าหนด 

(จ) การเปล่ียนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(ฉ) การเปล่ียนแปลงทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นีใ้นเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 
(ซ) การเลิกกองทรัสต์ 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศที ่สร.26/2555 หรือหลกัเกณฑ์อื่นตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ หรือพระราชบญัญัติทรัสต์ฯ ให้ถือว่า
มตินัน้ไม่มีผลบงัคบั 
 
9.11 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

9.11.1 การคัดเลือกการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ระบบการคดัเลือกและตรวจสอบด้วยวา่บคุลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ในประกาศ
ของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเร่ิมเข้าท างานกบับริษัท 
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(2) เป็นผู้ ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีอ านาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

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

ระบบการติดตามดแูลคณุสมบตัิของบคุลากร 
ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามดแูลให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทรัสต์เป็นผู้มีคณุสมบตัิ

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

ก ากับการปฏิบตัิงานจะด าเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการดงักล่าวให้ทราบถึงลกัษณะต้องห้ามของ
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการ กรอกข้อมลู
และลงนามใน “แบบรับรองประวัติบุคคลที่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้จัดการ
กองทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์” เพื่อรับรองว่าบุคคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะต้องห้าม และใน “แบบรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการ และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ” เพื่อแจ้งบริษัทให้ทราบถึงข้อมูล
ส่วนตัวและความสัมพนัธ์กับผู้ เก่ียวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะใช้เป็นข้อมลูตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของบุคคล
ดงักล่าวในการท าธุรกรรมใด ๆ กบักองทรัสต์ 

(3) ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานด าเนินการแจ้งให้กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการจดัท า 
“แบบรับรองประวติับุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการกองทรัสต์” และ “แบบรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลทีมี่ความเกี่ยวข้อง” และน าส่งฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน อย่างน้อย
ปีละครัง้ หรือ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูในแบบรายงานทัง้ 2 แบบดงักล่าวข้างต้น 

(4) หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ 

(5) คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

9.11.2 การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ 

ในการคดัเลือกกรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมคีณุสมบตัิอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลที่เก่ียวข้องตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ) 
(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เ สียใน
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

(3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ
การบริหารงานของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่ จะท าให้
ขาดความเป็นอิสระ 
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(4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งและไม่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(5) พร้อมที่จะใช้ดลุยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และ
พร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือ ของฝ่ายจดัการ 

(6) สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตดัสินใจในกิจกรรมที่ส าคญัของผู้จดัการกองทรัสต์ 
(7) มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรับ 
(8) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
(9) ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมาย

ว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินใน
ท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี อ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ใน
ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อฉลหรือทจุริต 

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของผู้ จัดการ
กองทรัสต์   
 
9.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,350,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ที่เก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม 
รวมถึงค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นการบริหารให้เป็นไปโดยความถูกต้องเป็นธรรมและ
ต่อต้านธุรกิจคอรัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิต่อผู้ ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความส าคัญ
และพึงปฏิบตัิในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้บริหารกกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ตลอดจนการยึดยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเล่ียงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่ง เสริมการ
แข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้ เช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่โฆษณาชวนเชื่อหรือเปิดเผยข้อความ
อันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความสับสน ความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนทั่วไป ทัง้นี ้
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เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง และเป็นการสร้างความ
เชื่อมัน่แก่นกัลงทนุในระยะยาว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของบคุคล ทัง้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนกัเป็นอย่าง
ยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพฒันาบุคคล โดยมีการสนบัสนุนให้มีความเสมอภาคตามกฎหมาย การ
แสดงออกซึง่ความคิดเห็นโดยเสรี ก าหนดสิทธิในการท างานตามกฎหมายแรงงาน สิทธิในการได้รับสวสัดิการสงัคม และการ
คดัเลือกพนกังานเข้าปฏิบตัิงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการจ ากดัเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เนื่องด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ที่ดิน และส่ิงปลกูสร้างที่เป็นอาคารคลงั สินค้า อาคารคลัง
ห้องเย็น โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้ด าเนินการแต่งตัง้บริษัท งานสมบรูณ์ จ ากัด เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ก ากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ เช่า โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้ เช่า โดยมุ้ งเน้นการด าเนินการด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รักษามาตรฐานในการบริการ และส่งมอบงาน
บริการท่ีมีคณุภาพปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อผู้ เช่า 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักและมุ่งให้ความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการลดผลกระทบต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกนัของทกุคน ดงันัน้ ผู้จดัการ
กองทรัสต์จึงสนบัสนนุให้พนกังานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใช้อปุกรณ์ที่ค านึงถึงการประหยดัพลงังาน 
และส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยดั และปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ติดตามดแูล และตรวจสอบเพื่อให้
ผู้จดัการกองทรัสต์มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจ  ปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบ
วิชาชีพ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนไม่น าข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม   

ในการด าเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนของระบบควบคุมภายใน
ของผู้จดัการกองทรัสต์ที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) ก าหนดปัจจยัเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของผู้จดัการกองทรัสต์ และท าการประเมินความเส่ียง เพื่อใช้ในการจดัท า
แผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

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

ตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบตัิงานที่ไม่สอดคล้อง หรือ ผิดกฎระเบียบ หรือ ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ
ภายในต่อกรรมการอิสระ 

(5) กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ ผู้ ตรวจสอบภายในจะประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏิบตัิงานเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานท่ีปฏิบตัิผิดกฎระเบียบ เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(6) ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ จัดท ารายงานการติดตามการแก้ไข และ
น าเสนอต่อกรรมการอิสระ 

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

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะว่าจ้างบคุคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดแูล
อย่างใกล้ชิดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
12.1 ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง กล่าวคือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานจะร่วมกันดูแลให้การท าธุรกรรมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ต้องเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และที่ส าคญัต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 

(2) ต้องมีความสมเหตสุมผล กระท าบนราคา และเงื่อนไขตลาดที่เป็นธรรม 
(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
(4) ผู้มีส่วนได้เสียในการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม 
(5) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะน าเสนอธุรกรรมดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

โดยฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะท าหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ผ่านการด าเนินการดงันี  ้

(1) รวบรวมรายชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
น าส่งข้อมลูให้ทรัสตีทกุ 6 (หก) เดือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยง 

(2) ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมที่บุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีส่วนได้เสียหรือไม่ และจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบ
จาก ทรัสตี หรือขออนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนท่ีจะท าธุรกรรมดงักล่าวหรือไม่ 
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(3) หากเป็นธุรกรรมที่บุคคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย จะด าเนินการให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจน าเสนอธุรกรรม
ดงักล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเร่ืองให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ภายหลงั
จากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะด าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
น าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรัสตีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่อาจมีการประกาศเปล่ียนแปลง) 

(4)  ภายหลงัจากที่ได้รับความเห็นชอบในการท าธุรกรรมกบับคุคลเก่ียวโยงของกองทรัสต์ซึง่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นส าคญัเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก 

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

ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อื่นตามกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และอาจ
มีการประกาศเปล่ียนแปลง)
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12.2  รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ผ่านมา 

ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ มีดังต่อไปนี ้

(1)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุไทยพาณิชย์ 
จ ากดั ในฐานะทรัสตี ของ 
กองทรัสต์ แต่งตัง้ บริษัท 
เอไอเอ็ม รีท เมนเนจ
เม้นท์ จ ากดั เป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์โดยมีสิทธิและ
หน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม
พืน้ฐานผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

17.50 • รายการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ดงักล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากคณะกรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทคลงัสินค้า เป็นอย่างดี 

• อตัราค่าธรรมเนียมพืน้ฐานผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นอตัราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์อ่ืน 
โดยกองทรัสต์ จะจ่ายค่าธรรมเนียมพืน้ฐานผู้จัดการกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาทต่อปี ตามมที่ระบุในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ผู้จัดการ
กองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมการ
บริหารจดัการ
ทรัพย์สินหลกั
ของกองทรัสต์ 

4.44 • รายการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ดงักล่าว มีความสมเหตสุมผลเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์ 

• อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ เป็นอตัราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์อ่ืน โดยกองทรัสต์ จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 2.75 ของรายได้สุทธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า 
รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียม
พิเศษการบริหาร
จดัการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ 

4.93 • รายการบริหารจัดการทรัพย์สินนี ้เป็นการให้ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริหารทรัพย์สิน โดย
ค านวณค่าตอบแทนดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัก าไรจากการด าเนินงานของกองทรัสต์ รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

• อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นอตัราที่ตกลงกันตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อเป็น
แรงจูงในในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เป็น
รายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของก าไรจากการด าเนินงานส าหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ผู้จัดการกองทรัสต์มี
ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วย 
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ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ 
(ค่าดแูลระบบ
สาธารณปูโภค
ส่วนกลาง) 

19.81 • ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเป็นรายการที่มีความสมเหตสุมผลเนื่องจากค่าใช้จ่ายดแูลระบบสาธารณปูโภคส่วนกลาง เป็นค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

• อตัราค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายตามสญัญา โดยอตัราดงักล่าวเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกับตลาด 
ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

นโยบายการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ และบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต แ ละมีแนวทางในการป้องกันความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง กล่าวคือ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานจะร่วมกันดแูลให้การท าธุรกรรมเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนไม่ขดักับกฎเกณฑ์ที่ส านกังาน  ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่ส าคญัต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของกองทรัสต์ 

(2) ต้องมีความสมเหตสุมผล กระท าบนราคา และเงื่อนไขตลาดที่เป็นธรรม 
(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
(4) ผู้มีส่วนได้เสียในการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม 
(5) ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิ จารณาอนุมตัิ ทัง้นี ้

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะด าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรัสตี และ /หรือ ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมตัิ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศเปล่ียนแปลง) 
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(2)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้
แต่งตัง้บริษัท หลกัทรัพย์
จดัการกองทนุไทย
พาณิชย์ จ ากดั เป็น 
ทรัสตีของกองทรัสต ์

ค่าธรรมเนียม 
ทรัสต ี

8.51 • รายการแต่งตัง้ทรัสตีดงักล่าว มีความสมเหตสุมผลเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจของกองทรัสต์ 

• อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตี เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมทรัสตีของกองทรัสต์ อ่ืน โดยกองทรัสต์จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อย
กว่า 5,000,000 (ห้าล้าน) บาทต่อปี ตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ ทัง้นี  ้ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(3)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตีของกองทรัสต์ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กองทรัสต์ฝากเงินกบั
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั 

ดอกเบีย้รับ 0.25 • รายการฝากเงินกบัธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรายการที่สมเหตสุมผลเนื่องจากเป็นการใช้บริการธนาคารทัว่ไป 

• อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงิน เป็นอัตราดอกเบีย้เงินฝากซึ่งสามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ทัว่ไป ทัง้นีผู้้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 
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(4)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับกลุ่ม JWD ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

(5)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ BIP ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการสวนอุตสาหกรรม      
บางกะดี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 
จ ากดั เช่าพืน้ที่คลงัสินค้า
ของกองทรัสต์ 

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

11.77 • ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินเดิมตัง้แต่ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสวน
อตุสาหกรรมบางกะดี เป็นผู้ เช่าที่มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินดงักล่าวเป็นอย่างดีมากกว่าผู้ เช่ารายอ่ืน ๆ  

• อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอตัราที่ตกลงร่วมกันระหว่างกองทรัสต์และ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากดั โดยมีความสอดคล้อง
กับโครงสร้างผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สินโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นอตัราที่สมเหตสุมผลและไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ยงัมีก าไรจากการด าเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กลุ่ม JWD ใช้/เช่าพืน้ที่
คลงัห้องเย็น และ
คลงัสินค้าของกองทรัสต์ 

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

84.98 • ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า กลุ่ม JWD ซึง่เป็นผู้ เช่าทรัพย์สินเดิมตัง้แต่ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูีนัน้ มีบคุลากรและ
ทีมงานที่เป็นผู้ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการท าหน้าที่ดแูลและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องระยะยาว นอกจากนี  ้
กลุ่ม JWD เป็นผู้ เช่าที่มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินโครงการเจดบัเบิล้ยดูีเป็นอย่างดีมากกว่าผู้ เช่ารายอ่ืน ๆ  

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่างกองทรัสต์และกลุ่ม JWD โดยมีความสอดคล้องกับโครงสร้างผล
ประกอบการในอดีตของทรัพย์สินโครงการเจดับเบิล้ยูดี ทัง้นี  ้ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราที่
สมเหตสุมผลและไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ยงัมีก าไรจากการด าเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 
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(6)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับ SFC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCC ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการสยามเฆมี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะรายการ รายการ 
มูลค่ารายการ 
ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

SFC เช่าพืน้ที่คลงัสินค้า
และถงัเก็บสารเคมีเหลว
ของกองทรัสต์ 

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

39.25 • ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า SFC ซึง่เป็นผู้ เช่าทรัพย์สินเดิมตัง้แต่ก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุในโครงการสยามเฆมี เป็นผู้ เช่าที่มีความคุ้นเคย
กับทรัพย์สินโครงการสยามเฆมีเป็นอย่างดี มากกว่าผู้ เช่ารายอ่ืน ๆ  และมีความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่ดูแลและบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง 

• อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอตัราที่ตกลงร่วมกันระหว่างกองทรัสต์และ SFC ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นอตัราที่สมเหตสุมผลและไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยกองทรัสต์ยงัมีก าไรจากการด าเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 
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ส่วนท่ี 4 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ด้วยกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด รวมทัง้มีหน้าที่จดัส่งงบการเงินต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัเดียวกบัวนัที่กองทรัสต์ได้
ยื่นงบการเงินดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีที่ท าการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ 

ประจ าปี ผู้สอบบัญช ี หมายเหต ุ
2562 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3734 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2561 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3734 

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

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลาที่ผ่านมา สรุปได้ดงันี ้

ประเภท หมายเหต ุ
งบการเงินตรวจสอบ ปี 2562 ถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
งบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 ถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
งบการเงินตรวจสอบ ปี 2560 ถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 งบดุล 

(หน่วย: บาท) 

งบดุล 
 31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
    

สินทรัพย์    
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม 
(ราคาทนุ: 31 ธันวาคม 2562: 6,311 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2561: 2,242 ล้านบาท) 

 6,649,200,000 2,406,718,751 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม  
(ราคาทนุ: 31 ธันวาคม 2562:183 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2561: 81 ล้านบาท) 

 184,439,274 80,706,516 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  74,358,408 19,852,001 
ลกูหนี ้    

จากการให้เช่าและบริการ  2,791,598 311,609 
จากดอกเบีย้  4,101 359,569 
จากกรมสรรพากร 

รายได้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัช ี

 - 
2,867,287 
2,904,972 

1,054,534 
7,382,414 

- 
สินทรัพย์อ่ืน  744,779 662,768 
รวมสินทรัพย์  6,917,310,419 2,517,048,162 
    

หนีสิ้น    
เจ้าหนี ้    

จากดอกเบีย้  4,466,234 408,263 
อ่ืน  1,249,821 2,234,848 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและส ารองหนีส้ญู  21,309,507 7,021,613 
เงินมดัจ ารับจากค่าเช่าและเงินประกนัรายได้ค่าเช่า  114,992,184 55,580,484 
เงินกู้ยืมระยะยาว  1,670,625,000 698,000,000 
รวมหนีสิ้น  1,812,642,746 763,245,208 
สินทรัพย์สุทธิ  5,104,667,673 1,753,802,954 
    

สินทรัพย์สุทธิ    
ทนุที่ได้รับจากผู้ถือหนว่ยทรัสต์   4,669,375,000 1,550,000,000 
ก าไรสะสม  435,292,673 203,802,954 
สินทรัพย์สุทธิ  5,104,667,673 1,753,802,954 
    

สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (บาท)  11.9757 11.3148 
ค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี/งวด (หน่วย)  426,250,000 155,000,000 
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13.3 งบก าไรขาดทุน 

(หน่วย: บาท) 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

   

รายได้จากเงินลงทุน   
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 337,642,569 175,141,298 
รายได้จากดอกเบีย้ 394,187 606,839 
รวมรายได้ 338,036,756 175,748,137 
   

ค่าใช้จ่าย   
ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 17,502,232 10,809,675 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 8,519,430 5,339,941 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,056,138 619,510 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 9,373,436 2,284,089 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 19,813,879 2,810,222 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,482,638 1,604,903 
ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจ าหน่าย 250,428 - 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,612,377 1,905,495 
ต้นทนุทางการเงิน 50,577,368 24,916,701 
รวมค่าใช้จ่าย 111,187,926 50,290,536 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 226,848,830 125,457,601 
   

รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการลงทุน   
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 630,233 51,017 
ก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 591,674 6,569 
ก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 158,275,608 165,200,000 
รวมรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 159,497,515 165,257,586 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 386,346,345 290,715,187 
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13.4 งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 386,346,345 290,715,187 
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานให้เป็น 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

  

การซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (4,069,057,640) (101,518,751) 
การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (366,002,229) (349,493,920) 
การขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 264,827,890 269,018,266 
การรับรู้ส่วนลดมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (1,336,512) (173,276) 
ต้นทนุทางการเงิน 50,577,368 24,916,701 
การ (เพิ่มขึน้) ลดลงในลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ (2,479,989) 2,432,248 
การ (เพ่ิมขึน้) ลดลงในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 355,468 (351,981) 
การลดลงในลกูหนีจ้ากกรมสรรพากร 
การเพิ่มขึน้ในรายได้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
การเพิ่มขึน้ในค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี 

1,054,534 
(10,632,874) 

(2,904,972) 

14,023,466 
(7,268,161) 

- 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์อ่ืน (82,011) (645,868) 
การลดลงในเจ้าหนีอ่ื้น (985,027) (98,504,573) 
การเพิ่มขึน้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและส ารองหนีส้ิน 14,287,894 6,067,640 
การเพิ่มขึน้ในเงินมดัจ าจากค่าเช่าและเงินประกนัรายได้ค่าเช่า 59,411,700 5,359,984 
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (630,233) (51,017) 
ก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (591,674) (6,569) 
ก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (158,275,608) (165,200,000) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (3,836,117,570) (110,680,624) 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต ์ 3,119,375,000 - 
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว 972,625,000 108,000,000 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (154,856,626) (88,179,500) 
ดอกเบีย้จ่าย (46,519,397) (24,915,780) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 3,890,623,977 (5,095,280) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 54,506,407 (115,775,904) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี/งวด 19,852,001 135,627,905 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 74,358,408 19,852,001 
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13.5 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

รายการ ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

   

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท) 5,104,667,673 1,753,802,954 
อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวด 
(ร้อยละ) 

3.62 3.07 

อตัราส่วนของรายได้จากเงินลงทนุรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ย
ระหว่างงวด (ร้อยละ) 

11.00 10.73 

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุระหว่าง
งวดต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ) /1 

129.26 6.22 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (บาท) 3,072,936,207 1,637,955,117 

หมายเหต ุ /1 มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารและค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลาที่มีอยู่
ในระหว่างงวด 

 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
14.1 สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 

ในรอบปี 2562 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ 
ประกอบด้วย ถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินค้าในโครงการสยามเฆมี อาคารคลงัสินค้าในโครงการทิพย์ 8 และ
อาคารคลงัสินค้าในโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี จากการลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวท าให้ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
กองทรัสต์มีพืน้ท่ีให้เช่าอาคารคลงัห้องเย็นและอาคารคลงัสินค้าเติบโตจาก 61,267.50 ตารางเมตร ณ สิน้ปีก่อนหน้า เป็น 
127,286.10 ตารางเมตร อีกทัง้ยงัมีความจใุห้เช่าของถงัเก็บสารเคมีเหลวเพิ่มเติมอีกกว่า 85,580.00 กิโลลิตร   

ณ สิน้ปี 2562 ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุทัง้หมดมีผู้ เช่าอยู่เต็มทกุยูนิต มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่
ที่ร้อยละ 100 นอกจากนี ้สญัญาเช่าที่ครบก าหนดอายภุายในรอบปี 2562 มีการต่อสญัญาทกุยนูิต ท าให้กองทรัสต์มีอตัรา
การต่ออายสุญัญา (Renewal Rate) เฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ที่ร้อยละ 100  
 
14.2 รายได้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจ านวน 338.04 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 162.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.34 จากปีก่อนหน้า ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าและบริการจ านวน 
337.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของรายได้รวม และรายได้ดอกเบีย้รับจ านวน 0.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 
ของรายได้รวม โดยรายได้รวมของกองทรัสต์ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า มีปัจจยัหลกัจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวมีอตัราการเช่าที่ร้อยละ 100 
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ได้ทนัทีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ   
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14.3 ค่าใช้จ่าย 

ในรอบปี 2562 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 111.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 60.90 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ตามการ
เพิ่มขึน้ของขนาดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  โดยค่าใช้จ่ายหลกัประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบีย้จ่าย
ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 50.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25.66 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก
กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ดงัที่กล่าวข้างต้น  ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม
ทัง้สิน้ 1,670.63 ล้านบาท    

กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจ านวน 19.81 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์จ านวน 9.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.00 ล้านบาท และ 7.09 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมในรอบปี 2562   นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัมีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียม
ผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น 
    
14.4 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

ในรอบปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสทุธิจ านวน 226.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 101.39 ล้านบาท หรือคิด
เป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 80.82 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่
กองทรัสต์เข้าลงทนุเพิ่มเติม ท่ีมากกว่าการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

ทัง้นี ้กองทรัสต์ยงัมีก าไรสทุธิที่เกิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์จ านวน 1.22 ล้านบาท จากการ
บริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์ด้วยการลงทุนในหน่วยลงทุน รวมถึงก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงิน
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 158.28 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ประจ าปี  
ส่งผลให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานอยู่ที่ 386.35 ล้านบาท    

 
14.5 ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 6,917.31 ล้านบาท โดยหลัก

ประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 6,649.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.12 ของ
สินทรัพย์รวม เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายุติธรรมจ านวน 184.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของสินทรัพย์รวม  
ทัง้นี ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 4,242.48 
ล้านบาท โดยมีปัจจยัหลกัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562   

 หนีส้ิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีหนีสิ้นรวมจ านวน 1,812.64 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วยเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,670.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.17 ของหนีสิ้นรวม เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 
972.63 ล้านบาท จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สนับสนุนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือน
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สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยเงินกู้ยืมระยะยาวทัง้หมดคิดดอกเบีย้ด้วยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรับลบด้วยอตัราตามที่ระบุใน
สญัญาเงินกู้   

อตัราส่วนการกู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบัร้อยละ 24.15 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม 
ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งระบุไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม 
หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจดัอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทนุได้ (Investment Grade) 

 สินทรัพย์สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิทัง้สิน้ 5,104.67 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุท่ีได้รับจากผู้

ถือหน่วยทรัสต์จ านวน 4,669.38 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 435.29 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
11.9757 บาท เพิ่มขึน้จาก 11.3148 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15. ความเหน็ของทรัสตีเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
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ส่วนท่ี 5 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องโดยผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั ผู้จดัการ

กองทรัสต์ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคญั นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์รับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของกองทรัสต์ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ต่อผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์แล้ว 
ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรัสต์    

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มอบหมายให้นางสาวกนกภัค อนันต์ณัฐศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏิบัติงาน เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าวก ากับไว้ 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น   

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
 
1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 

 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 
  

 
 
2. นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 

 
 
กรรมการผู้จดัการ 

 
 
  

 
ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์ตามสัญญา

ก่อตัง้ทรัสต์ส าหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 
ฉบบัลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เอกสารแนบ 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร 

ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารซ่ึงรับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท มีกรรมการและผู้บริหาร 
ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 1 ชดุ คอื คณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การท างาน 

1 นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ 

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

- หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยคุใหม่ก้าวไกลสู่
ความยัง่ยืนสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

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

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2560 – ปัจจุบนั) 
บริษัท สาลี่ พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (2560 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – ปัจจุบนั) 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ทีป่รึกษากลุ่มอตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์กระดาษ  
(2555 – ปัจจุบนั) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การท างาน 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการท าบญัชี (2555 – 
ปัจจุบนั) 
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ (2559 – 2561) 
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย จ ากดั 
กรรมการ (2559 – 2561) 
บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 – 2558) 

2 นายไพสิฐ แก่นจนัทน์ กรรมการ - ปริญญาโท Executive MBA  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท Development Administration,  

Western Michigan University, Michigan สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท Political Science  

Western Michigan University, Michigan สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 

18/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Role of Nomination and Governance Committee Program 
(RNG) รุ่นที่ 6/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

บริษัท พราว เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ (2562 - ปัจจุบนั) 
บริษัท 168 ลกักีเ้ทรด จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ (2562 - ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (2560 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
Hospitality Advisory Services (Thailand) 
ผูก่้อตัง้และผูใ้ห้ค าปรึกษาหลกั (Principal) (2553 – ปัจจุบนั) 
Marriott Hotels & Resorts Asia 
หวัหนา้คณะผูแ้ทนการพฒันาโรงแรมประจ าประเทศไทย (Chief 
Representative Hotel Development Thailand) (2553 – 2555) 
TCC Hotel Group & TCC Land Development 
SEVP & Chief Investment/Operation Officer (2550 – 2552) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การท างาน 
- Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset 

Management 2008, Cornell University สหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- นกับริหารระดบัสงูธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม รุ่น 1 (นมธ. 1) 

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (2539 – 2549) 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจโรงแรม (2539 – 2549) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัการกองทนุ (2538-2539) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ (2531-2538) 

3 เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี เภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการอิสระ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการอิสระ (2560 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ทโูฟร์ทรี จ ากดั 
ทีป่รึกษา (2553 – ปัจจุบนั) 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สยามอปุกรณ์เคร่ืองเย็น 
หุ้นส่วนผูจ้ดัการ (2558 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ (2549 – 2553) 
บริษัท เทิร์นอะราวด์ จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (Assistant Vice President) (2545 – 
2549) 
บริษัท เงินทนุสินเอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (Assistant Vice President) (2542 – 
2545) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การท างาน 
คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด  
ผูจ้ดัการ (2541 – 2542) 

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

204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 

บริษัท บลิท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (2562 - ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
กรรมการผูจ้ดัการ (2557 – 2559) 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการอาวโุส (2546 – 2557) 
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จ ากดั (มหาชน) 
ผูบ้ริหารระดบัสูงทางการเงิน (2544 – 2546) 

5 นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน Lubin 
School of Business, Pace University, New York 
สหรัฐอเมริกา 
- Diploma in Finance University of California, Berkeley 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท ครัวอุ่นรัก จ ากดั 
กรรมการ (2562 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และผุอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์การท างาน 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และผุอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
(2560 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
กรรมการ (2558 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เวคอพัแอนด์ลีฟว์ จ ากดั 
กรรมการ (2557 – ปัจจุบนั) 
บริษัท บ้าน ดีเอสซี จ ากดั 
กรรมการ (2548 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผูจ้ดัการทัว่ไปและผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2558 – 2559) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (2556 – 2558) 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (2552 – 2556) 
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คณะผู้บริหารของบริษัท 

บริษัทฯ มีคณะผู้บริหาร จ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
1 นายอมร  

จฬุาลกัษณานกุลู 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) Ashland University 

สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 

บริษัท บลิท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (2562 - ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
กรรมการผูจ้ดัการ (2557 – 2559) 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการอาวโุส (2546 – 2557) 
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จ ากดั (มหาชน) 
ผูบ้ริหารระดบัสูงทางการเงิน (2544 – 2546) 

2 นายจรัสฤทธ์ิ อรรถ
เวทยวรวฒิุ 

กรรมการผู้จดัการและ
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน 
Lubin School of Business, Pace University, New York 
สหรัฐอเมริกา 
- Diploma in Finance University of California, Berkeley 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท ครัวอุ่นรัก จ ากดั 
กรรมการ (2562 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และผุอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ และผุอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2560 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท อีเทอนอลซนัไชน์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
กรรมการ (2558 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เวคอพัแอนด์ลีฟว์ จ ากดั 
กรรมการ (2557 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ดกูู้ด โคออพเปอเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ (2553 – ปัจจุบนั) 
บริษัท บ้าน ดีเอสซี จ ากดั 
กรรมการ (2548 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผูจ้ดัการทัว่ไปและผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2558 – 2559) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (2556 – 2558) 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (2552 – 2556) 

3 นางสาวญาณิชศา 
ชาติวฒิุกอบกลุ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Massachusetts, 
Boston สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบญัชีและการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ University of Massachusetts,  
Boston สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรทีป่รึกษาทางการเงิน (Financial Advisor License) 
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย (Investment 
Banking Club - Association of Thai Securities 
Companies) 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (2559 – ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ม.ค. 2559 – ส.ค. 2559) 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – นกัวิเคราะห์สินเช่ืออาวโุส (เม.ย. 2558 – ม.ค. 2559) 
ธนาคารอาร์ เอช บี จ ากดั  
ผูจ้ดัการฝ่ายพิจารณาสินเช่ือ (ก.ย. 2557 – เม.ย. 2558) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
- IR Professional Development Program - Certificate in 

Investor Relations 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- CFO Certification Program – Strategic CFO in Capital 

Markets 2019 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผูช่้วยผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (ก.พ. 2557 – ก.ย. 2557) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ผูช่้วยผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (มิ.ย. 2554 – ก.พ. 2557) 

4 นายพงษ์ธร  
สจุีรพนัธ์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ี - ปริญญาโท สาขาการก ากบัดแูลกิจการ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฎั 
นครศรีธรรมราช 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี (2561 - ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี (2559 - ปัจจุบนั) 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี (ก.ย. 2558 - ก.ย. 2559) 
บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (พ.ค. 2557 - ส.ค.2558) 
บริษัท เหรียญ จิบเซ่ง กรุ๊ป จ ากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (พ.ค. 2554 - ก.ค. 2557) 
บริษัท อคัรา ไมนิ่ง จ ากดั  
เจ้าหนา้ทีบ่ญัชีอาวโุส ( ต.ค.2544 - ก.พ. 2554) 

5 นางสาวจาฏพุจัน์ 
อทุวนิช 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงิน Curtin University of 
Technology ออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงิน การคลงัและการค้า

ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ - ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  (พ.ย. 
2561 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ - ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  (พ.ย. 
2561 – ปัจจุบนั) 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่, สาขากรุงเทพฯ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (ต.ค. 2547 – ต.ค.2560) 
ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ์ (ม.ค. 2545 – ต.ค.2547) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
6 นางสาวกนกภคั 

อนนัต์ณฐัศิริ 
ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย
และก ากบัการปฏบิตัิงาน 
 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เนติบณัฑิตไทย 
- วฒิุบตัร หลกัสตูรพฒันาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Mini 

MRE) รุ่นที่ 29/2562 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นที่ 

98/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- วฒิุบตัร หลกัสตูรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 9/2559 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน (พ.ค. 2562 – ปัจจุบนั) 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน (พ.ค. 2562 – ปัจจุบนั) 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่ียวชาญอาวโุส ฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านปฏิบติัการ สายงานลูกค้ารายย่อย 
(ต.ค. 2561 – ก.พ. 2562) 
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายก ากบัดูแลและบริหารความเสีย่ง  (ก.ย. 2560 – ก.ย. 
2561) 
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
รองผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบริหารความเสีย่ง (ม.ค. 2559 - มี.ค. 2560) 
บริษัท ยไูนเต็ด เทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสซิ่ง จ ากดั 
ผูจ้ดัการแผนก ฝ่ายบริหารนิติกรรมสญัญา (ธ.ค. 2557 - เม.ย. 2558) 

 


