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คาํจาํกดัความ 

กองทรสัต ์หรือ AIMIRT หมายถึง ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์   

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

กลุ่ม JWD หมายถึง กลุ่มบรษิัทท่ีประกอบดว้ย 

1) บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

2) บรษิัท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

3) บรษิัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั และ  

4) บรษิัท ดาตา้เซฟ จาํกดั 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ี หมายถึง โครงการต่าง ๆ ท่ีกลุ่ม JWD เป็นผูพ้ฒันาขึน้ ไดแ้ก่  

1) โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค และ โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค 

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม)  (ซึ่งต่อไปรวมกันเรียกว่า “โครงการเจ

ดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค”)  

2) โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น  

3) โครงการดาตา้เซฟ และ 

4) โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี 

นวนคร หรือ โครงการ JWD 

Nava 

หมายถึง โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 101/57 หมู่ 20 ตาํบลคลอง

หน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

โครงการ JPAC หมายถึง โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 99/3 หมู่ 11 ตาํบลคลอง

นครเน่ืองเขต อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โครงการ JPAC 2 หมายถึง โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 99/3  

หมู่ 11 ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้

หรือโครงการ CHEWA 

หมายถึง โครงการชีวาทยั ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 7/374, 7/375, 7/376, 7/377, 7/378, 7/422, 

7/423, 7/424, 7/425 และ 7/426 หมู่ 6 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

โครงการดาตา้เซฟ หรือ

โครงการ DTS 

หมายถึง โครงการดาตา้เซฟ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 99 หมู่ 11 ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต 

อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โครงการทิพย ์5 และ

โครงการทิพย ์8  

หมายถึง โครงการทิพย ์5 ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 888/33 888/48 888/49 888/50 

888/51 888/58 และ 888/68 หมู่ ท่ี 9 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการทิพย์ 8 ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 888/95  

หมู่ท่ี 6 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

โครงการทิพย ์7 หรือ 

โครงการ TIP 7 

หมายถึง โครงการทิพย์ 7 ซึ่งตั้งอยู่ เลขท่ี  789/9 789/11 789/12 789/13 และ 

789/14 หมู่ท่ี 9 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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โครงการทิพย ์8 หรือ

โครงการ TIP 8 

หมายถึง โครงการทิพย์ 8 ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 333/96 333/97 333/98 และ 333/99   

หมู่ท่ี 6 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

โครงการไทยแทฟฟิตา้ หรือ 

โครงการ Thai Taffeta 

หมายถึง โครงการไทยแทฟฟิตา้ ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 13 ตาํบลห้วยโป่ง อาํเภอเมือง

ระยอง จงัหวดัระยอง 

โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น 

หรือโครงการ PCS 

หมายถึง โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 47/19 และ 47/29 ตาํบลนาดี 

อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

โครงการสยามเฆมี หรือ 

โครงการ SCC 

หมายถึง โครงการ SCC ซึ่งตั้งอยู่ ท่ี ต ําบลปากคลองบางปลากด (ตําบลบาง

ปลากด) อาํเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

โครงการสวนอตุสาหกรรม

บางกะดี หรือโครงการ BIP 

หมายถึง โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 5 ตาํบล

บางกะดี อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์

หรือ โครงการ MS  

หมายถึง โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ซึ่งตั้งอยู่ เลขท่ี 102/1 102/3 102/4 และ 

102/5 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

งานสมบรูณ ์ หมายถึง บรษิัท งานสมบรูณ ์จาํกดั 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทรสัตี หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ประกาศท่ี กร.14/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ท่ี กร. 

14/2555 เ ร่ือง หลักเกณฑ์เ ก่ียวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และการ

เ ป็นทรัสตีของทรัสต์เ พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวัน ท่ี   

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ประกาศท่ี ทจ.49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออก

และเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลง

วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ประกาศท่ี สช.29/2555 หมายถึง ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ท่ี สช. 29/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการใหค้วาม

เห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันท่ี  

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์          

หรือ บรษิัทฯ 

หมายถึง บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี หมายถึง ผู้เช่าทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยชําระค่าตอบแทนแก่

กองทรสัตเ์ป็นค่าเช่าและค่าบรกิาร (หากมี)  

พระราชบญัญัติทรสัตฯ์  หมายถึง พระราชบัญญัติทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์  หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2 Tiger Prop หมายถึง บรษิัท ท ูไทเกอร ์พรอ็พ จาํกดั 

BIP หมายถึง บรษิัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จาํกดั 
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BJL หมายถึง บรษิัท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

CHEWA หมายถึง บรษิัท  ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

DTS หมายถึง บรษิัท ดาตา้เซฟ จาํกดั 

JPAC หมายถึง บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

JWD หมายถึง บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

มณฑา หรือ Monta หมายถึง บรษิัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

PCS หมายถึง บรษิัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั 

SCC หมายถึง บรษิัท สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) 

SFC หมายถึง บรษิัท เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ ์จาํกดั  

ไทยแทฟฟิตา้ หรือ  

Thai Taffeta 

หมายถึง บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั 

TIP หมายถึง บรษิัท ทิพยโ์ฮลดิง้ จาํกดั 
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ส่วนที ่1 

สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทรัสต ์

ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(คาํเตือนกรณีกองทรสัตท์ี่ทรพัยส์ินหลกัมีอายจุาํกดั: (หากไม่มีการเพ่ิมทนุ) มลูค่าทรพัยส์ินหลกัจะทยอยลดลงจนเท่ากบัศนูย ์เม่ือสิน้สดุสญัญา) 

ชื่อกองทรัสต ์(ไทย) ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

ชื่อย่อหลักทรัพย ์   AIMIRT ผู้จัดการกองทรัสต ์    บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรัสตี    บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั ผู้สอบบัญชี    บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

วันจัดตั้งกองทรัสต ์   22 ธันวาคม 2560 
 

Market Cap ณ วนัทาํการสุดทา้ยของปี  

7,979.44 ลา้นบาท 

ราคาปิด ณ วนัทาํการสุดท้ายของปี 

13.40 บาท 

จาํนวนหน่วย  

595,480,769 หน่วย 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) 

7,212,231,997.28 บาท  

NAV ต่อหน่วย 

12.1116 บาท 

ทุนจดทะเบียน 

5,954,807,690 บาท 

Par ต่อหน่วย 

10.00 บาท 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการทรัสต ์

22 ธันวาคม 2560 

P/NAV 

1.11 

อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงนํ้าหนัก 

6.55 ปี 

      โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต ์

      สินทรัพยร์วม 10,034 ลา้นบาท       กาํไรสะสม            569 ลา้นบาท 

      หนีสิ้นรวม     2,822  ลา้นบาท        สัดส่วนการกู้ยืม   25.84%  

      ส่วนทุน       7,212 ลา้นบาท     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได้

 
 

คลังสินค้า

48.83%
ถังเก็บสารเคมีเหลว

31.45%

คลังห้องเย็น

15.29%

อาคาร

โรงงาน

4.43%

สัดส่วนการลงทุน/1 

 
/1 คาํนวณจากมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

สิทธิการเช่า

38.27%
กรรรมสิทธิ์

61.73%

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของเงินกู้ยืม 

 

0.25% 0.49% 1.08%

35.96%

2.42%

14.80%

3.44% 3.44% 3.44%

34.68%

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574
สัดส่วนอายุสัญญาเช่าของผู้เช่า 

 

น้อยกว่า 3 ปี

21.46%

3 - 5 ปี 

46.05%

5 - 9 ปี 

5.27%

มากกว่า 9 ปี

27.22%
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ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564)      

ลาํดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์
จาํนวน 

หน่วยทรัสต ์
ร้อยละ 

1 บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 48,436,700 8.13 

2 บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 43,864,184 7.37 

3 บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 37,862,259 6.36 

4 บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 27,188,606 4.57 

5 กองทนุเปิดพรนิซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี ้อินคมั 21,889,189 3.68 

6 บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 20,511,150 3.44 

7 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิล้ 19,347,703 3.25 

8 บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 16,750,000 2.81 

9 ธนาคาร ออมสิน 14,030,370 2.36 

10 บรษิัท ทิพยประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 10,030,600 1.68 

ทรัพยส์ินหลกัทีล่งทนุ (ตามมูลค่าประเมิน) 

ทรัพยส์ินหลกัทีล่งทนุ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัหอ้งเย็น โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น 958.00/1 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัหอ้งเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  553.80/1 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัหอ้งเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 140.50/1 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัสินคา้ โครงการดาตา้เซฟ 207.40/1 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัสินคา้ โครงการทิพย ์7 646.30/1 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัสินคา้ โครงการทิพย ์8 1,000.50/2 

กรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน โครงการชีวาทยั อมตะ ซติี ้ 573.00/1 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัสินคา้ โครงการทิพย ์5 และ โครงการทิพย ์8 1,038.00/4 

กรรมสิทธิ์อาคารคลงัสินคา้ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ 790.00/5 

สิทธิการเชา่อาคารคลงัสินคา้ และสิทธิการเช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว โครงการสยามเฆม ี 2,786.70/2 

สิทธิการเชา่อาคารคลงัสินคา้ โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี 308.10/2 

สิทธิการเชา่อาคารคลงัสินคา้ โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 127.88/3 

สิทธิการเชา่อาคารคลงัสินคา้ โครงการไทยแทฟฟิตา้ 440.44/4 
/1 ขอ้มูลราคาประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์ลงทนุโดย บริษัท เอส. แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซลั จาํกดั 
/2 ขอ้มูลราคาประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์ลงทนุโดย บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรตี์ ้คอนซลัแทนท์ จาํกดั 
/3 มูลค่าทีแ่สดงคือมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทนุ โดยกองทรสัต์เขา้ลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 
/4 มูลค่าทีแ่สดงคือมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทนุ โดยกองทรสัต์เขา้ลงทนุในโครงการไทยแทฟฟิตา้ โครงการทิพย์ 5 และ โครงการทิพย์ 8 เมือ่

วนัที ่29 กรกฎาคม 2564 
/5 มูลค่าทีแ่สดงคือมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทนุ โดยกองทรสัต์เขา้ลงทนุในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2564 

สามารถดาวนโ์หลดรายงานการประเมินไดท้ี่ https://www.aimirt.com/storage/download/aimirt-appraisal-2021.pdf 

https://www.aimirt.com/storage/download/aimirt-appraisal-2021.pdf
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 2561 2562 2563 2564 
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทรัสต ์

เงนิปันผล (บาทตอ่หน่วยทรัสต)์  

ไม่รวมการประกันรายได ้

0.7674 0.7664 0.8472 0.8822 3.2632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดของผู้เช่า 

 

      สัดส่วนผู้เช่าแยกตามธุรกิจ/1                                สัดส่วนของสัญญาเช่าทีจ่ะหมดสัญญา/2  

                                                                                        

 
สัดส่วนรายได้ทีไ่ด้รับจากผู้เช่าหลัก 10 อันดับแรก                                          

อันดับ ช่ือผู้เช่าหลัก 10 อันดับแรก สัดส่วนรายได้รวมทุกโครงการ/1 

1 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ ์จาํกดั 10.20% 

2 บริษัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั 8.89% 

3 บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 6.40% 

4 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 6.08% 

5 บริษัท สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) 5.12% 

6 บริษัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 5.10% 

7 บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 4.64% 

8 บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส ์จาํกดั 4.51% 

9 บริษัท ท็อป โซลเวน้ท ์จาํกดั 4.31% 

10  บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั 4.12% 

รวม 59.37% 

 

 อัตราการต่ออายุสัญญาและการทาํสัญญาใหม่ของผู้เช่าเฉล่ียในปี 2564 = 100% 
/1 รายไดที้ใ่ชใ้นการคาํนวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
/2 สญัญาทีห่มดอายใุนปี 2564 ไดด้าํเนนิการต่อสญัญาครบทกุสญัญา 

 

 

 

 

 

ผูใ้หบ้ริการหอ้งเย็น

และโลจิสติกส์

18.43%

ผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรง

กลั่นปิโตรเลียม

17.25%

โลจิสติกส์

14.69%

ผลิต

นํา้มนัหลอ่ล่ืน

10.20%

ผลิตชิน้สว่นเพ่ือการ

อตุสาหกรรม

8.69%

ซือ้ขายผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก

โรงกลั่นปิโตรเลียม

7.67%

อาหารสตัว์

5.10%

ส่ิงทอ 4.12%

คลงัสินคา้ 3.63%

บรรจภุณัฑ์

3.21%

เฟอรนิ์เจอร์

2.52%

อปุกรณส์าํนกังาน

2.49%
คา้ปลีก 2.00%

15.95%/2

21.49%

18.56% 18.28%

0.00% 0.00%

25.73%

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ภายหลังปี

2569
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ตัวเลขทางการเงินที่สาํคัญ (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

รายไดจ้ากใหเ้ช่าและบริการ / Rent and service income 2.81 175.14 337.64 586.13 712.09 

รายไดด้อกเบีย้ / Interest income 0.07 0.61 0.39 0.13 1.08 

รายไดอ่ื้น / Other income - - - - 11.21 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ / Net investment income 1.27 125.46 226.85 397.34 476.61 

การ เ พ่ิมขึ ้นในสินทรัพย์สุท ธิจากการดํา เนินงาน / 

Increase in net assets from operation 

1.27 290.72 386.35 413.82 487.78 

กาํไรต่อหน่วย (บาท) / EPU (THB) 0.0082 1.8756 0.9064 0.9708 0.8191 

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) / DPU (THB) - 0.7674 0.7664 0.8472 0.8822 

หนีส้ินต่อสินทรพัยร์วม (เท่า) / Debt / Total Asset Value 

Ratio (Times) 

0.32 0.30 0.26 0.31 0.28 

ตน้ทนุทางการเงินต่อรายไดร้วม / Finance Cost (%) 14.14 14.18 14.96 12.81 12.68 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน / Operating Cash 

Flow 

(2,004.37) (110.68) (3,836.12) (83.15) (1,614.69) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน / Financing Cash 

Flow 

2,140 (5.10) 3,890.62 50.30 1,913.21 

กระแสเงินสดสทุธิ / Net Cash Flow 135.63 (115.78) 54.51 (32.86) 298.52 

สินทรพัยส์ทุธิ (บาท) / NAV (THB) 1,551.27 1,753.80 5,104.67 5,162.83 7,212.23 

มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด / Market Cap - 1,581.00 5,711.75 5,541.25 7,979.44 

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

 

การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของผู้จัดการกองทรัสตถึ์งการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต ์

สรุปผลการดาํเนินงานปี 2564 

ในรอบปี 2564 กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติม รวมทั้งสิน้ 4 โครงการ คือ อาคารคลังสินคา้ในโครงการ

เจดับเบิล้ยูดี นวนคร เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 อาคารคลังสินคา้ในโครงการไทยแทฟฟิตา้และ โครงการทิพย ์5 

และ โครงการทิพย ์8 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 และ อาคารคลงัสินคา้ในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 

2564 มีพืน้ท่ีอาคารให้เช่ารวม 123,957.65 ตารางเมตร จากการลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าวทาํให้ ณ เดือนธันวาคม 2564 

กองทรสัตม์ีพืน้ท่ีใหเ้ช่าอาคารคลงัหอ้งเย็น อาคารคลงัสินคา้ และอาคารโรงงานรวมทัง้สิน้ 268,363.75 ตารางเมตร และมี

ความจขุองถงัเกบ็สารเคมีเหลวใหเ้ช่ารวม 85,580.00 กิโลลิตร  

ในรอบปี 2564 ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้หมดทกุโครงการ มีอตัราการเชา่เฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ท่ีรอ้ยละ 99.84 

รายได ้

สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจาํนวน 724.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

138.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23.56 จากปีก่อนหนา้ โดยรายไดร้วมของกองทรสัตใ์นปี 2564 ประกอบดว้ยรายได้

จากการใหเ้ช่าและบริการจาํนวน 712.09 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 98.30 ของรายไดร้วม รายไดด้อกเบีย้รบัจาํนวน 1.08 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.15 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้นจาํนวน 11.21 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.55 ของรายไดร้วม  
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โดยการเพ่ิมขึน้ของรายไดร้วมกองทรสัตใ์นปี 2564 มีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเพ่ิมสงูขึน้จาก

การรบัรูร้ายไดข้องทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพ่ิมเติมระหว่างปี 2564 ไดแ้ก่ โครงการ เจดับเบิล้ยูดี นวนคร โครงการ

ไทยแทฟฟิตา้ โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 และ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน

เพ่ิมเติมดงักล่าวมีอตัราการเช่าท่ีรอ้ยละ 100 และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทีนบัจากวนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุ 

ค่าใชจ้่าย 

ในรอบปี 2564 กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 247.78 ลา้นบาท0

1 เพ่ิมขึน้ 58.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 31.16 จาก

ปีก่อนหนา้ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการจาํนวน 51.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 9.34 ลา้นบาทจากปี

ก่อนหนา้ ค่าใชจ้่ายกองทรสัตจ์าํนวน 104.18 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 32.76 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากกองทรสัตม์กีาร

ลงทุนเพ่ิมเติมในระหว่างปี 2564 ทาํให้ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการและค่าใช้จ่ายกองทรัสตป์รับเพ่ิมขึน้ตามการ

เพ่ิมขึน้ของขนาดทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพ่ิมเติม ในขณะท่ีตน้ทนุทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบีย้จ่ายของเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงินจาํนวน 91.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 16.76 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากกองทรสัตม์ีเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเพ่ือใชส้นบัสนุนการลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมในระหว่างปี 2564 และ

ค่าธรรมเนียมชาํระเงินกูค้ืนก่อนครบกาํหนด (Prepayment Fee) จากการ Refinance เงินกูย้ืมเดิม 

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 

ในรอบปี 2564 กองทรสัตม์ีกาํไรจากการลงทุนสุทธิจาํนวน 476.61 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 65.79 ของรายไดท้ั้งหมด 

เพ่ิมขึน้ 79.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.95 จากปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเติบโตของรายไดท่ี้

เกิดจากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพ่ิมเติม นอกจากนี ้ในปี 2564 กองทรสัตย์ังมีกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 10.67 ลา้นบาท จากการสอบทานการ

ประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตป์ระจาํปี ส่งผลใหใ้นปี 2564 กองทรสัตม์ีการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

เท่ากบั 487.78 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่าปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 73.95 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 17.87 จากปีก่อนหนา้ 

 

 

 

 

 
1 ดว้ยปัจจบุนักองทรสัตม์ีผูถ้ือหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุท่ีสนใจในกองทรสัตเ์ป็นจาํนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจาํเป็นในการใหข้อ้มลูแก่ผูล้งทนุ

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างถกูตอ้งและทั่วถึง จึงไดต้ัง้งบประมาณค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์อาทิเช่น ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธด์ว้ย

ช่องทางต่างๆ การส่งเสรมิการขาย การจดักิจกรรม การจดัสมัมนา ส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ ประจาํปี 2564 เป็น

จาํนวนไม่เกิน 1.00 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใชจ่้ายประกาศต่างๆ เวบ็ไซต ์การจดัประชมุผูถ้ือหน่วยทรสัต ์หรือส่ิงพิมพท่ี์จัดส่งใหแ้ก่      

ผูถ้ือหน่วยทรสัต)์ ซึ่งจะถกูจดัรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ของกองทรสัต ์ทัง้นี ้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 10,033.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 2,547.75 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 34.03 จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ยเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 9,570.62 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 95.38 ของสินทรพัยร์วม 

ปรบัเพ่ิมสงูขึน้ จากเงนิลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เป็นจาํนวน 2,416.01 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33.77 โดยมีปัจจัยสนบัสนุนหลักจากการลงทุนเพ่ิมเติมและ

มลูค่าทรพัยสิ์นทางการบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้จากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นประจาํปี 2564 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีหนีสิ้นรวมจาํนวน 2,821.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 498.35 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

21.45 จากหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 2,592.41 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 91.88 ของหนีสิ้นรวม เพ่ิมขึน้จากสิน้ปีก่อนหนา้ 442.72 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือใชส้นบัสนนุ

การลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมในระหว่างปี 2564 ทั้งนี ้เงินกูย้ืมระยะยาวประกอบดว้ยเงินกูย้ืมท่ีคิดดอกเบีย้ดว้ยอตัรา

ดอกเบีย้ MLR ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู ้และเงินกูย้ืมท่ีคิดดอกเบีย้ในอตัราคงท่ี 

อตัราส่วนการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับรอ้ยละ 25.84 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม ซึ่งยงัคง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว้่า กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม หรือไม่

เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

(Investment Grade) 

สินทรพัยส์ทุธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัยส์ทุธิทัง้สิน้ 7,212.23 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทนุที่ไดร้บัจากผู้ถือ

หน่วยทรัสตจ์าํนวน 6,642.89 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทุนเพ่ือใชส้นับสนุนการลงทุนเพ่ิมเติม และกาํไรสะสม

จาํนวน 569.34 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.1116 บาท ลดลงจาก 12.1122 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 จากจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์เพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุในระหว่างปี 2564 

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีล่าสุด 

 ไม่มีเงือ่นไข 

 อื่น ๆ        
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สรุปข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ  

สัญญากู้ยืมเงนิ คร้ังที ่1 

วงเงินกู ้ วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 1,065.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

วงเงินกูท่ี้ 1: วงเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนไม่เกนิ 415.00 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 2: วงเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนไม่เกนิ 480.00 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 3: วงเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนไม่เกนิ 170.00 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคใ์นการกู ้ วงเงินกูท่ี้ 1: เพ่ือใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมของกองทรสัต ์

วงเงินกูท่ี้ 2: เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละค่าใชจ้่ายอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วงเงินกูท่ี้ 3: เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละค่าใชจ้่ายอ่ืนใด

ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบใุนสญัญา

เงินกู ้โดยอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบีย้สาํหรับ

เงินกูข้องลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี 

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู ้ วงเงินกูท่ี้ 1: ชาํระคืนครัง้เดียวทัง้จาํนวน ณ วนัครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัจาก

วนัเบิกใชเ้งินกู ้

วงเงินกูท่ี้ 2: ชาํระคืนครัง้เดียวทัง้จาํนวน ณ วนัครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัจาก

วนัเบิกใชเ้งินกู ้

วงเงินกูท่ี้ 3: ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส ในระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้

โดยเริม่ชาํระคืนครัง้แรกเมื่อสิน้เดือนท่ี 3 ของปีท่ี 4 นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้

หลกัประกนัการกูย้ืม 1) การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

2) การจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นหลกัประกันทางธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญัติ

หลกัประกนัทางธุรกิจ 

3) การโอนสิทธิรบัเงินภายใตส้ญัญาเช่าแบบมีเงื่อนไข 

4) การโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเงื่อนไข 

5) หลักประกันการกูย้ืมอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารทางการ

เงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ปฏิบตัิทางการเงิน ไม่ม ี
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สัญญากู้ยืมเงนิ คร้ังที ่2 

วงเงินกู ้ วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 1,280.00 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคใ์นการกู ้ เพ่ือใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมของกองทรสัต ์

ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู ้

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู ้ ชาํระคืนเป็นรายปี ในระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้โดยเริ่มชาํระคืนครัง้

แรกในปี 2565 

หลกัประกนัการกูย้ืม 1) การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

2) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า สิทธิการรับเงิน และกรมธรรมป์ระกันภัยเป็น

หลกัประกนัทางธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ 

3) หลักประกันการกูย้ืมอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารทางการ

เงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ปฏิบตัิทางการเงิน 1) ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรพัยสิ์นรวม 

(Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 35  

2) ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (Interest 

Bearing Debt to EBITDA Ratio) ใหไ้ม่เกิน 5.5 เท่า 

 

สัญญากู้ยืมเงนิ คร้ังที ่3 

วงเงินกู ้ วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 300.00 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคใ์นการกู ้ เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

อตัราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้คงท่ีตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้และอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum 

Loan Rate) ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ โดยอตัราดอกเบีย้ MLR 

(Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบีย้สาํหรบัเงินกูข้องลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี 

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู ้ ชาํระคืนครัง้เดียวทัง้จาํนวน ณ วนัครบกาํหนดระยะเวลา 6 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้

หลกัประกนัการกูย้ืม 1) การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

2) การโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเงื่อนไข  

3) หลกัประกันการกูย้ืมอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารทางการ

เงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ปฏิบตัิทางการเงิน ไม่ม ี
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ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีอัตราส่วนการกูย้ืมเงิน เท่ากับรอ้ยละ 25.84 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม และ

สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินและขอ้ปฏิบตัิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเงินกูไ้ดอ้ย่างครบถว้น  

ตารางค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทรัสต ์ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด อัตราทีเ่รียกเก็บจริง (บาท) % ของกาํไรสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ค่าธรรมเนียมแปรผนั) 37,222,195 7.81% 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 15,023,446 3.15% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,482,695 0.31% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 37,846,992 7.94% 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ 51,718,627 10.85% 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,939,787 0.83% 

ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 2,272,855 0.48% 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 6,391,217 1.34% 

ตน้ทนุทางการเงิน 91,879,768 19.28% 

รวมค่าใช้จ่าย 247,777,582 51.99% 
 

สรุปปัจจัยความเสี่ยงทีส่าํคัญ 

1. ความเส่ียงในการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งมลูค่าลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู ่

2. ความเส่ียงจากการท่ีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสตข์ึน้อยู่กับความสามารถของผู้จัดการ

กองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

3. ความเส่ียงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ 

4. ความเส่ียงจากการท่ีรายไดข้องกองทรสัตข์ึน้อยู่กับฐานะทางการเงินของผูเ้ช่าพืน้ท่ีและการตดัสินใจต่ออายุสญัญา

เช่าและสญัญาบรกิารเมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพืน้ท่ีสิน้สดุลง 

5. ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกั เน่ืองจากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์

6. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรสัตก์ูย้ืมเงิน 

7. ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ี อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

8. ความเส่ียงจากการท่ีผูป้ระกอบกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้และบรกิารเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลวไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ี 

9. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพ่ึงพิงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการสยามเฆมี 

10. ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าหลกัของโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีและความเส่ียงในการสญูเสียผูเ้ช่าหลกัซึ่งอาจ

ทาํใหร้ายไดข้องกองทรสัตเ์ปล่ียนแปลงไป 

11. ความเส่ียงเก่ียวกับใบอนุญาตของผูป้ระกอบกจิการใหบ้ริการคลงัสินคา้และบรกิารเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลว และ

ใบอนญุาตเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการของผูเ้ช่าหลกั 

12. ความเส่ียงจากกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุมีขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชนใ์นอนาคต 

13. ความเส่ียงจากกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุถกูเวนคืน 
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14. ความเส่ียงเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตถื์อครองนัน้ อาจมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ิมขึน้ รวมทัง้

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ิมขึน้ 

15. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

16. ความเส่ียงจากราคาหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากเสนอขายหน่วยทรสัต ์

17. ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละประโยชนต์อบแทนท่ีผูล้งทนุ

ไดร้บัจากหน่วยทรสัตน์อ้ยกว่าประโยชนต์อบแทนท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัจากการดาํเนินการของอสงัหารมิทรพัยท่ี์ลงทนุ 

18. ความเส่ียงดา้นภาษีและค่าธรรมเนียม 

 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 

ผู้จัดการกองทรัสต ์  บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทีอ่ยู่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุอาคารบี ชัน้ท่ี 8 หอ้งเลขท่ี 803 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์  02-254-0441-2 

URL  www.aimreit.com 

ทรัสต ี  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ทีอ่ยู่  18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ ปารค์ พลาซา่ ชัน้ 7-8 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์  02-949-1500 

URL   www.scbam.com 
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ส่วนที ่2 

การดาํเนินกิจการของกองทรัสต ์
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อกองทรสัต ์(ภาษาไทย) ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท  

ชื่อกองทรสัต ์(ภาษาองักฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ AIMIRT 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ทรสัตี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท งานสมบรูณ ์จาํกดั 

บรษิัท สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จาํกดั 

บรษิัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

บรษิัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั 

มลูค่าท่ีตราไว ้ 10 บาท 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 5,954,807,690 บาท 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์ 595,480,769 หน่วย 

อายกุองทรสัต ์ ไม่มีกาํหนดอาย ุ

ประเภทของกองทรสัต ์ ไม่ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน ์

วัตถุประสงคข์องกองทรัสต ์

กองทรสัตจ์ัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติทรสัตฯ์ เพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เสนอขายต่อประชาชนตามประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และนาํหน่วยทรัสตด์ังกล่าวเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัท่ี 9 มกราคม 2561  

กองทรสัตน์าํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ปลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดน้าํ

ทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าวนีไ้ปจดัหาผลประโยชน ์ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า การใหใ้ชพื้น้ท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการ

ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าหรือใหใ้ชพื้น้ท่ีหรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่า ในการจดัหาผลประโยชนด์งักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์

อาจมอบหมายหรือแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) ใหด้าํเนินการได ้โดยการมอบหมายหรือแต่งตัง้

จะเป็นไปตามข้อกาํหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์กฎหมาย และประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง การจัดหา

ผลประโยชน์และบริหารทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกาํกับดูแลโดยทรัสตี เพ่ือให้การ

ดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

และหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ ประกาศอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้กองทรสัตจ์ะไม่นาํอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีมี

เหตอุนัควรสงสยัว่าจะนาํอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

กองทรสัตไ์ดจ้ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ โดยมีบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั เป็นทรสัตีของ

กองทรสัต ์และแต่งตัง้บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 โดยมี

เหตกุารณท่ี์มีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

26 ธันวาคม 2560 กองทรสัตล์งนามในสญัญาเขา้ลงทนุกับกลุ่ม JWD และ TIP เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง กรรมสิทธิ์

ในท่ีดิน อาคารคลงัหอ้งเย็น และกรรมสิทธิ์ในสงัหารมิทรพัยท่ี์เก่ียวกบัการทาํความเย็น 

และอาคารคลงัสินคา้ของโครงการ เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และ กรรมสิทธิ์ในท่ีดินและส่ิง

ปลกูสรา้งประเภทอาคารคลงัสินคา้ในโครงการทิพย ์7 และแต่งตัง้ใหง้านสมบูรณเ์ป็น

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัโครงการทิพย ์7 

9 มกราคม 2561  หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,550 ลา้นบาท 

21 ธันวาคม 2561 กองทรัสตล์งนามในสัญญาซือ้ขายส่ิงปลูกสรา้งประเภทอาคารหอ้งเย็นในโครงการ                

เจด ับเบิล้ย ูด ี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ ่มเติม) ก ับ JWD และจดทะเบียนรบัโอน

กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสรา้งดังกล่าว รวมถึงสงัหาริมทรพัยที์่เกี่ยวขอ้ง มูลค่าการลงทุน

ประมาณ 108 ลา้นบาท  
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10 กรกฎาคม 2562 กองทรสัตไ์ดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรพัยเ์พ่ิมเติมในการ

เพ่ิมทุน ครัง้ท่ี 1 เพ่ือระดมเงินมาใชใ้นการลงทุนทรพัยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ สิทธิการ

เช่าระยะยาวในโครงการสยามเฆมี โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกรรมสิทธ์ิ

ในโครงการทิพย ์8 

9 สิงหาคม 2562 กองทรสัตล์งนามในสญัญาเขา้ลงทุนกับ SCC TIP และ BIP เพ่ือไดม้าซึ่งสิทธิการเช่า

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสรา้งประเภทคลังสินคา้ ถังเก็บสารเคมี และอาคารสาํนักงาน รวมถึง

สงัหารมิทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวในโครงการสยามเฆมี และโครงการสวน

อตุสาหกรรมบางกะด ีและกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งประเภทอาคารคลงัสินคา้

ในโครงการทิพย ์8 มูลค่าการลงทุนประมาณ 4,069 ลา้นบาท โดยกองทรัสตไ์ดจ้ด

ทะเบียนสิทธิการเช่าทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อสาํนกังานท่ีดนิท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบรอ้ย และ

แต่งตั้งให้ SCC BIP และงานสมบูรณ์ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรพัยส์าํหรบัโครงการ

ดงักล่าว (ตามลาํดบั) 

14 สิงหาคม 2562 หน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุ ครัง้ท่ี 1 ของกองทรสัตเ์ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของกองทรสัต์

เพ่ิมขึน้เป็น 4,262.50 ลา้นบาท  

20 สิงหาคม 2563 กองทรัสตล์งนามในสัญญาซือ้ขายส่ิงปลูกสรา้งประเภทอาคารโรงงานในโครงการ

ชีวาทยั อมตะซิตี ้กับ CHEWA และจดทะเบียนรบัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง

ดังกล่าว รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวข้องมูลค่าการลงทุนประมาณ 460 ลา้นบาท และ

แต่งตัง้ให ้CHEWA เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัโครงการ ชีวาทยั อมตะซิตี ้

22 เมษายน 2564 กองทรัสตล์งนามในสัญญาเข้าลงทุนกับ BJL เพ่ือได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอาคาร

คลังสินคา้ โรงงานและสาํนักงานในโครงการเจดับเบิล้ยูดี นวนคร มูลค่าการลงทุน

ประมาณ 123.50 ลา้นบาท โดยกองทรสัตไ์ดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่าทรพัยสิ์นดงักล่าว

ต่อสํานักงานท่ีดินท่ีเ ก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อย และแต่งตั้งให้ BJL เป็นผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัโครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 

7 มิถนุายน 2564 กองทรสัตไ์ดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรพัยเ์พ่ิมเติมในการ

เพ่ิมทนุ ครัง้ท่ี 2 โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์น 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการทิพย ์

5 และโครงการทิพย ์8 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ 

29 กรกฎาคม 2564 กองทรสัตล์งนามในสญัญาเขา้ลงทนุกบั TIP และ ไทยแทฟฟิตา้ เพ่ือไดม้าซึ่งกรรมสิทธิ์

ในท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งประเภทอาคารคลงัสินคา้ในโครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์

8 และสิทธิการเช่าท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้งประเภทคลงัสินคา้ และอาคารสาํนกังาน โครงการ

ไทยแทฟฟิตา้ มลูค่าลงทุนประมาณ 1,490 ลา้นบาท โดยกองทรสัตไ์ดจ้ดทะเบียนสิทธิ

การเช่าทรพัยสิ์นดังกล่าวต่อสาํนักงานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบรอ้ย และแต่งตัง้ให ้

งานสมบูรณ ์และไทยแทฟฟิตา้เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยส์าํหรบัโครงการดงักล่าว 

(ตามลาํดบั) 
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9 กนัยายน 2564 กองทรสัตล์งนามในสญัญาเขา้ลงทุนกับ 2 Tiger Prop เพ่ือไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

และส่ิงปลกูสรา้งประเภทอาคารคลงัสินคา้ในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ในมลูค่าการ

ลงทุนประมาณ 790 ล้านบาท และแต่งตั้งให้มณฑาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

สาํหรบัโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์

 

โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต ์

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลของทรัพยส์ินของกองทรัสต ์

รายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขอ้มูลของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน มีรายละเอียดแยกตามโครงการตามท่ีระบุใน

ตารางขา้งทา้ยนี ้  

โครงการ ประเภทการลงทุน 
ราคาทุน  

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  

(ล้านบาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ยุติธรรมต่อมูลค่า
ยุติธรรมทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

1. โครงการเจดับเบิ้ลยูดี: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น สังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทาํความเย็น และอาคาร

คลงัสินคา้ และการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้/โรงงาน 

 • โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น  กรรมสิทธิ์ 804.70 958.00 10.01 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์

เงินลงทนุ ประโยชนต์อบแทน 

บริหารจดัการ

กองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม 
แต่งตัง้ 

บริหาร 

ทรพัยสิ์น 

ค่าธรรมเนียม 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผู้จัดการกองทรัสต ์

ตรวจสอบดแูลกองทรสัต ์

ในนามของผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

 

ทรัสตี 

ค่าธรรมเนียม 

ผู้เช่า  

โครงการเจดับเบิล้ยูดี 

• คลงัหอ้งเย็น 4 ยนูิต 

• คลงัสินคา้/โรงงาน 2 ยนูิต 

โครงการทิพย ์5 

• คลงัสินคา้ 7 ยนูิต 

โครงการทิพย ์7 

• คลงัสินคา้ 5 ยนูิต 

โครงการทิพย ์8 

• คลงัสินคา้ 5 ยนูิต 

โครงการสยามเฆมี 

• ถงัเก็บสารเคมีเหลว 61 ถงั 

• คลงัสินคา้ 3 ยนูิต 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

• คลงัสินคา้ 1 ยนูิต 

โครงการชีวาทัย อมตะซิตี ้

• โรงงาน 10 ยนูิต 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 

• คลงัสินคา้ 4 ยนูิต 

โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์

• คลงัสินคา้ 4 ยนูิต 

 

ใหเ้ช่าทรพัยสิ์น 

ค่าเช่าและ 

ค่าบริการ 

โครงการทิพย ์ โครงการสยามเฆมี 

 

โครงการเจดับเบิล้ยูดี 
 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

 

โครงการชีวาทัย อมตะซิตี ้

 

โครงการไทยแทฟฟิต้า โครงการเอ็มเอส แวรเฮ้าส ์
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โครงการ ประเภทการลงทุน 
ราคาทุน  

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  

(ล้านบาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ยุติธรรมต่อมูลค่า
ยุติธรรมทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

อาคารคลงัหอ้งเย็น  

จาํนวน 2 หลงั (2 ยนูิต) 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี  

แปซิฟิค/1 

กรรมสิทธิ์ 

อาคารคลงัหอ้งเย็น  

จาํนวน 2 หลงั (2 ยนูิต) 

645.72 694.30 7.25 

• โครงการดาตา้เซฟ   

กรรมสิทธิ์ 

อาคารคลงัสินคา้  

จาํนวน 1 หลงั (1 ยนูิต) 

192.10 207.40 2.17 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 

สิทธิการเช่า 

อาคารคลงัสินคา้ 

จาํนวน 1 หลงั (1 ยนูิต) 

127.88 127.88/2 1.34 

รวมโครงการเจดับเบิล้ยูดี 6 หลัง (6 ยูนิต) 1,770.40 1,987.58 20.77 

2. โครงการทพิย ์: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลงัสนิคา้ 

 

• โครงการทิพย ์7  

กรรมสิทธิ์ 

อาคารคลงัสินคา้  

จาํนวน 5 หลงั (5 ยนูิต) 

599.00 646.30 6.75 

• โครงการทิพย ์8  

กรรมสิทธิ์ 

อาคารคลงัสินคา้  

จาํนวน 4 หลงั (4 ยนูิต) 

998.00 1,000.50 10.45 

• โครงการทิพย ์5 และโครงการ

ทิพย ์8 

กรรมสิทธิ์ 

อาคารคลงัสินคา้ 

จาํนวน 7 หลงั (8 ยนูิต) 

1,038.00 1,038.00/3 10.85 

รวมโครงการทพิย ์ 16 หลัง (17 ยูนิต) 2,635.00 2,684.80 28.05 

3. โครงการสยามเฆมี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน ถงัเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลงัสินคา้ รวมถึงทรพัยส์ิน

อ่ืน ไดแ้ก่ ท่าเทียบเรือ จาํนวน 1 ท่า พืน้ที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึงสาธารณปูโภคต่างๆ ท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขน

ถ่ายสารเคมี งานระบบ สิ่งติดตัง้ตรงึตรา สิ่งอาํนวยความสะดวกตา่งๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งดงักลา่ว 

 

• โครงการสยามเฆมี 

สิทธิการเช่า 

อาคารคลงัสินคา้  

จาํนวน 3 หลงั (3 ยนูิต) 

และถงัเก็บสารเคมีเหลว  

จาํนวน 61 ถงั (61 ยนูิต) 

2,771.06 2,786.70 29.12 

4. โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในทีด่ิน และอาคารคลงัสินคา้  

 
• โครงการสวนอตุสาหกรรม

บางกะดี  

สิทธิการเช่า 

อาคารคลงัสินคา้  

จาํนวน 1 หลงั (1 ยนูิต) 

300.00 308.10 3.22 

5. โครงการชีวาทัย อมตะซิตี:้ เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารโรงงาน 

 
• โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้

กรรมสิทธิ์อาคารโรงงาน 

จาํนวน 10 หลงั (10 ยนูิต) 
474.61 573.00 5.99 
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โครงการ ประเภทการลงทุน 
ราคาทุน  

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  

(ล้านบาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ยุติธรรมต่อมูลค่า
ยุติธรรมทัง้หมด  

(ร้อยละ) 

6. โครงการไทยแทฟฟิตา้: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในที่ดนิ และอาคารคลงัสินคา้ 

• โครงการไทยแทฟฟิตา้ 

สิทธิการเช่า 

อาคารคลงัสินคา้ 

จาํนวน 4 หลงั (4 ยนูิต) 

440.44 440.44/3 4.60 

7. โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส:์ เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

• โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์
กรรมสิทธิ์อาคารคลงัสนิคา้ 

จาํนวน 3 หลงั (4 ยนูิต) 
790.00 790.00/4 8.25 

รวมทุกโครงการ 
43 หลัง (45 ยูนิต)  

และ 61 ถัง 
9,181.51 9,570.62 100.00 

หมายเหต:ุ  /1 รวมโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเตมิ) 

 /2 มูลค่าที่แสดงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร  

เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 
 /3 มูลค่าทีแ่สดงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน โดยกองทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการทิพย์ 5 และโครงการทพิย์ 8 

และโครงการไทยแทฟฟิตา้ เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2564 
 /4 มูลค่าที่แสดงคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยกองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์   

เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2564 

 

โดยมลูคา่สินทรพัยส์ทุธิของหน่วยทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คือ 12.1116 บาทต่อหน่วย 

 

ลักษณะของทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุน 

อาคารคลังห้องเย็นและสังหาริมทรัพย ์

ทีเ่กี่ยวกับการทาํความเย็น 

อาคารคลังสนิค้าสาํเร็จรูป 

ประเภทอาคารเดี่ยว 

  

อาคารคลงัหอ้งเย็นสามารถรองรบัการจดัเก็บสินคา้ท่ีตอ้งการ

ความเย็นอุณหภูมิระหว่าง -22 ถึง 20 องศาเซลเซียส พืน้

อาคารสามารถรับนํ้าหนักได้ 5 ตัน ต่อตารางเมตร และมี

เพดานสงูถึง 9 เมตร ซึ่งเหมาะกบัการนาํสินคา้เขา้และออก 

เป็นอาคารชั้นเดียวพรอ้มชั้นลอยและส่วนสาํนักงาน 

ลักษณะของอาคารพัฒนาขึน้ตามแบบมาตรฐานแต่

สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้ชา่

แต่ละรายได ้
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ถังเก็บสารเคมีเหลว อาคารโรงงาน 

 

 

มีลกัษณะเป็นถงัขนาดใหญ่และเป็นถงัชิดหลงัคา ผิวภายนอก

ทาดว้ยสีกนัสนิมป้องกนัการผกุรอ่น ภายในเคลือบป้องกนัการ

กดักรอ่นจากไอ และของเหลวภายในถงั โดยขนาดถงัมีความจุ

ตัง้แต่ 670 - 4,300 กิโลลิตร 

เป็นอาคารชั้นเดียวพรอ้มชั้นลอยและส่วนสาํนักงาน 

ลักษณะของอาคารพัฒนาขึน้ตามแบบมาตรฐานและ

อาคารสามารถรบันํา้หนกัได ้3 ตนั ต่อตารางเมตร  

 

1. ตาํแหน่งทีต่ั้งของทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุน 

1.1 ทรัพยส์ินประเภทคลังห้องเย็น 

• โครงการแปซิฟิคห้องเย็น 

ผูพ้ฒันา PCS 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

ระยะทางโดยประมาณ 47 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 2 หลงั พืน้ท่ี 17,562.00 ตารางเมตร 

 

• โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค  

ผูพ้ฒันา JPAC 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต อาํเภอเมืองฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ระยะทางโดยประมาณ 58 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 2 หลงั พืน้ท่ี 12,766.40 ตารางเมตร 

 

1.2 ทรัพยส์ินประเภทคลังสินค้า 

• โครงการดาต้าเซฟ 

ผูพ้ฒันา BJL 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต อาํเภอเมืองฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ระยะทางโดยประมาณ 58 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 1 อาคาร พืน้ท่ี 9,288.00 ตารางเมตร 
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• โครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร 

ผูพ้ฒันา BJL 

สถานท่ีตัง้ เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 

ระยะทางโดยประมาณ 40 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 1 อาคาร พืน้ท่ี 6,620.00 ตารางเมตร 

 

• โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 

ผูพ้ฒันา TIP 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทางโดยประมาณ 50 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 7 อาคาร พืน้ท่ี 35,773.65 ตารางเมตร 

 

• โครงการทพิย ์7 

ผูพ้ฒันา TIP 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทางโดยประมาณ 50 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 5 อาคาร พืน้ท่ี 21,651.10 ตารางเมตร 

 

• โครงการทพิย ์8 

ผูพ้ฒันา TIP 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทางโดยประมาณ 50 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 4 อาคาร พืน้ท่ี 34,692.60 ตารางเมตร 

 

• โครงการสยามเฆมี 

ผูพ้ฒันา SCC 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลปากคลองบางปลากด (บางปลากด)  

อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทางโดยประมาณ 20 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 3 อาคาร พืน้ท่ี 16,726.00 ตารางเมตร 
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• โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี

ผูพ้ฒันา BIP 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

ระยะทางโดยประมาณ 33 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 1 อาคาร พืน้ท่ี 14,600.00 ตารางเมตร 

 

• โครงการไทยแทฟฟิต้า 

ผูพ้ฒันา ไทยแทฟฟิตา้ 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

ระยะทางโดยประมาณ 170 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 4 อาคาร พืน้ท่ี 38,083.00 ตารางเมตร 

 

• โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์

ผูพ้ฒันา มณฑา 

สถานท่ีตัง้ ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทางโดยประมาณ 50 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 3 หลงั พืน้ท่ี 43,481.00 ตารางเมตร 

 

1.3 ทรัพยส์ินประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว 

• โครงการสยามเฆมี 

ผูพ้ฒันา SCC 

สถานท่ีตัง้ ต ําบลปากคลองบางปลากด (บางปลากด)  อํา เภอเมือง

สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระยะทางโดยประมาณ 20 กโิลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนถงัเก็บสารเคมเีหลว จาํนวน 61 ถงั ความจ ุ85,580.00 กิโลลิตร 

 

1.4 ทรัพยส์ินประเภทอาคารโรงงาน 

• โครงการชีวาทัย อมตะซิตี ้

ผูพ้ฒันา CHEWA 

สถานท่ีตัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

ระยะทางโดยประมาณ 114 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนอาคาร จาํนวน 10 อาคาร พืน้ท่ี 17,120.00 ตารางเมตร 
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2. การได้มาซึ่งทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุน 

โครงการ 
กรรมสิทธิ์ /  

อายุการเช่า 

ราคาทีเ่ข้าลงทุน  

(ล้านบาท) 

อายุอาคารเฉล่ีย

โดยประมาณ (ปี)/1  

1 โครงการเจดับเบิ้ลยูดี: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลังหอ้งเย็น สังหาริมทรพัยท์ี่เกี่ยวกับการทาํความเย็น และอาคาร

คลงัสินคา้ และการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้/โรงงาน 

• โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น  

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 26 ธันวาคม 2560) 
กรรมสิทธิ์ 804.70 8.67 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 26 ธันวาคม 2560) 
กรรมสิทธิ์ 544.20 8.01 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 

(วนัที่เขา้ลงทนุ 21 ธันวาคม 2561) 
กรรมสิทธิ์ 101.52 3.84 

• โครงการดาตา้เซฟ  

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 26 ธันวาคม 2560) 
กรรมสิทธิ์ 192.10 8.16 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 

(วนัที่เขา้ลงทนุ 22 เมษายน 2564) 

สิทธิการเช่า ระยะเวลา  

30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

127.88 1.31 

รวมโครงการเจดับเบิล้ยูดี  1,770.40  

2 โครงการทพิย ์: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลงัสนิคา้ 

• โครงการทิพย ์7  

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 26 ธันวาคม 2560) 
กรรมสิทธิ์ 599.00 6.75 

• โครงการทิพย ์8  

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 9 สิงหาคม 2562) 
กรรมสิทธิ์ 998.00 4.27 

• โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 

(วนัที่เขา้ลงทนุ 29 กรกฎาคม 2564) 
กรรมสิทธิ์ 1,038.00 6.63 

รวมโครงการทพิย ์  2,635.00  

3 โครงการสยามเฆมี: เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลงัสินคา้ รวมถึงทรพัยส์ิน

อ่ืน ไดแ้ก่ ท่าเทียบเรือ จาํนวน 1 ท่า พืน้ที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึงสาธารณปูโภคต่างๆ ท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่าย

สารเคมี งานระบบ สิ่งติดตัง้ตรงึตรา สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งดงักล่าว 

• โครงการสยามเฆมี  

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 9 สิงหาคม 2562) 

สิทธิการเช่า ระยะเวลา  

30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

2,771.06 

อาคาร : 7.71 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว 

: 27.37 

4 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้  

• โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 9 สิงหาคม 2562) 

สิทธิการเช่า ระยะเวลา  

30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

300.00 17.11 

5 โครงการชีวาทัย อมตะซิตี:้ เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารโรงงาน 

• โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้

       (วนัที่เขา้ลงทนุ 20 สิงหาคม 2563) 
กรรมสิทธิ์ 474.61 8.25 
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หมายเหตุ /1อายุอาคารและถงัเก็บสารเคมีเฉลี่ยโดยประมาณ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คาํนวณจากค่าเฉลี่ยอายุอาคารและถังเก็บ

สารเคมีถ่วงนํา้หนกัดว้ยพืน้ทีเ่ช่าและปริมาตรในแต่ละโครงการตามลาํดบั 

 

3. การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าของทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุน 

การประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมินมลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ สาํหรบัปี  2564 นี ้จดัทาํขึน้

โดย บริษัท เอส.แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จาํกัด และ บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกัด ผูป้ระเมิน

มูลค่าทรพัยสิ์นอิสระ โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นอิสระ พิจารณาเลือกใชว้ิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) 

เป็นเกณฑใ์นการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์น ซึ่งสามารถสรุปได ้ดงันี ้

โครงการ 
ราคาประเมิน  

(ล้านบาท) 

วันทีมี่การประเมินมูลค่าหรือ

การสอบทานการประเมินมูลค่า

ทรัพยส์ินคร้ังล่าสุด  

โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น 958.00/1 

1 ธันวาคม 2564 

 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  553.80/1 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค  

(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 
140.50/1 

โครงการดาตา้เซฟ 207.40/1 

โครงการทิพย ์7 646.30/1 

โครงการทิพย ์8 1,000.50/2 

โครงการสยามเฆม ี 2,786.70/2 

โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 308.10/2 

โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้ 573.00/1 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 127.88/3 22 เมษายน 2564 

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 1,038.00/4 

29 กรกฎาคม 2564 
โครงการไทยแทฟฟิตา้ 440.44/4 

โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ 790.00/5 9 กนัยายน 2564 

รวม 9,570.62  

โครงการ 
กรรมสิทธิ์ /  

อายุการเช่า 

ราคาทีเ่ข้าลงทุน  

(ล้านบาท) 

อายุอาคารเฉล่ีย

โดยประมาณ (ปี)/1  

6 โครงการไทยแทฟฟิต้า: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในที่ดนิ และอาคารคลงัสินคา้ 

• โครงการไทยแทฟฟิตา้ 

(วนัที่เขา้ลงทนุ 29 กรกฎาคม 2564) 

สิทธิการเช่า ระยะเวลา  

30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

440.44 1.50 

7 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส:์ เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

• โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์

(วนัที่เขา้ลงทนุ 9 กนัยายน 2564) 
กรรมสิทธิ์ 790.00 22.59 

รวมทุกโครงการ 9,181.51  
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หมายเหต:ุ /1 ข้อมูลราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนโดย บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด  
/2 ขอ้มูลราคาประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัตล์งทนุโดย บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

 /3 มูลค่าทีแ่สดงคือมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน โดยกองทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร 

เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 
 /4 มูลค่าทีแ่สดงคือมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทนุ โดยกองทรสัต์เขา้ลงทนุในโครงการทิพย์ 5 และโครงการ

ทพิย์ 8 และโครงการไทยแทฟฟิตา้ เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2564 

 /5 มูลค่าทีแ่สดงคอืมูลค่ายตุธิรรม ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุ โดยกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการเอ็มเอส แวร์เฮา้ส ์เมือ่

วนัที ่9 กนัยายน 2564 

สมมติฐานหลกัท่ีผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นใชใ้นการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์สามารถสรุปได ้ดงันี ้

ระยะเวลาการประเมิน

มูลค่า และหลักการคดิ 

Terminal Value 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ี

28 ปี สาํหรบัโครงการแปซิฟิค หอ้งเย็นและโครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค และ 10 ปี 

สาํหรบัโครงการดาตา้เซฟ โดยกาํหนดใหม้ีมูลค่าภายหลังปีท่ีสิน้สุดการคาดการณ ์

(Terminal value) 

โครงการทิพย ์7 

10 ปี โดยกาํหนดใหม้ีมลูค่าภายหลงัปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์(Terminal value)  

โครงการทิพย ์8 

10 ปี โดยกาํหนดใหม้ีมลูค่าภายหลงัปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์(Terminal value) 

โครงการสยามเฆมี 

27.69 ปี โดยไม่มีการคิดมลูค่าภายหลงัปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์(Terminal value) 

โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

27.69 ปี โดยไม่มีการคิดมลูค่าภายหลงัปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์(Terminal value) 

โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้

10 ปี โดยกาํหนดใหม้ีมลูค่าภายหลงัปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์(Terminal value) 

ประมาณการอัตราการ

เชา่พืน้ที ่(Occupancy 

Rate) 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ี

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาท่ีมีสญัญาเช่าสาํหรบั

โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค โครงการเจดบัเบิล้ยดูี 

แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) และโครงการดาตา้เซฟ 

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี เท่ากับรอ้ยละ 92.00 ภายหลังปีท่ีสัญญาเช่าสิน้สุดสาํหรับ

โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค โครงการเจดบัเบิล้ยดูี 

แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) และโครงการดาตา้เซฟ  

โครงการทิพย ์7 

• อัตราการเช่าพืน้ท่ี เท่ากับรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาท่ีมีสัญญาเช่า และ

เท่ากบัรอ้ยละ 95.00 ภายหลงัปีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุถึงปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์
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โครงการทิพย ์8 

• อตัราการเช่าพืน้ท่ี เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาท่ีมีสญัญาเช่า เท่ากบั

รอ้ยละ 98.00 ภายหลังปีท่ีสัญญาเช่าสิน้สุดถึงปีท่ี 5 และเท่ากับรอ้ยละ 95.00 

ในปีท่ี 6 ถึงท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์

โครงการสยามเฆม ี

• อัตราการเช่าพืน้ท่ีอาคารคลังสินคา้ เท่ากับรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ  

• อัตราการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวเท่ากับรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาท่ีมี

สญัญาเช่า และเท่ากับรอ้ยละ 95.00 ภายหลงัปีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุถึงปีท่ีสิน้สดุ

การคาดการณ ์ 

โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

• อัตราการเช่าพืน้ท่ีเท่ากับรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาท่ีมีสญัญาเช่า และ

เท่ากบัรอ้ยละ 95.00 ภายหลงัปีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุถึงปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์ 

โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้

• อตัราการเช่าพืน้ท่ีเท่ากับรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลาท่ีมีสญัญาเช่า และ

เท่ากบัรอ้ยละ 96.00 ภายหลงัปีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุถึงปีท่ีสิน้สดุการคาดการณ ์ 

อัตราการเติบโต 

ของค่าเช่า 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ี

• โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค อัตราค่าเช่าปรบั

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.00 ทุก 3 ปีตัง้แต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 15 และปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.00 

ทกุ 3 ปี ตัง้แต่ปีท่ี 16 ถึงปีท่ี 30 ตามสญัญา 

• โครงการดาตา้เซฟ อตัราค่าเช่าปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.00 ทกุ 3 ปีตัง้แต่ปีท่ี 1 ถึงปี

ท่ี 10 ตามสญัญา 

โครงการทิพย ์7 

• อตัราค่าเช่าปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.00 ทกุปี 

โครงการทิพย ์8 

• อตัราค่าเช่าปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.50 ทกุปี 

โครงการสยามเฆม ี

• อาคารคลงัสินคา้ อตัราค่าเช่าปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.00 ทกุ 3 ปีตัง้แต่ปีท่ี 1 ถึงปี

ท่ี 15 และปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.00 ทกุ 3 ปี ตัง้แต่ปีท่ี 16 ถึงปีท่ี 30 ตามสญัญา 

• ถงัเก็บสารเคมีเหลว อตัราค่าเช่าปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.00 ทกุปีตัง้แต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 

15 และปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.50 ทกุปี ตัง้แต่ปีท่ี 16 ถึงปีท่ี 28 

โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี

• อตัราค่าเช่าปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.50 ทกุปี 
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โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้

• อตัราค่าเช่าปรบัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 ทกุ 3 ปี 

อัตราคดิลด  

(Discount Rate) 
• รอ้ยละ 9.00 สาํหรบัโครงการเจดบัเบิล้ยดูี โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 และ

โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้

• รอ้ยละ 9.50 สาํหรบัโครงการสยามเฆมี และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี

 

4. รายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุนเพิ่มเติมหรือจาํหน่ายในรอบปีบัญชี 

   ทรพัยสิ์นท่ีกองไดล้งทนุเพ่ิมเติมมี ดงันี ้

• โครงการเจดับเบิล้ยูดี นวนคร 

รายละเอียดทรัพยส์นิทีล่งทนุเพิ่มเติม โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 

ผู้ให้เช่าทรัพยส์นิ บรษิัท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

วันทีเ่ข้าลงทนุ 22 เมษายน 2564 

มูลค่าเข้าลงทนุ (ล้านบาท) 127.88/1 

เหตุผลทีล่งทนุ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทรพัยสิ์นและทาํใหร้ายไดก้องทรสัตเ์พ่ิมขึน้ รวมถงึ

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 

แหล่งเงนิทนุทีใ่ช ้ เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1) บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

2) บรษิัท ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1) 1 เมษายน 2564 

2) 18 มีนาคม 2564 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) 

ราคาประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 1) 117.80 ลา้นบาท 

2) 119.30 ลา้นบาท 

• โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 

รายละเอียดทรัพยส์นิทีล่งทนุเพิ่มเติม โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 

ผู้ขาย บรษิัท ทิพยโ์ฮลดิง้ จาํกดั 

วันทีเ่ข้าลงทนุ 29 กรกฎาคม 2564 

มูลค่าเข้าลงทนุ (ล้านบาท) 1,038.00 

เหตุผลทีล่งทนุ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทรพัยสิ์นและทาํใหร้ายไดก้องทรสัตเ์พ่ิมขึน้ รวมถงึ

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 

แหล่งเงนิทนุทีใ่ช ้ การระดมทนุและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1) บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

2) บรษิัท ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1 ธันวาคม 2563 
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วิธีประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) 

ราคาประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 1) 924.20 ลา้นบาท 

2) 956.50 ลา้นบาท 

• โครงการไทยแทฟฟิต้า 

รายละเอียดทรัพยส์นิทีล่งทนุเพิ่มเติม โครงการไทยแทฟฟิตา้ 

ผู้ขาย บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั 

วันทีเ่ข้าลงทนุ 29 กรกฎาคม 2564 

มูลค่าเข้าลงทนุ (ล้านบาท) 419.00/1 

เหตุผลทีล่งทนุ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทรพัยสิ์นและทาํใหร้ายไดก้องทรสัตเ์พ่ิมขึน้ รวมถงึ

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 

แหล่งเงนิทนุทีใ่ช ้ การระดมทนุและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1) บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

2) บรษิัท ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1) 26 เมษายน 2564 

2) 23 เมษายน 2564 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) 

ราคาประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 1) 460.00 ลา้นบาท 

2) 460.30 ลา้นบาท 

• โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส ์

รายละเอียดทรัพยส์นิทีล่งทนุเพิ่มเติม โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์

ผู้ขาย 2 Tiger Prop 

วันทีเ่ข้าลงทนุ 9 กนัยายน 2564 

มูลค่าเข้าลงทนุ (ล้านบาท) 790.00 

เหตุผลทีล่งทนุ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทรพัยสิ์นและทาํใหร้ายไดก้องทรสัตเ์พ่ิมขึน้ รวมถงึ

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 

แหล่งเงนิทนุทีใ่ช ้ การระดมทนุและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1) บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

2) บรษิัท ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

วันทีป่ระเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 1 ธันวาคม 2563 

วิธีประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ วิธีคิดจากรายได ้(Income Approach) 

ราคาประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 1) 812.20 ลา้นบาท 

2) 819.10 ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ  /1เนือ่งจากขนาดรายการในการไดม้ามีมูลค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์จึงไม่ตอ้งขอมติจาก    

ผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์นการเขา้ทาํรายการ 
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การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์

1. ลักษณะการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสต ์

กองทรสัตม์ีวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีเหมาะสม และยั่งยืนในระยะยาวใหแ้ก ่ 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นประเภท

กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีการลงทนุในกรรมสิทธิ์ประมาณรอ้ยละ 61.73 ของมลูคา่

ยตุิธรรมรวมทกุโครงการ และสิทธิการเช่าประมาณรอ้ยละ 38.27 ของมลูค่ายตุิธรรมรวมทกุโครงการ  

ทั้งนี ้ทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุนประกอบดว้ย อาคารคลังสินคา้ ประมาณรอ้ยละ 48.83 ของรายไดร้วมทุก

โครงการ ถงัเก็บสารเคมีเหลว ประมาณรอ้ยละ 31.45 อาคารคลงัหอ้งเย็น ประมาณรอ้ยละ 15.29 ของรายไดร้วมทุก

โครงการ และ อาคารโรงงาน ประมาณรอ้ยละ 4.43 ของรายไดร้วมทกุโครงการ 

สัดส่วนลกัษณะการได้มาซึ่งทรัพยส์ินตอ่รายได้รวมทกุโครงการ 

ประเภทการลงทุน/1 ประเภททรัพยส์นิ/2 

 
 

 

หมายเหต:ุ /1 มูลค่ายตุธิรรมทีใ่ชใ้นการคาํนวณเป็นมูลค่ายตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

  /2 รายไดท้ีใ่ชใ้นการคาํนวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

กองทรสัตม์ีวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีเหมาะสม และยั่งยืนในระยะยาวใหแ้ก ่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์โดยมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุน โดยรูปแบบการนาํ

ทรพัยสิ์นออกใหเ้ช่าสามารถแบ่งรูปแบบการนาํทรพัยสิ์นออกใหเ้ช่าไดเ้ป็น 2 ประเภท ซึ่งมีลกัษณะสญัญาเช่าและ

โครงสรา้งรายได ้ดงันี ้ 

1.1 ประเภทที ่1 การให้เช่าทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุนแก่เจ้าของทรัพยส์ินเดิมหรือบริษัทในเครือ  

กองทรสัตโ์ดยทรสัตีจะเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรพัยสิ์นกับผูเ้ช่าหลกั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม JWD เพ่ือ

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการหอ้งเย็น โลจิสติกส ์และคลังสินคา้ และ SFC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCC โดยมี

ระยะเวลาการเช่าท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

กรรมสิทธิ์

61.73%

สิทธิการเช่า

38.27%
คลังสินค้า

48.83%

ถังเก็บสารเคมี

เหลว

31.45%

คลังห้องเยน็

15.29%

อาคารโรงงาน

4.43%
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• โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น และโครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นับแต่วันท่ีทาํ

สญัญาเช่า (วนัท่ี 26 ธันวาคม 2560) โดยกองทรสัตม์ีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้

อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมทัง้สิน้เป็น 30 ปี 

• โครงการเจดบัเบิล้ยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) มีระยะเวลาการเช่า 9 ปี 5 วนั นบัแต่วนัท่ีทาํสญัญา

เช่า (วันท่ี 21 ธันวาคม 2561) โดยกองทรสัตม์ีสิทธิ (Option) ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปไดอี้ก 2 

คราว คราวละ 10 ปี รวมทัง้สิน้เป็น 29 ปี 5 วนั 

• โครงการดาตา้เซฟ มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี นบัแต่วนัท่ีทาํสญัญาเช่า (วนัท่ี 26 ธันวาคม 2560) 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร มีระยะเวลาการเช่า 14 ปี 7 เดือน 9 วนั นบัแต่วนัท่ีทาํสญัญาเช่า (วนัท่ี 22 

เมษายน 2564) 

• โครงการสยามเฆมี (ส่วนท่ีเป็นถงัเก็บสารเคมีเหลว จาํนวน 27 ถงั และอาคารคลงัสินคา้ จาํนวน 3 ยนิูต) 

โดยสัญญาเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวมีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี และสัญญาเช่าอาคารคลังสินคา้มี

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

• โครงการไทยแทฟฟิตา้ มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี นบัแต่วนัท่ีทาํสญัญาเช่า (วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564) 

ทัง้นี ้รายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารายเดือน ซึ่งมาจากค่าเชา่อาคารหอ้ง

เย็น ค่าเช่าอาคารคลงัสินคา้ และค่าเช่าถงัเก็บสารเคมีเหลว โดยอตัราค่าเช่ารายเดือนเป็นอตัราคงท่ีและมีการปรบัขึน้

ของอตัราค่าเช่าเป็นลาํดบัขัน้ ตามท่ีไดต้กลงกนัระหว่างอายสุญัญา  

1.2 ประเภทที ่2  การให้เช่าและให้บริการทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุนกับผู้เช่ารายย่อยโดยตรง 

กองทรสัตโ์ดยทรสัตีจะเขา้เป็นคู่สญัญากับผูเ้ช่าพืน้ท่ีภายใตส้ญัญาเช่าสาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ใน โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 โครงการสยามเฆมี (บางส่วน) 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โครงการชีวาทัย อมตะซิตี ้โครงการไทยแทฟฟิตา้ และโครงการเอ็มเอส 

แวรเ์ฮา้ส ์ซึ่งรายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารายเดอืนและค่าบรกิาร

รายเดือนจากการเช่าอาคารคลังสินคา้ ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารโรงงาน ซึ่งสัญญาเช่าดงักล่าวส่วน

ใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาท่ีคลา้ยคลงึกนั เช่น รายไดค้่าเช่ารายเดือน

มาจากการใหเ้ช่าท่ีดิน อาคารคลังสินคา้ ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคารโรงงาน ส่วนรายไดค้่าบริการราย

เดือนมาจากการให้บริการบาํรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทาํให้อาคารอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได ้โดย

ระยะเวลาการเช่าและการใหบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าและบริการท่ีระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ซึ่งมี

อตัราค่าเช่ารายเดือนคงท่ี  
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โครงการ 

 

ขนาดพืน้ทีห่รือ 

ความจุให้เช่า  

(ตารางเมตร/กิโลลิตร) 

อัตราเช่าพืน้ที่  

(ร้อยละ) 

อายุเฉล่ียของ

สัญญาเช่า 

รายย่อย (ปี) 

รายได้ในรอบปี

บัญชี 2564      

(ล้านบาท) 

1 โครงการเจดับเบิล้ยูดี: เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลงัหอ้งเย็น สงัหาริมทรพัยท์ี่เกี่ยวกับการทาํความเย็น และอาคาร

คลงัสินคา้ และการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้/โรงงาน 

• โครงการแปซิฟิค หอ้งเย็น  17,562.00 ตารางเมตร 100.00 30.00 74.06 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค/1  12,766.40 ตารางเมตร 100.00 29.80/1 53.86 

• โครงการดาตา้เซฟ  9,288.00 ตารางเมตร 100.00 10.00 13.98 

• โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร 6,620.00 ตารางเมตร 100.00 14.60 8.59 

รวมโครงการเจดับเบิล้ยูดี 46,236.40 ตารางเมตร 100.00 26.88 150.49 

2 โครงการทพิย ์: เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลงัสนิคา้ 

• โครงการทิพย ์5 และโครงการ

ทิพย ์8 
35,773.65 ตารางเมตร 100.00 2.44 32.58 

• โครงการทิพย ์7  21,651.10 ตารางเมตร 100.00 4.59 45.21 

• โครงการทิพย ์8  34,692.60 ตารางเมตร 100.00 2.85 74.91 

รวมโครงการทพิย ์ 92,117.35 ตารางเมตร 100.00 3.10 152.70 

3 โครงการสยามเฆมี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดนิ ถงัเก็บสารเคมีเหลว และอาคารคลงัสนิคา้ รวมถึง

ทรพัยส์ินอ่ืน ไดแ้ก่ ท่าเทียบเรือ จาํนวน 1 ท่า พืน้ที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึงสาธารณปูโภคต่างๆ ท่อขนถ่ายสารเคมี 

ระบบขนถา่ยสารเคมี งานระบบ สิ่งติดตัง้ตรงึตรา สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งดงักล่าว  

• โครงการสยามเฆมี  

 

16,726.00 ตารางเมตร 

และ 85,580.00 กิโลลิตร 
100.00 

30.00 

และ 2.84 
291.91 

4 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้  

• โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  14,600.00 ตารางเมตร 100.00 9.00 29.93 

5 โครงการชีวาทัย อมตะซิตี:้ เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารโรงงาน 

• โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้ 17,120.00 ตารางเมตร 88.69 2.91 41.81 

6 โครงการไทยแทฟฟิต้า: เป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในที่ดนิ และอาคารคลงัสินคา้ 

• โครงการไทยแทฟฟิตา้ 38,083.00 ตารางเมตร 100.00 3.00 19.41 

7 โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮ้าส:์ เป็นการลงทนุในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคารคลงัสินคา้ 

• โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ 43,481.00 ตารางเมตร 100.00 3.09 25.84 

รวมทุกโครงการ 

268,363.75 ตาราง

เมตร และ 85,580 

กิโลลิตร 

99.84 8.59 712.09 

หมายเหต:ุ /1 รวมโครงการเจดบัเบิล้ยูดแีปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเตมิ) 

 

 โดยในปี 2564 ทรพัยสิ์นกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้หมดมีอตัราค่าเช่าเฉล่ียดงันี ้ 

1. คลงัสินคา้ 158.04 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  

2. คลงัหอ้งเย็น 345.14 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  

3. ถงัเก็บสารเคมีเหลว 256.59 บาทต่อกิโลลิตรต่อเดือน  

4. อาคารโรงงาน 200.49 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  
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2. ลักษณะและอายุของสัญญาเช่า 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนประมาณรอ้ยละ 78.54 เป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเฉล่ียตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดของอายสุญัญาเช่าแบ่งตามสดัส่วนรายได ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

สัดส่วนอายุสัญญาเช่าของผู้เช่า/1 

 

หมายเหตุ: /1รายไดท้ีใ่ชใ้นการคาํนวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

สญัญาเช่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุกว่ารอ้ยละ 25 จะครบกาํหนดอายุหลงัจากปี 2568 เป็นตน้ไป โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสดัส่วนรายไดจ้ากสญัญาเช่าท่ีจะครบกาํหนดอายใุนแต่ละปี ดงัต่อไปนี ้ 

สัดส่วนรายได้จากสัญญาเช่าทีจ่ะครบกาํหนดอายุในแต่ละปี /2 /3  
 

 

หมายเหต ุ /1 สญัญาทีห่มดอายใุนปี 2564 ไดด้าํเนนิการต่อสญัญาครบทกุสญัญา  

 /2 อตัราส่วนของรายไดจ้ากสญัญาเช่าทีจ่ะครบกาํหนดอายใุนแต่ละปีต่อรายไดร้วมทกุโครงการ 

 /3 รายไดท้ีใ่ชใ้นการคาํนวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2564 ผูเ้ช่าพืน้ท่ีมีการกระจายตวัแบ่งตามสญัชาตแิละประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดผูเ้ช่า 10 

อนัดบัแรก ตามท่ีระบใุนตารางขา้งทา้ยนี ้

< 3 ปี

21.46%

3 - 5 ปี

46.05%

5 - 9 ปี

5.27%

> 9 ปี

27.22%

15.95%/1

21.49%
18.56% 18.28%

0% 0% 1.68% 3.63%
1.46%

15.29%

3.67%

ภายในปี 

2564

ภายในปี 

2565

ภายในปี 

2566

ภายในปี 

2567

ภายในปี 

2568

ภายในปี 

2569

ภายในปี 

2570

ภายในปี 

2573

ภายในปี 

2578

ภายในปี 

2590

ภายในปี 

2591
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ลาํดับ ช่ือผู้เช่าหลัก 10 อันดับแรก 
โครงการ 

ทีเ่ช่า 

อัตราส่วนรายได้

ต่อรายได้รวม 

ทุกโครงการ  

สัญชาติ ประเภทธุรกิจ 

1 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ ์จาํกดั สยามเฆมี 10.20% ไทย ผลิตนํา้มนัหล่อลื่น 

2 บริษัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั 
แปซิฟิค  

หอ้งเย็น 
8.89% ไทย 

ใหบ้ริการหอ้งเย็น 

และโลจิสติกส ์

3 บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 
เจดบัเบิล้ยดูี  

แปซิฟิค 
6.40% ไทย 

ใหบ้ริการหอ้งเย็น 

และโลจิสติกส ์

4 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) สยามเฆมี 6.08% อเมริกา 
ผลิตผลติภณัฑท์ี่ได ้

จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 

5 บริษัท สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) สยามเฆมี 5.12% ไทย 
ผลิตผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากโรง

กลั่นปิโตรเลียม 

6 บริษัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จาํกดั 
เอ็มเอส  

แวรเ์ฮา้ส ์
5.10% ไทย อาหารสตัว ์

7 บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทิพย ์8 4.64% ฝรั่งเศส โลจิสติกส ์

8 บริษัท ไอ.ซี.พี.เคมิคอลส ์จาํกดั สยามเฆมี 4.51% ไทย 
ซือ้ขายผลิตภณัฑท์ี่ได ้

จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 

9 บริษัท ท็อป โซลเวน้ท ์จาํกดั สยามเฆมี 4.31% ไทย 
ผลิตผลติภณัฑท์ี่ได ้

จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 

10 บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั ไทยแทฟฟิตา้ 4.12% ไทย ผลิตและจดัจาํหน่ายผา้ 
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สัดส่วนรายไดต้่อรายได้รวมทกุโครงการ/1 

สัญชาตขิองผู้เช่า ประเภทธุรกิจของผู้เช่า 

  

หมายเหต ุ /1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการคาํนวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

3. ข้อมูลของผู้เช่าหลัก 

กองทรสัตใ์หเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการเจดบัเบิล้ยดูีแก่ผูเ้ช่าหลกั ซึง่เป็นบรษิัทในกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี 

โดยมีรายละเอียดของผูเ้ช่าหลกัสาํหรบัแต่ละโครงการ ดงันี ้

3.1 ข้อมูลทั่วไป 

• โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น 

ชื่อผูเ้ชา่หลกั บรษิัท แปซิฟิค หอ้งเย็น จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 47/19 หมู่ 2 ตาํบลนาดี อาํเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

74000 

เลขทะเบียนบรษิัท 0745538001893 

โทรศพัท ์ 034-834-224-6 

ทนุจดทะเบียน 443,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 443,000,000 บาท 

 

• โครงการเจดับเบิล้ยูดี แปซิฟิค 

ชื่อผูเ้ชา่หลกั บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105556004381 

ไทย 67.08%จีน 5.40%

ญ่ีปุ่ น 8.38%

อเมริกา

6.08%

ฝรั่งเศส

4.64%

เยอรมนั

2.98%

เดนมารก์

1.86%

มาเลเซีย

1.74%

ออสเตรเลยี

0.86%
อินเดีย

0.49%
สงิคโปร์ 0.48%

ผูใ้หบ้ริการหอ้งเย็น

และโลจิสติกส์ 18.43%

ผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรง

กลั่นปิโตรเลียม 17.25%

โลจิสติกส์

14.69%
ผลิต

นํา้มนัหลอ่ล่ืน

10.20%

ผลิตชิน้สว่นเพ่ือการ

อตุสาหกรรม 8.69%

ซือ้ขายผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรง

กลั่นปิโตรเลียม 7.67%

อาหารสตัว์

5.10%

ส่ิงทอ 4.12%

คลงัสินคา้ 3.63%

บรรจภุณัฑ์ 3.21%

เฟอรนิ์เจอร์

2.52%

อปุกรณ์

สาํนกังาน

2.49% คา้ปลีก

2.00%
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โทรศพัท ์ 033-020-800 

ทนุจดทะเบียน 250,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 250,000,000 บาท 

 

• โครงการดาต้าเซฟ 

ชื่อผูเ้ชา่หลกั บรษิัท ดาตา้เซฟ จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 99 หมูท่ี่ 11 ถนนสวุินทวงศ ์ตาํบลคลองนครเน่ืองเขต 

อาํเภอเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105534034075 

โทรศพัท ์ 02-710-4050 

ทนุจดทะเบียน 75,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 75,000,000 บาท 

 

• โครงการเจดับเบิล้ยูดี นวนคร 

ชื่อผูเ้ชา่หลกั บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107557000306 

โทรศพัท ์ 02-710-4000 

ทนุจดทะเบียน 510,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 510,000,000 บาท 

 

3.2 คุณสมบัติและประสบการณผู้์เช่าหลัก 

ผูเ้ช่าหลกัดาํเนินธุรกิจทางดา้นโลจิสติกสภ์ายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร ก่อตัง้ในปี 2536 

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยเ์มื่อเดือนกันยายน 2558 โดยลักษณะการประกอบธุรกิจประกอบดว้ย

ธุรกิจบริการรบัฝากและบริหารสินคา้ บริการขนส่งและกระจายสินคา้ บริการขนยา้ย บริการจัดการเอกสาร

และขอ้มลูและอ่ืน ๆ เช่น ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสินคา้ และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น

ตน้ นอกจากนี ้ผูเ้ช่าหลกัยงัมีบคุลากรและทีมงานท่ีเป็นผูม้ีประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญในการทาํหนา้ท่ีดแูล

บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

3.3 ผลกระทบในกรณีทีต่้องมีการเปลี่ยนผู้เช่าหลัก 

ในกรณีท่ีกองทรสัตต์อ้งเปล่ียนผูเ้ช่าหลกัหรือใชสิ้ทธิในการบอกเลิกสญัญาภายใตส้ญัญาเช่า กองทรสัตอ์าจมี

ความเส่ียงจากการหาผูเ้ช่ารายใหม่เพ่ือมาทดแทนผูเ้ช่าหลกั ซึ่งอาจรวมไปถึงตน้ทนุท่ีเป็นตวัเงินและตน้ทนุค่า

เสียโอกาสท่ีเพ่ิมตามระยะเวลาการหาผูเ้ชา่รายใหม่ ทัง้นี ้หากกองทรสัตส์ามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่ได ้กองทรสัต์
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อาจมีความเส่ียงจากการตกลงกับผูเ้ช่ารายใหม่ เพ่ือใหไ้ดข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าฉบบัใหม่ท่ีไม่

ดอ้ยไปกว่าสญัญาเช่าฉบบัเดิม ซึ่งอาจมีผลต่อรายไดค้่าเช่าท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัในอนาคต 

3.4 ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสตเ์กี่ยวกับความสามารถของผู้เช่าหลักในการปฏิบัติตามสัญญา 

ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นว่า ตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีการจัดตั้งกองทรัสต ์ผู ้เช่าหลักมีบุคลากรและทีมงานท่ีเป็น 

ผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทาํหน้าท่ีดูแลบริหารอสังหาริมทรัพย์ และมีมาตรฐานในการ

ดาํเนินงาน (Standard of Operation) ในการจดัหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

นอกจากนี ้ผูเ้ช่าหลกัเป็นผูเ้ช่าท่ีมีความคุน้เคยกบัทรพัยสิ์นในโครงการเจดบัเบิล้ยดูีเป็นอย่างดี มากกว่าผูเ้ช่า

รายอ่ืน ๆ อีกทัง้โครงสรา้งค่าเช่าท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจะอา้งอิงจากอตัราค่าเช่าในส่วนท่ีเป็นค่าเช่าอาคาร ไม่

รวมค่าบริการ และผลประกอบการท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากทรพัยสิ์น ซึ่งสามารถเทียบเคียงกบัผลประกอบการ

ในอดีตของทรพัยสิ์นในโครงการเจดบัเบิล้ยดูี ทัง้นี ้หากพิจารณาจากผลประกอบการของทรพัยสิ์นในโครงการ

เจดบัเบิล้ยดูีท่ีผ่านมา และรายไดท่ี้จะไดร้บัจากธุรกิจใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารคลงัสินคา้ คาดว่ารายไดท่ี้จะ

ไดร้ับอยู่ในระดับท่ีมากพอท่ีจะสรา้งความมั่นใจไดว้่า ผู้เช่าหลักจะสามารถชาํระเช่าคงท่ีและปฏิบัติตาม

สญัญาเช่าได ้

3.5 มาตรการดาํเนินการหากผู้เช่าหลักไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ 

หากผูเ้ช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได ้ผูเ้ช่าหลกัตอ้งปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 60 วนั

นบัจากวนัท่ีผูเ้ช่าหลกัไดร้บัแจง้หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญา

ไดต้กลงกัน เวน้แต่เป็นเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าผิดนัดการชาํระค่าเช่า และ/หรือเงินคา้งชาํระ

อย่างใด ๆ ท่ีผูเ้ช่ามีหนา้ท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเช่า ใหถื้อว่ากองทรสัตส์ามารถใช้

สิทธิเลิกสญัญาฉบบันีท้นัที ทัง้นี ้เวน้แต่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคุมดูแลใหผู้เ้ช่าหลกัดาํเนินการชาํระค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีกาํหนดใน

สญัญาเช่า โดยจะมีการสอบถามและติดตามการชาํระค่าเช่ากันล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนครบกาํหนด

ชาํระค่าเช่าตามสัญญาเช่าเพ่ือป้องกันมิใหเ้กิดการชาํระค่าเช่าล่าชา้ หรือผิดสัญญาเช่า ทั้งนี ้หากเกิดเหตุ

สดุวิสยัใด ๆ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรียกใหม้ีการประชมุหารือกนัก่อนถึงกาํหนดระยะเวลาชาํระค่าเช่าดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าหลักไม่สามารถชาํระค่าเช่าตามสัญญาเช่าได ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะรายงานต่อ

กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ใหท้ราบโดยเร็ว และแจง้ต่อทรสัตีเพ่ือพิจารณาเหตุในการ

เลิกสญัญาเช่าและดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูเ้ช่าหลกัผิดนดัการชาํระค่าเช่า ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดใน

การเจรจาตกลงกับผูเ้ช่าเพ่ือช่วยหาวิธีใหผู้เ้ช่าหลกัชาํระค่าเช่าตามท่ีตกลงกันในสญัญาโดยเร็วท่ีสดุและลด

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรม

บางกะดี จาํกัด บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกัด และ บริษัท 

มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการและจัดหา
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ผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น โครงการทิพย ์7 โครงการทิพย ์8 โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 โครงการสยามเฆมี 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีโครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้โครงการเจดบัเบิล้ยูดี นวนคร โครงการไทยแทฟฟิตา้ 

และโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ตามลาํดบั โดยมีขอ้มลูสาํคญัสรุปไดด้งันี ้

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

บรษิัท งานสมบรูณ ์จาํกดั บรษิัท สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) 

ทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 333 หมู่ท่ี 9 ตาํบลบางปลา อาํเภอ

บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

26/36-37 อาคารอรกานต ์ชัน้ 11 ซอย

ชิดลม ถนนเพลินจติ แขวงลมุพินี เขต

ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั 0115554010121 0107537002346 

โทรศัพท ์ 02-382-5111 02-250-1128 

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

ทุนชาํระแล้ว 1,000,000 บาท 350,000,000 บาท 

 

ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

บรษิัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จาํกดั บรษิัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 159 หมู่ท่ี 5 ถนนตวิานนท ์ตาํบลบาง

กะดี อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดั

ปทมุธานี 12000 

1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 

27 ยนิูตดี ถนนพระรามส่ี แขวงทุง่

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษทั 0125530000630 0107558000181 

โทรศัพท ์ 02-504-1582 02-679-8870-4 

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

ทุนชาํระแล้ว 66,000,000 บาท 1,275,027,883 บาท 

 

ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

บรษิัท เบญจพรแลนด ์จาํกดั บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั 

ทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

2 อาคารจสัมิน ซติี ้ชัน้ 22 โซนซี ซอย

สขุมุวิท 23 (ประสานมติร) ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

เลขทะเบียนบริษทั 0105532002338 0105530030113 

โทรศัพท ์ 02-170-4040 02-260-5186-9 

ทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท 1,488,000,000 บาท 

ทุนชาํระแล้ว 570,000,000 บาท 1,488,000,000 บาท 
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ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์

บรษิัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์

จาํกดั 

ทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 4366/1-6 ถนนพระราม 4 แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 

เลขทะเบียนบริษทั 0105555037049 

โทรศัพท ์ 02-712-0800 

ทุนจดทะเบียน 455,000,000 บาท 

ทุนชาํระแล้ว 455,000,000 บาท 

 

4.2 ประสบการณข์องผู้บริหารอสังหาริมทรัพยแ์ละคณะผู้บริหาร 

• บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด 

บริษัท งานสมบูรณ์ จาํกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรพัย ์เป็นบริษัทท่ีมีผู ้ถือหุ ้นใหญ่ร่วมกันกับ 

TIP ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2554 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ กลุ่มไกร

ศกัดาวฒัน ์ปัจจุบนั บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องอสงัหาริมทรพัยท์ัง้หมด

ของ TIP ซึ่งมีคลงัสินคา้และโรงงานตัง้อยู่บนถนนเทพารกัษ์ ถนนเลียบคลองส่งนํา้สวุรรณภูมิ และถนน

บางนาตราด กม. 19 อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 TIP มี

คลงัสินคา้และโรงงานท่ีสรา้งเสรจ็แลว้ และมีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่าประมาณ 532,000 

ตารางเมตร โดยบริษัท งานสมบูรณ์ จํากัด มีทีมงานก่อสรา้งคลังสินค้าเป็นของตนเอง ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพทัง้ในดา้นการเงิน การรกัษามาตรฐานของคลงัสินคา้ และเพ่ิมความคล่องตวัในการก่อสรา้ง 

กล่าวคือ สามารถเร่งงานก่อสรา้งให้เสร็จตามความตอ้งการของลูกค้า และสามารถให้บริการการ

ดัดแปลงต่อเติมโรงงานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ นอกจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ี TIP เป็น

เจา้ของซึ่งมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองแลว้ บรษิัท งานสมบรูณ ์จาํกดั ยงัใหบ้รกิารช่วยเหลือลกูคา้ในการขอ

ใบอนุญาต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ รวมทั้งการใหบ้ริการขอใบอนุญาต

ทาํงานในราชอาณาจกัรสาํหรบัคนต่างชาติ และบริการทั่วไปตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ ทาํใหถื้อเป็นการสรา้ง

มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่การบรกิารของ TIP ส่งผลให ้TIP สามารถรกัษาอตัราคา่เช่าคลงัสินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัสงูได ้

อีกทั้ง TIP บริษัท งานสมบูรณ์ จํากัด และคณะผู้บริหาร ได้ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายหรือให้เช่าอาคาร

คลังสินคา้และโรงงานสาํเร็จรูปรวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคม

อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี ทาํให้มั่นใจไดว้่า บริษัท งานสมบูรณ์ จาํกัด มีความรูค้วามสามารถ

เพียงพอในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

• บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) 

บรษิัท สยามเฆม ีจาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย เมื่อ

วันท่ี 15 กันยายน 2502 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2537 โดยมีผูถื้อหุ้น

ใหญ่ คือ บริษัท จิระ โฮลดิง้ จาํกัด โดยปัจจุบนั SCC ประกอบกิจการใหเ้ช่าและใหบ้ริการถังเก็บนํา้มัน
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และสารเคมีเหลว ใหเ้ช่าคลังสินคา้ และใหบ้ริการท่าเรือ โดยทรพัยสิ์นของ SCC ตัง้อยู่ท่ีถนนสุขสวสัดิ์ 

จงัหวดัสมทุรปราการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 SCC มีถังเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลว จาํนวน 80 

ถัง ความจุรวม 93,930.00 กิโลลิตร และคลังสินคา้ จาํนวน 5 หลัง พืน้ท่ีใหเ้ช่ารวม 20,220.00 ตาราง

เมตร ซึ่งถือว่าเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดในภาคกลาง โดย SCC เป็นผูร้ิเริ่มธุรกิจการใหเ้ช่าและ

บริการถังเก็บนํา้มันและสารเคมีเหลวในเชิงพาณิชย ์มีทีมงานท่ีมีประสบการณแ์ละรูจ้ักทรพัยสิ์นเป็น

อย่างดี รวมถึงความสมัพนัธท่ี์ดีอนัยาวนานกบัผูเ้ช่ากว่า 25 ปี ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการใหบ้รกิารเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และความมีประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นเป็นอย่างดี อีก

ทัง้ SCC และคณะผูบ้รหิารไดด้าํเนินธุรกิจดงักล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ทาํใหม้ั่นใจไดว้่า SCC มี

ความรูค้วามสามารถเพียงพอในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

• บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกัด 

บรษิัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จาํกดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศ

ไทย เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน  2530 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ กลุ่มสรุยิสตัย ์ประกอบกิจการสวนอตุสาหกรรม

จัดสรรท่ีดินและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการอุตสาหกรรม โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีพืน้ท่ี

ประมาณ 1,200 ไร่ ตั้งอยู่ ท่ีถนนติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศไทย เพ่ิมการสรา้งงานใหค้นไทย และใหค้นไทยไดก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั BIP มีประสบการณอ์นัยาวนานกว่า 30 ปี ในการใหบ้รกิารโครงการสวนอตุสาหกรรม รวมถึงการ

อาํนวยความสะดวกเก่ียวกับการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมโรงงานและคลังสินคา้ของลูกคา้ท่ีประกอบ

กิจการอยู่ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี นอกจากนี ้BIP ยงัมีทีมงานท่ีเพียงพอพรอ้มใหบ้รกิารได้

อย่างรวดเร็ว ประกอบกับความสมัพนัธอ์นัยาวนานกบัผูเ้ช่ากว่า 10 ปี จึงมีความเขา้ใจและรูจ้กัทรพัยสิ์น

ท่ีบริหารเป็นอย่างดี และสามารถให้บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผู้เช่า BIP จึงมีสามารถ

เพียงพอในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

• บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) 

บรษิัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อ

วัน ท่ี  13 มีนาคม 2551 โดยมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ชาติชีวะ จํากัดประกอบกิจการพัฒนา

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั นอกจากนัน้ในปี 2555 ยงัมีการพฒันาโครงการโรงงานสาํเรจ็รูป

ใหเ้ช่าควบคู่ไปดว้ยจาํนวน 1 โครงการจาํนวน 10 ยนิูต ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง 

เน่ืองจาก CHEWA มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ย่างยาวนานและมีประสบการณใ์นการ

บริหารโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่ามากกว่า 8 ปี ทาํใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีบริหารเป็นอย่างดี

และมีทีมงานท่ีเพียงพอในการซ่อมบาํรุงทรพัยสิ์นท่ีบริหาร ประกอบกับทีมงานมคีวามใกลช้ิดกบัผูเ้ช่าทาํ

ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้เช่าไดม้ีประสิทธิภาพ ทาํให้มั่นใจไดว้่า CHEWA มีความรู ้

ความสามารถเพียงพอในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

• บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด 

บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2532 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) 
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โดย บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนพฒันากับบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์

แบบครบวงจร แบ่งการดาํเนินงานเป็นสองสาย คือ สายพัฒนาอสังหาริมทรพัย ์โดยสรา้งและพัฒนา

อสงัหาริมทรพัยเ์ป็นสาํนักงานและคลังสินคา้ สาํหรบัใหเ้ช่ารวมทั้งใหค้าํปรึกษาดา้นการลงทุนกับการ

บริหารดูแลคลังสินคา้ และสายบริหารจัดการอสังหาริมทรพัย ์โดยใหบ้ริการแบบครบวงจร ไดแ้ก่ การ

บริหารจัดการอสังหาริมทรพัยก์ับส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งหมด การบริหารจัดการดา้นการเงิน การ

บริหารจัดการระบบความปลอดภัย การบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มกับพลังงาน การให้คาํปรึกษาดา้น

พระราชบัญญัติดา้นอาคารชุด บริการตรวจสอบอาคาร และการฝึกซอ้มดา้นอคัคีภัย ทาํใหม้ั่นใจไดว้่า 

บรษิัท เบญจพรแลนด ์จาํกดั มีความรูค้วามสามารถเพียงพอในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

• บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จาํกัด 

บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกัด ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 25 

มิถนุายน 2530 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่คือกลุ่มชยัวิไล ปัจจบุนับรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั เป็นผูผ้ลิตส่ิงทอระดบั

โลกท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ Lean Manufacturing ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักคือผา้

ไนลอนและผา้โพลีเอสเตอร ์โดยผลิตภณัฑด์งักล่าวใชส้าํหรบัการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มและอุปกรณส์าํหรบักีฬา

และกิจกรรมกลางแจง้ เช่น เสือ้แจ็คเก็ต กระเป๋า เต็นท ์เสือ้ชูชีพ นอกจากนัน้ยงัสามารถใชส้าํหรบัการผลิต

ชุดปลอดเชือ้ในอตุสาหรรมทางการแพทย ์อาหาร และอิเล็คโทรนิคส ์ซึ่งผลิตภณัฑข์องบริษัท ไทยแทฟฟิตา้ 

จํากัด ส่วนใหญ่ได้ส่งออกไปให้กับแบรนดท่ี์มีชื่อเสียงทั่วโลก โดยบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จํากัด ได้ริเริ่ม

โครงการคลังสินคา้ใหเ้ช่าในปี 2561 และเล็งเห็นถึงความตอ้งการเช่าพืน้ท่ีคลังสินคา้ท่ีเพ่ิมขึน้ในบริเวณ

ดงักล่าว จึงพฒันาพืน้ท่ีดินโดยรอบของบรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั เป็นโครงการอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ช่าเพ่ือ

ตอบรบัความตอ้งการขา้งตน้  

• บริษัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกัด 
บรษิัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศ

ไทย เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2555 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มพานิชวงศ์ ปัจจุบันบริษัท มณฑา แอนด์  

แอสโซซิเอทส ์จาํกัด เป็นบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการบริหารจัดการแก่ธุรกิจในเครือซึ่งประกอบไปดว้ย 

กลุ่มธุรกิจคา้ส่ง กลุ่มธุรกิจโรงรบัจาํนาํ และกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
ทัง้นี ้บรษิัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดของ 

2 Tiger Prop ในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์ตัง้แต่ปี 2558 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษัท มณฑา แอนด ์

แอสโซซิเอทส ์จาํกัด เป็นเจา้โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้สก์่อนจะขายให ้2 Tiger Prop ทาํใหท้างกลุ่มบริษัทมี

ประสบการณใ์นการบรหิารโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์รวมเป็นเวลามากกว่า 15 ปี 

4.3 ความสัมพันธเ์ชิงการถือหุ้นหรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต ์

• บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด 

บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TIP ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงการถือหุน้หรือความเก่ียวขอ้ง

ทางธุรกิจกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม TIP 

โดยท่ี TIP เป็นเจา้ของอาคารคลงัสินคา้ในบริเวณเดียวกับอาคารคลงัสินคา้ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์
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เข้าลงทุน รวมทั้งเป็นผู้ขายทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุน ซึ่งบทบาทดังกล่าวท่ีมีต่อกองทรสัตอ์าจ

ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับกองทรสัตไ์ดใ้นเร่ืองการจัดหาผูเ้ช่ารายใหม่ โดยการเลือก

เสนออาคารคลงัสินคา้ของ TIP ใหล้กูคา้พิจารณาก่อนอาคารคลงัสินคา้ของกองทรสัต ์รวมถึงการกาํหนด

ราคาค่าเช่าของคลงัสินคา้ดว้ย  

• บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับ

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์อย่างไรก็ดี จากการท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยเ์ป็นเจา้ของถังเก็บสารเคมีเหลวและ

อาคารคลงัสินคา้ในบรเิวณเดียวกบัถงัเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินคา้ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์

เขา้ลงทุน รวมทั้งเป็นผูใ้หเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซึ่งบทบาทดังกล่าวท่ีมีต่อกองทรสัตอ์าจ

ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับกองทรสัตไ์ดใ้นเร่ืองการจัดหาผูเ้ช่ารายใหม่ โดยการเลือก

เสนอถงัเก็บสารเคมเีหลวและอาคารคลงัสินคา้ของ SCC ใหล้กูคา้พิจารณาก่อนถงัเก็บสารเคมีเหลวและ

อาคารคลังสินคา้ของกองทรสัต ์รวมถึงการกาํหนดราคาค่าเช่าของถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคาร

คลงัสินคา้ดว้ย  

• บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกัด 

บรษิัท สวนอตุสาหกรรมบางกะดี จาํกดั ไมม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิการถือหุน้หรือความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

• บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงการถือหุน้หรือความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ 

• บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด 

บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด ไม่มีความสัมพันธเ์ชิงการถือหุน้หรือความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ 

• บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จาํกัด 

บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกัด ไม่มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเก่ียวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการ

กองทรสัต ์อย่างไรก็ดี จากการท่ี บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกัด เป็นเจา้ของท่ีดินรวมถึงอาคารคลังสินคา้ใน

บริเวณเดียวกับอาคารคลังสินคา้ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุนเพ่ิมเติมสาํหรับการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสอง 

รวมทัง้เป็นผูใ้หเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนเพ่ิมเติมสาํหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสอง ซึ่งบทบาทดงักล่าวท่ีมี

ต่อกองทรสัตอ์าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับกองทรสัตไ์ดใ้นเร่ืองการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่โดย

การเลือกเสนออาคารคลงัสินคา้ของ บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกัด ใหล้กูคา้พิจารณาก่อนอาคารคลงัสินคา้ท่ี

กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุน รวมถึงการกาํหนดราคาค่าเช่าของอาคารคลังสินคา้ดว้ย อย่างไรก็ตาม ผูจ้ัดการ

กองทรสัตไ์ดต้ระหนกัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ดงักล่าว ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงได้

กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุนในอาคารคลังสินค้ารวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร

อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ 
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• บริษัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกัด 
บริษัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกัดไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงการถือหุน้หรือความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดต้ระหนกัถึงความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ดงักล่าว และได้

กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร

อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ โดยไดร้ะบรุายละเอียดไว้

ในขอ้ 4.6 “กลไกหรือมาตรการที่ใชใ้นการกาํกบัดูแลผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์และกองทรสัต”์ ภายใตห้วัขอ้เดียวกนันี ้

4.4 ค่าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์จะไดร้บัค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งไดร้บั

จากกองทรสัต ์เป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.4.1 ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ไม่เกินรอ้ยละ 2.75 ของรายไดส้ทุธิจาก

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 

4.4.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกินรอ้ยละ 4.00 ต่อปีของกาํไรจากการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

4.4.3 ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าและบริการ และค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่

สาํหรบัอสงัหารมิทรพัยท่ี์ว่าง โดยมีอตัราดงันี ้

1) อตัรา 0.50 (ครึ่ง) เดือนของอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีผูเ้ช่ารายเดิมต่ออายุสญัญาเช่า

และสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ ลดลงหรือเพ่ิมขึน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นสัดส่วนตาม

ระยะเวลาการเช่าจริง ในกรณีผูเ้ช่ารายเดิมต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลา

นอ้ยกว่า 3 ปี หรือเกินกว่า 3 ปี 

2) อัตรา 1 (หน่ึง) เดือนของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีผูเ้ช่ารายใหม่ทาํสัญญาเช่าและ

สัญญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ ลดลงหรือเพ่ิมขึน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นสัดส่วนตาม

ระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่ารายใหม่ทาํสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลานอ้ย

กว่า 3 ปี หรือเกินกว่า 3 ปี 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรียกเก็บจากผูจ้ดัการกองทรสัต์

เป็นรายเดือน จะเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพ่ิมเติม

จากกองทรสัต ์

4.5 อสังหาริมทรัพยอ์ื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพยท์ี่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ

อสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

 

 

 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 45 

• บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด                                 ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 

ช่ือ

โครงการ 

ทีต่ั้ง

โครงการ 

TIP กองทรัสต ์

จาํนวนคลังสินค้า 

(ยูนิต)  

พืน้ทีค่ลังสินค้า 

(ตร.ม.) 

จาํนวนคลังสินค้า 

(ยูนิต) 

พืน้ทีค่ลังสินค้า 

(ตร.ม.) 

TIP 1 สมทุรปราการ 42 33,500.00 - - 

TIP 2 สมทุรปราการ 6 14,103.50 - - 

TIP 3 สมทุรปราการ 4 9,623.00 - - 

TIP 4 สมทุรปราการ 14 11,357.25 - - 

TIP 5 สมทุรปราการ 24 30,591.79  7 27,775.00 

TIP 6 สมทุรปราการ 22 17,535.00 - - 

TIP 7 สมทุรปราการ 3 24,498.00 5 21,651.10  

TIP 8 สมทุรปราการ 40 88,318.75 5 42,691.30 

TIP 9 สมทุรปราการ 5 44,329.00 - - 

รวม 160 273,856.29 17 92,117.40 

 

• บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน)                                             ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ประเภททรัพยสิ์น ทีต่ั้งโครงการ 

SCC กองทรัสต ์

จาํนวนคลัง 

สินค้า (หลัง)  

พืน้ทีค่ลังสินค้า 

(ตร.ม.)  

จาํนวนคลัง 

สินค้า (หลัง)  

พืน้ทีค่ลังสินค้า 

(ตร.ม.)  

คลงัสินคา้ สมทุรปราการ 2 3,494.00 3 16,726.00 

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ประเภททรัพยสิ์น ทีต่ั้งโครงการ 

SCC กองทรัสต ์

จาํนวนถัง 

(ถัง) 

ปริมาตร 

(กิโลลิตร)  

จาํนวนถัง 

 (ถัง) 

ปริมาตร 

(กิโลลิตร) 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว สมทุรปราการ 4 8,100.00 61 85,580.00 

ถงัเก็บสารเคมีเหลว (ขนาดเล็ก) สมทุรปราการ 15 450.00 - - 

รวม 19 8,550.00 61 85,580.00 

 

• บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกัด 

- ไม่ม ี- 

 

• บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) 

- ไม่ม ี 

 

• บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด 

- ไม่ม ี- 
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• บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จาํกัด                                         ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 

ประเภท

ทรัพยสิ์น 

ทีต่ั้ง

โครงการ 

TIP กองทรัสต ์

จาํนวนคลังสินค้า 

(ยูนิต)  

พืน้ทีค่ลังสินค้า 

(ตร.ม.) 

จาํนวนคลังสินค้า 

(ยูนิต) 

พืน้ทีค่ลังสินค้า 

(ตร.ม.) 

คลงัสินคา้ ระยอง 4 60,367.00 4 38,083.00 

 
• บริษัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกัด 

- ไม่ม ี- 
4.6 กลไกหรือมาตรการที่ใช้ในการกํากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสต ์

เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต ์บริษัทฯ จึง

ไดก้าํหนดหลักเกณฑใ์นการกาํกับดูแลการบริหารอสังหาริมทรพัยข์องผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยมีการ

กําหนดไว้ในสัญญาท่ีเก่ียวข้องให้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพยป์ฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์กลงต่อกองทรสัตว์่า กรณีท่ีมีผูส้นใจเช่าคลงัสินคา้ 

และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลว ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะนําเสนอทรัพยสิ์นท่ีว่างทั้งหมดต่อลูกคา้โดย

พิจารณาตามความตอ้งการและประโยชนใ์นการดาํเนินงานของลกูคา้เป็นหลกั และจะดาํเนินการใหล้กูคา้เป็น

ผูพิ้จารณาตดัสินใจในการเลือกเช่าคลงัสินคา้ และ/หรือ ถงัเก็บสารเคมีเหลวดว้ยตนเอง โดยในการนาํเสนอตอ่

ลกูคา้แต่ละครัง้นัน้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไม่ทาํการชีน้าํหรือแบ่งแยกว่าทรพัยสิ์นใหเ้ช่าเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทรัสตห์รือทรัพยสิ์นของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งจะดาํเนินการให้มีการกาํหนดค่าเช่าสาํหรบั

คลงัสินคา้ และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้ทัง้ในดา้นขนาด ทาํเล และรูปแบบของ

คลงัสินคา้ เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน และเพ่ือใหล้กูคา้มีขอ้มลูท่ีเพียงพอในการตดัสินใจเช่า  

นอกจากนี ้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือ

เสนอต่อผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามท่ีสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์าํหนด หรือตามท่ีไดก้าํหนดรว่มกนั 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์ในกรณี

ท่ีจะมีการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสตจ์ะมีการดาํเนินการตาม

กฎหมายหลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

4.6.1 เงื่อนไขและข้อกาํหนดทั่วไปของกองทรัสตใ์นการเข้าทาํธุรกรรมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์มี

ดงัต่อไปนี ้

1) ในการทาํธุรกรรม จะมีการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

และเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์

2) ธุรกรรมท่ีกองทรสัตจ์ะทาํกับผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งเป็นธุรกรรมท่ีใชร้าคาท่ีมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นธรรม 
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3) บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการทาํธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามีส่วนรว่มใน

การพิจารณาและตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรม 

4.6.2 การอนมุตัิการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ตอ้งผ่านการดาํเนินการตาม

ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1) ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2) ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4.6.3 นโยบายการทาํรายการกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มีดงัต่อไปนี ้

1) การทาํธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรสัตก์ับผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์จะตอ้งกระทาํ

ภายใตเ้งื่อนไขท่ีมีความเป็นธรรมและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนด

ตามกฎหมายหลกัทรพัย ์

2) นอกจากนี้ กองทรัสต์จะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับธุรกรรมท่ีทํากับผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยต์่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินของกองทรัสต์ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรายงานประจําปีของ

กองทรสัตด์ว้ย  

 

การกู้ยืมเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชส้นบัสนุนการลงทุนในทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตแ์ละเพ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมของกองทรสัต ์โดยมีขอ้กาํหนดและเงื่อนไขท่ีสาํคญัดงัต่อไปนี ้

1. สัญญากู้ยืมเงนิ คร้ังที ่1 

วงเงินกู ้ วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 1,065.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

วงเงินกูท่ี้ 1: วงเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนไม่เกิน 415.00 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 2: วงเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนไม่เกิน 480.00 ลา้นบาท 

วงเงินกูท่ี้ 3: วงเงินกูย้ืมระยะยาว จาํนวนไม่เกิน 170.00 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคใ์นการกู ้ วงเงินกูท่ี้ 1: เพ่ือใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมของกองทรสัต ์

วงเงินกูท่ี้ 2: เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้ง 

วงเงินกูท่ี้ 3: เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
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อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบุในสญัญา

เงินกู้ โดยอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบีย้สาํหรับ

เงินกูข้องลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี 

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู ้ วงเงินกูท่ี้ 1: ชาํระคืนครัง้เดียวทัง้จาํนวน ณ วนัครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัจาก

วนัเบิกใชเ้งินกู ้

วงเงินกูท่ี้ 2: ชาํระคืนครัง้เดียวทัง้จาํนวน ณ วนัครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัจาก

วนัเบิกใชเ้งินกู ้

วงเงินกูท่ี้ 3: ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส ในระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้

โดยเริ่มชาํระคืนครัง้แรกเมื่อสิน้เดือนท่ี 3 ของปีท่ี 4 นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้

หลกัประกนัการกูย้ืม 1) การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

2) การจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นหลกัประกันทางธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญัติ

หลกัประกนัทางธุรกิจ 

3) การโอนสิทธิรบัเงินภายใตส้ญัญาเช่าแบบมีเงื่อนไข 

4) การโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเงื่อนไข 

5) หลกัประกนัการกูย้ืมอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ปฏิบตัิทางการเงิน ไม่ม ี

 

2. สัญญากู้ยืมเงนิ คร้ังที ่2 

วงเงินกู ้ วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 1,280.00 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคใ์นการกู ้ เพ่ือใชช้าํระคืนเงินกูย้ืมของกองทรสัต ์

ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู ้

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู ้ ชาํระคืนเป็นรายปี ในระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัเบิกใชเ้งินกู ้โดยเริ่มชาํระคืนครัง้

แรกในปี 2565 

หลกัประกนัการกูย้ืม 1) การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

2) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า สิทธิการรับเงิน และกรมธรรม์ประกันภัยเป็น

หลกัประกนัทางธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ 

3) หลกัประกนัการกูย้ืมอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ปฏิบตัิทางการเงิน 1) ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรพัยสิ์นรวม 

(Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 35  
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2) ผูกู้จ้ะตอ้งดาํรงอตัราส่วนการก่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (Interest 

Bearing Debt to EBITDA Ratio) ใหไ้ม่เกิน 5.5 เท่า 

 

3. สัญญากู้ยืมเงนิ คร้ังที ่3 

วงเงินกู ้ วงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวนรวมไม่เกิน 300.00 ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคใ์นการกู ้ เพ่ือใชส้าํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเภทของอตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

อตัราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้คงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้และอัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum 

Loan Rate) ปรบัลบดว้ยอัตราตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ โดยอัตราดอกเบีย้ MLR 

(Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบีย้สาํหรบัเงินกูข้องลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี 

การชาํระดอกเบีย้ ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู ้ ชาํระคืนครัง้เดียวทัง้จาํนวน ณ วนัครบกาํหนดระยะเวลา 6 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งนิกู ้

หลกัประกนัการกูย้ืม 1) การจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

2) การโอนสิทธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเงื่อนไข  

3) หลกัประกนัการกูย้ืมอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารทางการ

เงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ปฏิบตัิทางการเงิน ไม่ม ี

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีอตัราส่วนการกูย้ืมเงิน เท่ากบัรอ้ยละ 25.84 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม และ

สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินและขอ้ปฏิบตัิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเงินกูไ้ดอ้ย่างครบถว้น  
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3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนข์องอสังหาริมทรัพยท์ีล่งทุน 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP: Gross 

Domestic Product) ขยายตวัรอ้ยละ 1.9 ปรบัตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 0.2 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 เป็น

ผลจากความตอ้งการสินคา้และบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึน้ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

กลบัมาขยายตวัรอ้ยละ 0.3 ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการเพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั การใช้จ่าย

ภาครฐับาลขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.1 โดยมีปัจจยัหลกัจากการขยายตวัของการโอนเพ่ือสวสัดิการทางสงัคมท่ีไม่เป็นตวั

เงินสาํหรบัสินคา้และบริการในระบบตลาด ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การส่งออกสินคา้และบริการขยายตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21.3 อย่างไรก็ตาม การลงทุนรวมลดลงรอ้ยละ 0.2 จากการลงทุน

ภาคเอกชนท่ีปรบัลดลงรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัการขยายตวัในไตรมาสก่อนหนา้ 

รวมทัง้ปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 1.6 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมลูค่าการ

ลงทนุรวม การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน และการส่งออกสินคา้ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.4 รอ้ยละ 0.3 และรอ้ยละ 18.8 ตามลาํดบั 

ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2565 

(% YoY) 
2563 2564 2565(F) 

ทัง้ปี  Q3 Q4 ทัง้ปี ทัง้ปี 

GDP (CVM) -6.2 -0.2 1.9 1.6 3.5 – 4.5 

การลงทนุรวม/1 -4.8 -0.4 -0.2 3.4 4.0 

  ภาคเอกชน -8.2 2.6 -0.9 3.2 3.8 

  ภาครฐั -5.1 -6.2 1.7 3.8 4.6 

การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน -1.0 -3.2 0.3 0.3 4.5 

การอปุโภคภาครฐับาล 1.4 1.5 8.1 3.2 -0.2 

มลูค่าการส่งออกสินคา้/2 -6.5 15.7 21.3 18.8 4.9 

  ปรมิาณ/2 -5.8 12.2 16.8 15.0 3.9 

มลูค่าการนาํเขา้สินคา้/2 -13.8 31.8 20.6 23.4 5.9 

  ปรมิาณ/2 -10.5 27.9 14.0 18.3 4.4 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

หมายเหต:ุ  /1 การลงทนุรวม หมายถึง การสะสมทนุถาวรเบือ้งตน้ 

  /2 ฐานขอ้มูลดลุการชาํระเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากฐานการขยายตวัท่ีอยู่ในเกณฑต์ํ่าในปี 2564 โดยมี

แรงขบัเคล่ือนจากการขยายตวัของอปุสงคภ์ายในประเทศ แมจ้ะเผชิญกบัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) สายพนัธุโ์อมิครอน แต่มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสขุอย่างจาํกดัในช่วงไตรมาสแรกของปี 
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2565 และส่งผลใหภ้าครฐัสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคมุการระบาดไดต้ามลาํดบั นอกจากนี ้เศรษฐกิจยงัจะไดร้บั

แรงสนบัสนุนสาํคญัจากการฟ้ืนตวัของภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวอันเน่ืองมาจากการผ่อนคลายมาตรการ

เพ่ือเปิดรบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ และการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของการส่งออกสินคา้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและ

ปรมิาณการคา้โลก อย่างไรก็ดี ยงัมีขอ้จาํกดัและปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 ใหข้ยายตวั

ไดต้ ํ่ากว่าท่ีคาดไวใ้นกรณีฐาน อนัเป็นผลจากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ท่ามกลางการกลายพนัธุข์องไวรสั แรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อจากการเพ่ิมขึน้ของราคาพลงังานและราคา

สินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก รวมทัง้ขอ้จาํกดัจากเงื่อนไขดา้นฐานะทางการเงินของภาคครวัเรือนและธุรกิจ ความยืดเยือ้

ของปัญหาขอ้จาํกัดในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ และความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจและ

การเงินโลกท่ามกลางแรงกดดนัของอตัราเงินเฟ้อและปัญหาความขดัแยง้ในเชิงภมูิรฐัศาสตร ์

ภาพรวมสภาวะการแข่งขัน 

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่า 

แมภ้าพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยจะไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในระลอกท่ี 3 และมาตรการล็อคดาวน์ของภาครัฐ ส่งผลให้ตัวเลขดา้นการบริโภคลดลง อีกทั้งยังส่งผล

กระทบต่อห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Disruption) อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีหลงั ธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่า

ในประเทศไทยยงัคงแข็งแกร่ง และมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพืน้ท่ีในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor – ECC) ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง ซึ่งไดร้บั

การส่งเสริมเป็นพิเศษจากภาครฐั ส่งผลใหพื้น้ท่ีในโครงการเป็นท่ีสนใจของบรรดานกัลงทนุต่างชาต ิโดยเห็นไดจ้ากมลูค่า

การลงทุนรวมของนกัลงทุนต่างชาติท่ีลงทะเบียนขอรบัการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 ท่ีเพ่ิมขึน้

ถึงรอ้ยละ 140 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563  

ในปี 2564 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการทาํธุรกิจ โดยท่ีปัจจัยหลักมาจากการ

ขยายตวัในอตุสาหกรรม E-Commerce อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์ซึ่งทัง้หมดนีไ้ดร้บัประโยชนจ์าก

การเปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิตประจาํวัน เช่น การทาํงานจากท่ีบา้น (Work From Home) ท่ีเพ่ิมสูงขึน้ โดยในปี 2564 

คลังสินคา้และโรงงานใหเ้ช่ามีอัตราการเช่าสัญญาใหม่รวม 320,000 ตร.ม. สาํหรบัพืน้ท่ีในกรุงเทพฯ มีอัตราการเช่าสงู

ท่ีสุดอยู่ท่ี 92.4% ของพืน้ท่ีคลังสินคา้และโรงงานใหเ้ช่าทั้งหมด ส่วนพืน้ท่ีในจังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการเช่าอยู่ท่ี 

91.2% เน่ืองจากมีความตอ้งการดา้นโลจิสติกสแ์ละอิเล็กทรอนิกสส์งู เพราะมีการเชื่อมต่อกับศูนยก์ลางการผลิตและการ

กระจายสินคา้ และพืน้ท่ีในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) มีอตัราการเช่าอยู่ท่ี 77.9%  
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ท่ีมา: ฝ่ายวิจยัและการส่ือสาร คอลลิเออรส์ ประเทศไทย 

ภาพรวมอุปทานคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่าเปิดใหม่ในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2564 ยงัคงปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ 3.2% 

จากช่วงครึง่ปีแรก 2564 โดยราคาค่าเช่าเฉล่ียพืน้ท่ีคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่าทกุพืน้ท่ีในครึง่ปีหลงั 2564 อยู่ท่ี 157 บาท

ต่อตร.ม. ซึ่งเพ่ิมขึน้ 1.29% โดยในพืน้ท่ีกรุงเทพฯมีค่าเช่าเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 180 – 200 บาทต่อตร.ม. พืน้ท่ีจังหวัด

สมทุรปราการมีค่าเช่าเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 156 บาทต่อตร.ม. และพืน้ท่ีในโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

มีค่าเช่าเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 153 บาทต่อตร.ม.  

แนวโน้มของธุรกิจคลังสินคา้และโรงงานให้เช่าในปี 2565 คาดว่ามีความตอ้งการเพ่ิมสูงขึน้ โดยเฉพาะพืน้ท่ี

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล เพ่ือรองรบัธุรกิจ E-Commerce ท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตัง้แตปี่ 2563 จากไลฟ์สไตลก์ารใช้

ชีวิตประจาํวนัในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ท่ีนิยมซือ้สินคา้ออนไลนม์ากขึน้ หรือการทาํงานจากท่ีบา้น (Work From 

Home) ทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีสต็อกสินคา้รวมทั้งการบริหารจัดการสินคา้และการขนส่งต่างๆท่ีดีเพ่ือรองรบั

ความต้องการท่ีมากขึน้ และพื้นท่ีในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายส่งเสริมพื ้นท่ี

อุตสาหกรรมของรฐับาลท่ีอาจดึงดดูใหม้ีผูป้ระกอบการรายใหญ่ และนกัลงทุนต่างประเทศเขา้มาลงทุน ซึ่งส่งผลต่อความ

ตอ้งการในธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่าในพืน้ท่ีบรเิวณใกลเ้คียงเพ่ิมมากขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ 

2. ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร  

จากขอ้มลูของสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดชันีผลิตภณัฑอ์าหารปี 2564 อยู่ท่ีระดบั 

103.0 ขยายตัวรอ้ยละ 1.8 จากปีก่อนหน้า จากการทยอยฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ทาํให้มีคาํสั่งซือ้อย่างต่อเน่ืองจาก

ตลาดโลกตามความตอ้งการบรโิภคท่ีเพ่ิมมากขึน้ การอ่อนตวัของค่าเงินบาท ประกอบกบัสถานการณภ์ยัแลง้ลดความรุนแรง

ลง ทาํใหไ้ม่ขาดแคลนวตัถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร แมว้่าอุตสาหกรรมอาหารจะไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแรงงานในโรงงาน ส่งผลใหบ้างสายการผลิตจาํเป็นตอ้งหยุดชั่วคราว 

รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 
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ในปี 2564 การจาํหน่ายอาหารภายในประเทศมีปริมาณ 239.3 ลา้นตัน หดตัวรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปี 2563 

จากสินคา้สาํคญั ไดแ้ก ่ทนู่ากระป๋อง เนือ้ไก่แช่แข็งและแช่เย็น และนํา้ตาล มีสาเหตมุาจากฐานคาํสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้สงูในชว่ง

ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตท่ีลดลงในปี 2564 

ประกอบกับการเกิดคลัสเตอรผ์ู้ติดเชื ้อในโรงงานจาํนวนมาก ทาํให้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างดา้วใน

สายการผลิต และความตอ้งการบริโภคในครวัเรือนและการใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอย่างอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มยงัคง

ชะลอตวั จากมาตรการหา้มนั่งรบัประทานและจาํกดัเวลาปิดรา้นอาหาร 

อย่างไรก็ตาม การส่งออก ปี 2564 มีมูลค่า 32,052.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอ้ยละ 8.6 เมื่อเทียบ

กับปี 2563 จากการส่งออกสินคา้สาํคัญ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑม์ันสาํปะหลัง ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้งแปรรูป

และกระป๋อง อาหารสัตวเ์ลีย้ง และไขมันและนํา้มันจากพืชและสตัว ์เน่ืองจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติด

เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึน้ทั่วโลก ประกอบกับสินค้าของประเทศไทยมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน

มาตรฐานทั่วโลก ส่งผลใหม้ีคาํสั่งซือ้และส่งออกในสินคา้บางชนิดในประเทศไทยเติบโตมากขึน้ นอกจากนี ้บางผลิตภณัฑ์

เป็นสินคา้ท่ีมีความตอ้งการสงูในตลาดจีนและตลาดโลก 

การนาํเขา้ ปี 2564 มีมลูค่า 16,731.4 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัรอ้ยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยสินคา้

นําเข้าท่ีเติบโต ได้แก่ สินค้าเมล็ดพืชนํ้ามัน กากนํ้ามันพืช นมและผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์จากแป้ง เพ่ือใช้ใน

อตุสาหกรรมต่างๆ 

สาํหรบัแนวโนม้อตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทยปี 2565 คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารจะขยายตวัอย่างต่อเน่ือง

เมื่อเทียบกับปี 2564 จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ส่งผลใหก้ารส่งออกสินคา้อาหารมีแนวโนม้ขยายตวัตามทิศทาง

เศรษฐกจิโลก ขณะเดียวกนัประเทศไทยมกีารเปิดรบันกัท่องเท่ียวและผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ  ในประเทศ ทาํใหก้ิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและการบริโภคทยอยกลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้ประกอบกับมีการคาดการณว์่า วตัถุดิบทางการเกษตรท่ีสาํคญั 

เช่น อ้อย ปาลม์นํา้มัน มันสาํปะหลัง สับปะรด จะมีปริมาณเพ่ิมขึน้จากปี 2564 ทาํให้อุตสาหกรรมอาหารมีวัตถุดิบ

เพียงพอเขา้สู่โรงงาน โดยคาดว่า สินคา้อาหารท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัไดด้ีคือแป้งมนัสาํปะหลงั นํา้ตาล นํา้มนัปาลม์ กุง้แช่

แข็ง อาหารสตัวเ์ลีย้งสาํเรจ็รูป 
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3. ภาพรวมตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า 

โดยทั่วไปถังเก็บสารเคมีเหลวท่ีอยู่ในตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวใหเ้ช่า ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยเช่าเพ่ือเก็บสารเคมี

เหลวประเภทสารทาํละลายหรือตวัทาํละลาย (Solvent) กล่าวคือ สารเคมีท่ีอยู่ในสถานะของเหลวท่ีมีคณุสมบตัิทาํละลาย

หรือเจือจางสารอ่ืนเพ่ือก่อใหเ้กิดเป็นสารละลาย ซึ่งสารทาํละลายดงักล่าวนีจ้ะถกูนาํไปใชเ้ป็นตวัทาํละลายหรือเป็นสารตัง้

ตน้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวัน เช่น สีทาภายนอกและ

ภายในอาคาร ยางรถยนต ์เฟอรนิ์เจอร ์ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บรรจุภัณฑ์ ยารักษาโรค รวมไปจนถึงยาฆ่าแมลง 

ผลิตภณัฑด์แูลครวัเรือน สารทาํความสะอาด และหมึกพิมพ ์เป็นตน้ 

สารเคมีเหลวประเภทสารทาํละลายหรือตวัทาํละลาย (Solvent) ส่วนมากเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากโรงกลั่นนํา้มนั หรือ

โรงงานปิโตรเคมีท่ีใชน้ํา้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑก์ารเกษตรเป็นวตัถดุิบตัง้ตน้ ซึ่งโรงกลั่นนํา้มนัในประเทศไทย

ยังไม่สามารถผลิตตัวทาํละลายไดเ้พียงพอกับความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตอ้งนาํเขา้ตัวทาํ

ละลายกว่ารอ้ยละ 80 จากต่างประเทศท่ีมีกาํลงัการผลิตของโรงกลั่นนํา้มนัในปริมาณมากมาอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการ

นาํเขา้ผ่านการขนส่งทางเรือเป็นหลกั และจะถูกนาํไปจดัเก็บในถังเก็บสารเคมีเหลวเพ่ือรอการกระจายต่อใหโ้รงงานใน

ภาคการผลิตต่างๆ ผ่านทางเรือหรือรถบรรทกุ โดยอาจมีการแบ่งบรรจใุส่ในถงัเก็บสารเคมีเหลวขนาดเล็กก่อนการขนส่ง  

เน่ืองจากตวัทาํละลายส่วนใหญ่ถกูนาํเขา้มาในประเทศไทยผ่านการขนส่งทางเรือเป็นหลกั ดงันัน้ ท่าเรือบรเิวณลุ่ม

แม่นํา้เจา้พระยาซึ่งอยู่ใกลอ่้าวไทยและมีความลึกเพียงพอสาํหรบัเรือขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่สามารถเขา้มาจอดเทียบท่า

เพ่ือลาํเลียงสารเคมีเหลวไดส้ะดวก จึงเป็นทาํเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมสาํหรบัการทาํธุรกิจถงัเก็บสารเคมีเหลวใหเ้ช่า  ทัง้นี ้การ

แข่งขนัในตลาดนีอ้ยู่ในระดบัท่ีตํ่า ผูเ้ล่นในตลาดถงัเก็บสารเคมีเหลวใหเ้ช่ามีจาํนวนนอ้ยราย โดยถงัเก็บสารเคมีเหลวส่วน

ใหญ่ถกูสรา้งขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการใชส้อยเองภายในกลุ่มบรษิัท และมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีปล่อยเช่าใหแ้ก่บคุคลภายนอก  

อุปสงคห์รือความตอ้งการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวคงท่ีและมีความผนัผวนตํ่า เน่ืองดว้ยปัจจยัสนบัสนนุจากอุปสงคข์องตวั

ทาํละลายท่ีเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและเศรษฐกิจในภาพรวม เน่ืองจากตวัทาํละลายนัน้ใช้

เป็นสารตัง้ตน้ในอตุสาหกรรมการผลิตสินคา้ตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมก่อสรา้ง อตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมพลาสติก

และบรรจภุณัฑ ์อตุสาหกรรมยา รวมถึงอตุสาหกรรมสินคา้อปุโภคบรโิภคอ่ืน ๆ   

จากขอ้มลูของสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 ดชันี

ผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ท่ีระดบั 97.3 ขยายตวัจากช่วงเดียวกันของปี 2563 รอ้ยละ 5.9 เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศคู่คา้ขยายตัว เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึน้และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในต่างประเทศท่ีเริ่มคล่ีคลาย  

แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2565 ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะ

ขยายตวัในช่วงรอ้ยละ 4.0 - 5.0 โดยมีแรงสนบัสนนุจากตลาดส่งออกขยายตวัต่อเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่คา้ ตลาดในประเทศเริ่มฟ้ืนตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของ

ภาครฐั และในส่วนของสถานประกอบการ มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไดด้ีขึน้ รวมถึงการกระจายวคัซีนทาํไดค้ลอบคลุมและทั่วถึง คาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมตลาดถังเก็บสารเคมี

เหลวใหเ้ช่าใหเ้ติบโตไปในทิศทางบวก อย่างไรก็ตาม สถานการณก์ารระบาดยงัคงมีความไม่แน่นอน ยงัคงตอ้งติดตามการ

แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพนัธุใ์หม่อย่างใกลช้ิดต่อไป 
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4. นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการทีล่งทุน 

นโยบายการตลาดของโครงการท่ีเข้าลงทุนมีการมุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกคา้สู่

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีคุณภาพ ผ่านการบริการท่ีมีคุณภาพจากทีมงานท่ีมีประสบการณ ์ประกอบกับคุณภาพทรพัยสิ์นของ

โครงการท่ีเขา้ลงทนุท่ีไดม้าตรฐาน ทาํเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม และการกาํหนดอตัราค่าเช่าท่ีสอดคลอ้งกับสภาวะตลาด ทาํใหม้ี

ความความมั่นใจไดว้่าการรกัษาฐานผูเ้ช่าปัจจบุนัและการขยายฐานลกูคา้รายใหม่จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 

สาํหรับการแข่งขันของโครงการท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุนตามประเภทของทรัพยสิ์น อันประกอบดว้ย คลังสินคา้

สาํเร็จรูปใหเ้ช่า โรงงานสาํเรจ็รูปใหเ้ช่า คลงัหอ้งเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลวนัน้ จากอตัราการเช่าเฉล่ียของทรพัยสิ์นทกุ

โครงการท่ีรักษาระดับไวสู้งอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงกว่าอัตราการเช่าเฉล่ียรวมของตลาดในบริเวณ

เดียวกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแข็งแกรง่ของทรพัยสิ์นท่ีถกูคดัเลือกเขา้กองทรสัตเ์ป็นอย่างด ี 
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4. ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการศึกษาขอ้มลูและรายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยการตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รายงานของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสิ์น นอกจากนี ้ยังมีการ

พิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น การคาดการณเ์ก่ียวกับผลประกอบการ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรฐั ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการประกอบธุรกิจ การดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินและผล

การดาํเนินงาน ความดาํรงอยู่ของกองทรสัต ์หรือต่อการลงทนุของผูล้งทนุอยา่งมีนยัสาํคญั  

สาํหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัตใ์นรอบปี 2564 บรษิัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่า มีปัจจยัความเส่ียงท่ี

อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อกองทรสัต ์ซึ่งผูล้งทนุควรพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับกองทรัสตห์รือการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

1. ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ์ึ่งมูลค่าลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่ 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุบางโครงการ เช่น โครงการสยามเฆม ีโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โครงการเจ

ดับเบิล้ยูดี นวนคร และโครงการไทยแทฟฟิตา้ เป็นตน้ เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า ซึ่งมูลค่าสิทธิการเช่าของ

อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวของกองทรสัตจ์ะลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ อนัเน่ืองมาจากการประเมินค่าสิทธิ

การเช่า การเปล่ียนแปลงในอตัราการเช่าทรพัยสิ์น และ/หรือ อตัราค่าเช่าทรพัยสิ์น หรือเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนใดท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงในมลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ

อย่างมีนยัสาํคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตแ์ละมลูค่าหน่วยทรสัต ์ 

2. ความเสี่ยงจากการที่ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสตข์ึ้นอยู่กับความสามารถของ

ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหารอสังหาริมทรัพยใ์นการจัดการและจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินหลัก

ของกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นผูก้าํหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธใ์นภาพรวมเพ่ือบริหารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไป

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยมอบหมายนโยบายดังกล่าวใหแ้ก่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ในการบริหาร

จดัการทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํ

กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละราย ซึ่งการปฏิบัติหนา้ท่ีของผู้จัดการกองทรัสตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของทรสัตี หากผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ม่สามารถจดัการตามกลยุทธ์ไดอ้ย่างเหมาะสมตามนโยบายของผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์หรือหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์หรือบคุลากรสาํคญัของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์อาจ

ส่งกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรพัยสิ์นหลัก และ/หรือ รายไดท่ี้กองทรสัตค์วรไดร้บั ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตลอดจนการชาํระคืนหนีท่ี้ถึง

กาํหนดชาํระ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดก้าํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการ

พิจารณาผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ต่ละราย เป็นประจาํทุกปี ตลอดระยะเวลาการจา้งบริหาร 

และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหารอสังหาริมทรัพยอ์ย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตว์่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดท้าํหนา้ท่ีบรหิารทรพัยสิ์นหลกัของ
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กองทรสัตอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีท่ีตอ้งแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายอ่ืนแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

รายเดิม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาคณุสมบตัิต่าง ๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการบริหาร

อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อนการแต่งตัง้ 

3. ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกิดขึน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกดั บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรม

บางกะดี จาํกัด บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกัด เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์าํหรบั

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนตามกลยุทธ์และนโยบายท่ีผู้จัดการกองทรัสต์กําหนด นอกจากนี้ ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยย์งัมีความเก่ียวพนักับกองทรสัตใ์นฐานะเป็นผูใ้หเ้ช่า ผูข้าย หรือบริษัทในเครือของผูข้ายทรพัยสิ์นท่ี

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  

ดงันัน้ การจดัหาผลประโยชนแ์ละการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตโ์ดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจกอ่ใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์าจสนบัสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัอสงัหารมิทรพัยห์รือธุรกรรมอ่ืนท่ีอาจมีการแข่งขนัโดยตรงกบักองทรสัต ์

นอกจากนี ้เน่ืองจากผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรือ บริษัทในเครือของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยย์งัคงเป็นเจา้ของ

ท่ีดิน อาคารคลังสินคา้ และ/หรือ ถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเดียวกันกับทรัพยสิ์นหลักของ

กองทรสัต ์ซึ่งทาํใหบ้ทบาทต่าง ๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีต่อกองทรสัตใ์นฐานะท่ีเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับกองทรสัตไ์ด ้ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกท่ีดิน อาคารคลังสินคา้ และ/

หรือ ถงัเก็บสารเคมีเหลวใหเ้ช่ามาเสนอใหก้บักองทรสัต ์รวมถึงการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํกบั

ดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพยข์องผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีการ

กําหนดให้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพยป์ฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต ์

ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยต์กลงต่อกองทรสัตว์่า ทุกครัง้ท่ีมีผูส้นใจเช่าท่ีดิน อาคารคลงัสินคา้ และ/หรือ ถังเก็บสารเคมี

เหลวใหเ้ช่า ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเสนอทรพัยสิ์นท่ีว่างทัง้หมดท่ีตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ใหล้กูคา้เป็น  

ผูพิ้จารณาตัดสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็นทรพัยสิ์นของฝ่ายใด รวมถึงการกาํหนดค่าเช่าสาํหรบัอาคารท่ี

สามารถเทียบเคียงกนัได ้ทัง้ในดา้นขนาด ทาํเล รูปแบบ และอาย ุใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใส 

และให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะพิจารณาการดาํเนินการท่ีเหมาะสมอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ของกองทรัสต ์นอกจากนี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งจัดทาํรายงานต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อผู้จัดการ

กองทรสัตต์ามท่ีไดร้ะบไุวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์หรือตามท่ีบริษัทฯ และผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์

จะไดก้าํหนดรว่มกนั 

4. ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของกองทรัสตข์ึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้เช่าพืน้ที่และการตัดสินใจต่อ

อายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเม่ือสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่าพืน้ทีส่ิน้สุดลง 

ค่าเช่าและค่าบรกิารท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร จะเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกั

ของกองทรสัต ์ดงันัน้ กองทรสัตอ์าจมีความเส่ียงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชาํระค่าเช่าและค่าบรกิาร
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ของผู้เช่าพืน้ท่ีได ้หากผู้เช่าพืน้ท่ีรายสาํคัญรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย หรือผู้เช่าพืน้ท่ีจาํนวนมากในขณะใด

ขณะหน่ึงมีฐานะการเงินท่ีดอ้ยลง อาจทาํใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีชาํระเงินล่าชา้หรือไม่สามารถชาํระหนีไ้ด ้

นอกจากนี ้หากเกิดกรณีท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการเมื่อครบกาํหนดระยะเวลา หรือ

อาจขอต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการดว้ยเงื่อนไขท่ีเป็นประโยชนแ์ก่กองทรสัตน์อ้ยกว่าเงื่อนไขในสญัญาเช่า

พืน้ท่ีและสญัญาบรกิารปัจจบุนั อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

ความสามารถในการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยมีนโยบายในการเจรจาการต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญา

บริการกับผูเ้ช่าพืน้ท่ีล่วงหนา้เป็นเวลา 3 - 6 เดือนก่อนสญัญาเช่าและสญัญาบริการจะครบกาํหนด ดงันัน้ เมื่อครบ

กาํหนดอายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการและผูเ้ช่าไม่ประสงคท่ี์จะต่อสญัญา บริษัทฯ ยงัคงมีเวลาเพียงพอสาํหรบั

การจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่มาแทนท่ี 

5. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตไ์ม่สามารถใช้ประโยชนจ์ากทรัพยส์ินหลัก เน่ืองจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

สัญญาทีเ่กี่ยวข้องกับกองทรัสต ์

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย ์สญัญาจะซือ้

จะขายอสงัหาริมทรพัย ์สญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์และสญัญาตกลงกระทาํการ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือการลงทนุใน

ทรพัยสิ์นหลักของกองทรสัตก์ับเจา้ของอสังหาริมทรพัย ์และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการ

บริหารของกองทรัสต ์เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์และผูกพันให้คู่สัญญาปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ด ีถึงแมจ้ะมีขอ้กาํหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ อนัเป็นเหตแุห่งการ

เลิกหรือผิดสญัญาได ้ในกรณีดงักล่าว แมก้องทรสัตม์ีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญา เรียกคา่เสียหาย ตลอดจนเรียกคา่ขาด

ประโยชนใ์ด ๆ ก็ตาม แต่เหตผิุดสญัญาของคู่สญัญาดงักล่าวอาจทาํใหก้องทรสัตไ์ม่ไดร้บัผลประโยชนห์รือไม่สามารถ

บังคับใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสัญญาดงักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบังคบัใหคู้่สญัญาตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

ของสญัญา หรือคู่สญัญาไม่ชาํระค่าเสียหายตามท่ีกองทรสัตเ์รียกรอ้ง ดงันัน้ กองทรสัตจ์ึงอาจตอ้งเขา้สู่กระบวนการ

ยตุิธรรมโดยการใชสิ้ทธิฟ้องรอ้งต่อศาล ซึ่งการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณไ์ดถ้ึงระยะเวลาใน

การดาํเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้กระบวนการ และจาํนวนเงินท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชยเยียวยาต่อความเสียหาย

ต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดียงัขึน้อยู่กับคาํพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีคาํพิพากษาใหก้องทรสัตช์นะคดี 

กองทรสัตอ์าจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ึงมีความเส่ียงท่ี

จะไม่ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนตามจาํนวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว ้

6. ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้อันเป็นผลจากการทีก่องทรัสตก์ู้ยืมเงนิ 

กองทรสัตไ์ดกู้ย้ืมเงินระยะยาวเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหน่ึงในการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ดังนัน้ 

กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบีย้ 

เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามสญัญาเงินกูอ้าจมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างอายุของสญัญาเงินกูซ้ึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรสัตท์าํใหก้องทรสัตม์ีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาํระดอกเบีย้ และเงินตน้ 

และอาจจะกระทบตอ่ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์นอกจากนี ้ใน
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กรณีท่ีกองทรสัตไ์ม่สามารถชาํระดอกเบีย้ และ/หรือ เงินตน้ตามท่ีกาํหนดในสญัญากูย้ืมเงิน หรือเกิดเหตุผิดสญัญา

อ่ืน ๆ ภายใตส้ัญญาเงินกู ้อาจส่งผลใหผู้ใ้หกู้อ้าจดาํเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสตห์รือใช้สิทธิเรียกรอ้งตาม

สญัญา อนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญากูย้ืมเงิน รวมถึงการบงัคบัจาํนองในทรพัยสิ์นของกองทรสัตท่ี์นาํไป

เป็นหลกัประกนัเงินกู ้ 

ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตต์ระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว และไดบ้ริหารจดัการกองทรัสตโ์ดยจะมีมาตรการในการ

ติดตามผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ละปัจจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแนวโนม้อัตราดอกเบีย้ อย่างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว เช่น บริการธุรกรรม

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) หรือการดาํเนินการใด ๆ กบัเจา้หนี ้เช่น การขอขยายระยะเวลาการ

ชาํระหนี ้การขอผ่อนผันเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทรสัต ์เป็นตน้ โดยกองทรสัตจ์ะดาํเนินการ

ดงักล่าวโดยคาํนึงถึงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั 

 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผู้เชา่พืน้ที ่อัตราการเช่า และอัตราค่า

เช่า 

กองทรสัตม์ีรายไดห้ลกัจากการใหเ้ช่าพืน้ท่ีและใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) แก่ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผูเ้ช่าพืน้ท่ี

ถงัเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลงัสินคา้ อาคารคลงัหอ้งเย็น และ/หรือ อาคารโรงงาน โดยการประกอบธุรกิจการใหเ้ช่า

ถังเก็บสารเคมีเหลว อาคารคลงัสินคา้ อาคารคลงัหอ้งเย็น และ/หรือ อาคารโรงงานดงักล่าวอาจมีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้

จากการท่ีผูป้ระกอบการรายอ่ืนก่อสรา้งอาคารประเภทเดียวกันขึน้ใหม่ในบริเวณใกลเ้คียงกันกับท่ีตัง้ของทรพัยสิ์น

หลกัของกองทรสัต ์ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในการแสวงหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่ การต่ออายขุองผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายเดิมและการ

ปรบัลดอตัราค่าเช่าเพ่ือใหด้งึดดูต่อผูเ้ช่าพืน้ท่ี ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลประกอบการธุรกิจ ผลการ

ดาํเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรสัต ์

อย่างไรกด็ี สถานท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตต์ัง้อยู่ในจงัหวดัปทมุธานี ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ และระยอง 

ซึ่งเป็นทาํเลท่ีเหมาะสม มีเสน้ทางการคมนาคมไปยังภูมิภาคอ่ืนไดอ้ย่างสะดวก ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถ

ดึงดูดใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างดี นอกจากนี ้การท่ีเจา้ของทรพัยสิ์นเป็นผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยท่ี์มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทถังเก็บ

สารเคมี อาคารคลังสินคา้ อาคารคลังหอ้งเย็น และ/หรือ อาคารโรงงานใหเ้ช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จะเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพของทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หส้ามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนได ้

2. ความเสี่ยงจากการทีผู้่ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บนํ้ามันและสารเคมีเหลวไม่ปฏิบัติ

หน้าที ่

สาํหรบัโครงการสยามเฆมี กองทรสัตจ์ะรบัโอนเฉพาะสิทธิและหนา้ท่ีของ SCC ในฐานะผูใ้หเ้ช่าพืน้ท่ี ภายใตส้ญัญา

เช่ากับผู้เช่าพืน้ท่ีเท่านั้น ส่วน SCC จะยังคงเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินคา้และบริการเก็บนํา้มันและ

สารเคมีเหลวโดยตรงแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีภายใตส้ญัญาบริการท่ี SCC เขา้ทาํกับผูเ้ช่าพืน้ท่ี (ในฐานะผูร้บับริการ) โดยตรง 

(ซึ่งบริการท่ี SCC ใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีภายใตส้ัญญาบริการ เช่น การขนถ่ายสินคา้เขา้-ออกจากถังเก็บสารเคมี
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เหลว การขนถ่ายสินคา้ลงจากเรือ เป็นตน้) ดังนั้น การท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการ

สยามเฆมี พ่ึงพิงการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการใหบ้ริการคลงัสินคา้และบริการเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลว

ของ SCC กองทรสัตจ์ึงอาจมีความเส่ียงหาก SCC ไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะผูป้ระกอบกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้และ

บรกิารเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลวหรือไม่ปฏิบตัิตามสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าพืน้ท่ี ซึ่งจะทาํใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีไม่ไดร้บับรกิาร

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเช่าพืน้ท่ีถังเก็บสารเคมีเหลว และ/หรือ อาคารคลังสินคา้ ซึ่งอาจเป็นเหตุใหผู้้เช่าพืน้ท่ียกเลิก

สัญญาบริการลูกคา้ก่อนครบกาํหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการหารายไดข้องกองทรสัตใ์นการประกอบกิจการถังเก็บ

สารเคมีเหลวและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า  

อย่างไรก็ดี กองทรสัตไ์ดด้าํเนินการจดัใหม้ีขอ้ตกลงในสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ละสัญญาตกลงกระทาํการ โดย

กาํหนดหนา้ท่ีของ SCC ในฐานะผูใ้หเ้ช่าและผูป้ระกอบกิจการใหบ้ริการคลงัสินคา้และบริการเก็บนํา้มนัและสารเคมี

เหลว ตลอดระยะเวลาการเช่าและตลอดระยะเวลาท่ี SCC ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการ

คลงัสินคา้และบรกิารเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลว และหาก SCC ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขภายใต้

สญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ละสญัญาตกลงกระทาํการได ้จะเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญา โดยกองทรสัตจ์ะมีสิทธิท่ีจะ

เลิกสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาตกลงกระทาํการได ้และกองทรสัตจ์ะมีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหายตาม

กฎหมายเน่ืองจากการผิดสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ดี ถึงแมจ้ะมีขอ้กาํหนดในสัญญาขา้งตน้ บริษัทฯ ไม่สามารถ

คาดการณไ์ดถ้ึงระยะเวลาในการดาํเนินการจนกว่าจะเสรจ็สิน้กระบวนการ และจาํนวนเงินท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชย

เยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดียังขึน้อยู่กับคาํพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคาํ

พิพากษาใหก้องทรสัตช์นะคดี กองทรสัตอ์าจประสบความยุ่งยากในการบังคับใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล     

ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนตามจาํนวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว ้

นอกจากนี ้ในกรณีท่ี SCC จงใจไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสินคา้และบรกิารเก็บนํา้มนั

และสารเคมีเหลว หรือจงใจลดมาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิารคลงัสินคา้และบรกิารเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลว

จนถึงระดบัท่ีดอ้ยกว่ามาตรฐานของผูป้ระกอบกิจการและผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนในอตุสาหกรรมเดยีวกนั สาํหรบัทรพัยสิ์น

ท่ีเช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินคา้ โดยไม่มีเหตุอันควร จนส่งผลให้อัตราการปล่อยเช่าของ

ทรพัยสิ์นประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลวท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการสยามเฆม ีลดลงตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวน

ทรพัยสิ์นประเภทถงัเก็บสารเคมีเหลวท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการสยามเฆมีทัง้หมด เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกนั 

หรือกรณีท่ีสัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยสิ์น้สุดลงอันเน่ืองมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของ 

SCC ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์กองทรสัตจ์ะมีสิทธิแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการและ

การใหบ้ริการคลงัสินคา้และจดัเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลวครบถว้นใหเ้ขา้มาเป็นผูป้ระกอบกิจการและผูใ้หบ้ริการ

คลังสินคา้และบริการเก็บนํา้มันและสารเคมีเหลวเพ่ิมเติมในโครงการสยามเฆมี สาํหรบัทรพัยสิ์นประเภทถังเก็บ

สารเคมีเหลวท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการสยามเฆมี (“ผู้ประกอบกิจการรายใหม่”) โดย SCC ตกลงจะอาํนวย

ความสะดวกและดาํเนินการตามท่ีกองทรสัตร์อ้งขอตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาตกลงกระทาํการ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบ

กิจการรายใหม่สามารถประกอบกิจการภายในโครงการสยามเฆมี ใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีภายในทรพัยสิ์นประเภทถังเก็บ

สารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินคา้ของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญาของ SCC ณ วันท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการสยามเฆมี

กองทรัสตแ์ละ SCC จะมีการเข้าทาํสัญญาจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง ซึ่งเหตุในการใช้สิทธิบังคับจาํนองของ
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กองทรสัต ์ไดแ้ก่ (ก) การท่ี SCC ในฐานะผูใ้หเ้ช่าจงใจขัดขวางไม่ใหก้องทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่าเขา้ใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า หรือจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงท่ีเป็นสาระสาํคญัหรือผิดคาํรบัรองท่ีเป็นสาระสาํคญัตามท่ี

ระบไุวใ้นสญัญาเช่า (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการท่ี SCC จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในการเป็นผูป้ระกอบ

กิจการและผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้และบริการเก็บนํา้มนั และสารเคมีเหลว ภายใตส้ญัญาตกลงกระทาํการ ซึ่งถือเป็น

เหตผิุดนดัตามสญัญาเชา่ดว้ย) จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่าไม่สามารถใชแ้ละจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น

ท่ีเช่าไดใ้นระหว่างระยะเวลาการเช่าตามเจตนารมณแ์ละวตัถุประสงคข์องสญัญาเช่า (ข) การท่ี SCC ในฐานะผูใ้ห้

เช่าจงใจขดัขวางไม่ใหก้องทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่าเขา้ใช ้และ/หรือ SCC ในฐานะผูใ้หเ้ช่าไม่ดาํเนินการบาํรุงรกัษาระบบ

สาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นสาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีเช่าอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการเช่า (ค) การท่ี SCC ไม่ดาํรงไวซ้ึ่ง

ใบอนุญาตท่ีจาํเป็นดังกล่าวขา้งตน้อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการเช่า และการกระทาํดังกล่าวข้างตน้ส่งผล

กระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการสยามเฆมี และการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น

ดงักล่าวของกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่า ทัง้นี ้แมก้องทรสัตจ์ะเป็นเจา้หนีบุ้ริมสิทธิบนทรพัยสิ์นท่ีจาํนองในวงเงินจาํนอง 

ซึ่งหากกองทรสัตไ์ดร้บัความเสียหายมากกว่าวงเงินจาํนอง กองทรสัตย์งัคงมีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย และ/

หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดขึน้นัน้จาก SCC  

แมว้่ากองทรสัตจ์ะดาํเนินการจัดใหม้ีมาตรการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กองทรสัตก์็อาจมีความเสี่ยงในการสรรหา    

ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่เพ่ือใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีของกองทรสัตใ์นโครงการสยามเฆม ีเน่ืองจากผูป้ระกอบกิจการ

รายใหม่ตอ้งเป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทัง้

ยังตอ้งเป็นผูป้ระกอบกิจการท่ีสามารถใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีของโครงการสยามเฆมี ไดไ้ม่ดอ้ยไปกว่าท่ี SCC เคย

ให้บริการ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาของบริษัทฯ พบว่า มีผู้ประกอบการในธุรกิจท่ีมีลักษณะประเภทเดียวกันซึ่ง

สามารถใหบ้รกิารไดใ้นลกัษณะเช่นเดียวกบั SCC  

3. ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการพึ่งพิงผู้บริหารอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการสยามเฆมี 

เน่ืองจากโครงการสยามเฆมีเป็นทรัพย์สินท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยผู้ท่ีมีประสบการณ์ความรูแ้ละ

ความสามารถเฉพาะทางในการบริหารจัดการทรพัยสิ์นประเภทดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีท่ี SCC ในฐานะผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพย์ลาออก หรือในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ใช้สิทธิในการถอดถอน SCC จากการเป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยต์ามท่ีระบุในสัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์กองทรสัตจ์ึงอาจมีความเส่ียงในการสรรหา

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ท่ีมีประสบการณค์วามรูแ้ละความสามารถเฉพาะทางสาํหรับทรัพยสิ์นประเภท

ดงักล่าว อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ มีความเห็นว่า หากเกิดเหตกุารณท่ี์ตอ้งเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

เช่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ท็อป โซลเวน้ท ์จาํกัด นัน้ มีความรูแ้ละความสามารถ

เพียงพอท่ีจะมาเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยใ์หก้ับกองทรสัตไ์ด ้นอกจากนี ้ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน เช่น บริษัท เลนโซ่ 

เทอรม์ินอล จาํกดั ก็สามารถเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บักองทรสัตไ์ดเ้ช่นกนั  

4. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่าหลักของโครงการเจดับเบิล้ยูดี และความเสี่ยงในการสูญเสียผู้เช่า

หลักซึ่งอาจทาํให้รายได้ของกองทรัสตเ์ปลี่ยนแปลงไป 

สาํหรบัโครงการเจดบัเบิล้ยูดี ภายหลงัจากท่ีกองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวแลว้ กลุ่ม JWD ไดเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ี

กองทรัสตเ์ข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิล้ยูดีทั้งหมดเพ่ือนาํไปดาํเนินกิจการคลังห้องเย็น และอาคารคลังสินคา้/

โรงงาน โดยรายไดส่้วนใหญ่จากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม JWD ในฐานะผูเ้ช่าหลักของโครงการเจดบัเบิล้ยูดี เป็น
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รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสินคา้ควบคมุอณุหภมูิแชเ่ยน็และแช่แข็ง การเปล่ียนแปลง

ทางดา้นสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีมาใชบ้ริการดงักล่าว จึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผล

การดาํเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกลุ่มผูเ้ช่าหลกั ทาํใหเ้กิดความเส่ียงท่ีกลุ่มผูเ้ช่าหลักจะไม่

สามารถชาํระค่าเชา่ ยกเลิกสญัญา หรือไม่ต่อสญัญา ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัตไ์ด ้อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่า กลุ่ม JWD ไดท้าํการปรับรูปแบบการดาํเนินธุรกิจคลังหอ้งเย็น โดยเพ่ิมสัดส่วนของสินคา้

ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งอ่ืน นอกจากสินคา้อาหารทะเล เช่น สตัวปี์ก อาหารแช่แข็งพรอ้มรบัประทาน ชีส 

และไวน ์เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้กลุ่มอาหารและสินคา้ส่งออก ซึ่งเป็นสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศ อีกทัง้กลุ่มลกูคา้ของกลุ่ม JWD ก็เป็นบริษัทชัน้นาํท่ีมีความแข็งแกร่งทางดา้นธุรกิจและเสถียรภาพทางการ

เงิน และมีความหลากหลายซึ่งสามารถช่วยกระจายความเส่ียงไดด้ียิ่งขึน้ ดงันัน้ โอกาสท่ีผูเ้ช่าหลกัจะไดร้บัผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรมท่ีมาใชบ้ริการในช่วงเวลาเดียวกันและทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าเช่า 

ยกเลิกสญัญาหรือไม่ต่อสญัญา อนัส่งผลทางลบต่อกองทรสัตน่์าจะมีความเป็นไปไดไ้มส่งูมากนกั 

นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าหลกัยกเลิกสญัญาเช่าทรพัยสิ์นก่อนครบกาํหนดระยะเวลา หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยสิ์น

เมื่อสัญญาครบกาํหนด และกองทรัสตไ์ม่สามารถหาผู้เช่าใหม่มาทดแทนได ้หรือกองทรัสตอ์าจหาผู้เช่าใหม่มา

ทดแทนไดแ้ต่เงื่อนไขในการเชา่อาจไม่เหมือนกบัเงื่อนไขในการเช่าของผูเ้ชา่หลกั การกระทาํดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ในดา้นลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายไดข้องกองทรัสต ์อย่างไรก็ดี โครงการเจ

ดับเบิล้ยูดีเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีศักยภาพ และสัญญาเช่าท่ีกองทรสัตเ์ขา้เป็นคู่สัญญากับผูเ้ช่าหลักนั้น เป็นสัญญาเช่า

ระยะยาวและไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเช่ากับสาํนักงานท่ีดิน นอกจากนี ้สถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นหลักของ

กองทรสัตนี์ต้ัง้อยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม มีเสน้ทางการคมนาคมไปยงัภมูิภาคอ่ืนไดอ้ย่างสะดวก ดงันัน้ ปัจจยัดงักล่าวจงึ

สามารถดงึดดูใหผู้ป้ระกอบการอ่ืนเขา้มาเช่าทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตเ์พ่ือเป็นการทดแทนไดเ้ป็นอย่างดี และเพ่ือ

เป็นการสรา้งความมั่นใจเพ่ิมเติมใหแ้ก่กองทรสัต ์กองทรสัตย์งัไดเ้ขา้ทาํสญัญาตกลงกระทาํการระหว่าง JWD BJL 

และผูเ้ช่าหลกั โดย JWD มีหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวท่ีจะใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูเ้ช่าหลกั 

รวมถึงวงเงินสาํรองเพ่ือรองรบัค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีผูเ้ช่าหลักขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือมีเงินไม่

เพียงพอสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยูดี หรือรวมถึงวงเงินใดๆ เพ่ือใหผู้เ้ช่าหลกั

สามารถดาํเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยดูีไดต้ามวตัถปุระสงคแ์ละมีประโยชนส์งูสดุตามท่ีผูเ้ช่าหลกัไดม้ีขอ้ตกลงไว้

กับกองทรัสต ์ตลอดจนกาํกับดูแลและให้ความช่วยเหลือท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้ช่าหลัก เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตาม

กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่ากับกองทรสัตต์ลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าหลักเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดังกล่าว นอกจากนี ้

JWD จะมีขอ้ผูกพนัตามขอ้ตกลงการรบัประกันค่าเช่า ในฐานะผูร้บัประกันรายได ้โดยเป็นลูกหนีร้่วมกับผูเ้ช่าหลกั

ตามวงเงินและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระทาํการ ซึ่งจะเป็นมาตรการท่ีช่วยใหค้วาม

เส่ียงจากการผิดสญัญาของผูเ้ช่าหลกัลดนอ้ยลงไดอ้ย่างมนียัสาํคญัเน่ืองจากมีการประกนัรายไดโ้ดย JWD  

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บนํ้ามันและสารเคมี

เหลว และใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของผู้เช่าหลัก 

5.1 โครงการสยามเฆมี  

 เน่ืองจากกองทรสัตจ์ะรบัโอนเฉพาะสิทธิและหนา้ท่ีของ SCC ในฐานะผูใ้หเ้ช่าพืน้ท่ี ภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีกบั

ผู้เช่าพืน้ท่ีเท่านั้น ส่วน SCC จะยังคงเป็นผู้ประกอบกิจการใหบ้ริการคลังสินคา้และบริการเก็บนํา้มันและ
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สารเคมีเหลวโดยตรงแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีภายใตส้ัญญาบริการท่ี SCC เขา้ทาํกับผูเ้ช่าพืน้ท่ี (ในฐานะผูร้บับริการ) 

โดยตรง ดังนั้น SCC จะตอ้งไดร้ับใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ และ/หรือ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประกอบกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้และบรกิารเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลว หาก SCC ไม่ไดร้บัใบอนญุาตเพ่ือ

ใชใ้นการประกอบกิจการ และ/หรือ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบกิจการใหบ้ริการคลังสินคา้และบริการเก็บ

นํา้มนัและสารเคมีเหลว หรือใบอนุญาตดงักล่าวของ SCC ถูกยกเลิก เพิกถอน หรือไม่มีการต่ออายุ หรือผูใ้ห้

เช่ามีการทาํผิดเงื่อนไขของใบอนุญาต หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ อนัจะ

ทาํใหไ้ม่สามารถใชใ้บอนุญาตดังกล่าวตามท่ีไดร้บัอนุญาตนั้นต่อไปได ้จะมีผลกระทบในทางลบต่อการใช้

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าและการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีเช่าของกองทรสัต ์กล่าวคือ จะทาํใหก้องทรสัตไ์ม่ไดใ้ช้

สาธารณปูโภคท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการถงัเก็บสารเคมีเหลวและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า และจะ

ทาํใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีไม่ไดร้บับรกิารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเช่าพืน้ท่ีถงัเก็บสารเคมีเหลว และ/หรือ อาคารคลงัสินคา้ ซึ่ง

อาจเป็นเหตใุหผู้เ้ช่าพืน้ท่ียกเลิกสญัญาบรกิารลกูคา้ก่อนครบกาํหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการหารายไดข้อง

กองทรัสตใ์นการประกอบกิจการถังเก็บสารเคมีเหลวและคลังสินคา้ให้เช่า อีกทั้งอาจเป็นผลให้ SCC ไม่

สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขภายใตส้ญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ละสญัญาตกลงกระทาํการได ้

เน่ืองจากสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ละสญัญาตกลงกระทาํการกาํหนดไวว้่า ตลอดระยะเวลาการเช่าและ

ตลอดระยะเวลาท่ี SCC ปฏิบัติหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการและผูใ้หบ้ริการคลังสินคา้และบริการเก็บนํา้มนั

และสารเคมีเหลว SCC ตอ้งดาํรงไวซ้ึ่งใบอนญุาตท่ีจาํเป็นตามกฎหมายสาํหรบัการดาํเนินการตามสญัญาตก

ลงกระทาํการและสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์การดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีเช่า และสาํหรบัการเป็นผู้

ประกอบกิจการให้บริการคลังสินคา้และบริการเก็บนํา้มันและสารเคมีเหลว และจะตอ้งดาํเนินการเป็นผู้

ประกอบกิจการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสินคา้และบรกิารเกบ็นํา้มนัและสารเคมีเหลวแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีสาํหรบัทรพัยสิ์น

ประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินคา้ภายในโครงการสยามเฆมี โดย SCC ตกลงจะปฏิบตัิหนา้ท่ี

เป็นผูป้ระกอบกิจการและผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้และบริการเก็บนํา้มนัและสารเคมีเหลวแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถในมาตรฐานเดียวกันกับผูป้ระกอบกิจการและผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และ

จะไม่กระทาํการใด ๆ อันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการใชท้รัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุนในโครงการ

สยามเฆม ีและการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดงักล่าวของกองทรสัต ์ 

 ดงันัน้ การท่ี SCC ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขภายใตส้ญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญา 

ตกลงกระทาํการได ้จะเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญา โดยกองทรสัตจ์ะมีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์

และสญัญาตกลงกระทาํการได ้และกองทรสัตจ์ะมีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหายตามกฎหมายเน่ืองจากการ

ผิดสญัญา อย่างไรก็ดี ถึงแมจ้ะมีขอ้กาํหนดในสญัญาขา้งตน้ แมก้องทรสัตม์ีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญา เรียก

ค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชนใ์ด ๆ ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของคู่สัญญาดังกล่าวอาจทาํให้

กองทรสัตไ์ม่ไดร้บัผลประโยชนห์รือไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญาดงักล่าวได ้เช่น ไม่

สามารถบังคับให้คู่สัญญาตอ้งปฏิบัติตามข้อกาํหนดของสัญญา หรือคู่สัญญาไม่ชาํระค่าเสียหายตามท่ี

กองทรสัตเ์รียกรอ้ง ดงันัน้ กองทรสัตจ์ึงอาจตอ้งเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใชสิ้ทธิฟ้องรอ้งต่อศาล ซึ่ง

การดาํเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณไ์ดถ้ึงระยะเวลาในการดาํเนินการจนกว่าจะเสร็จสิน้

กระบวนการ และจาํนวนเงินท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดี

ยงัขึน้อยู่กับคาํพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีคาํพิพากษาใหก้องทรสัตช์นะคดี กองทรสัตอ์าจประสบ
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ความยุ่งยากในการบังคบัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดร้บั

ผลประโยชนต์อบแทนตามจาํนวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว ้

 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ SCC ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน กองทรสัตแ์ละ SCC ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง ซึ่งเหตุในการใชสิ้ทธิ

บังคับจาํนองของกองทรัสตจ์ะรวมถึงการท่ี SCC ไม่ดาํรงไว้ซึ่งใบอนุญาตท่ีจาํเป็นดังกล่าวข้างตน้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการเช่า ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการ

สยามเฆมี และการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดงักล่าวของกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่าดว้ย แต่หากกองทรสัต์

ไดร้บัความเสียหายมากกว่าวงเงินจาํนอง กองทรสัตย์งัคงมีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใชจ้่าย

อ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัผิดสญัญาเกิดขึน้นัน้จาก SCC  

5.2 โครงการเจดับเบิล้ยูดี  

ผูเ้ช่าหลกัจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ และ/หรือ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบกิจการ

อาคารคลงัหอ้งเย็น หากผูเ้ช่าหลกัไม่ไดร้บัใบอนุญาตเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ และ/หรือ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การประกอบกิจการอาคารคลงัหอ้งเยน็ หรือใบอนญุาตดงักล่าวของผูเ้ช่าหลกัถกูยกเลิก เพิกถอน หรือไมม่กีาร

ต่ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ช่าหลัก กล่าวคือ จะทาํใหผู้เ้ช่าหลักไม่สามารถดาํเนินกิจการอาคาร

คลงัหอ้งเย็นต่อไปได ้ทัง้นี ้อาจเป็นผลใหผู้เ้ช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขภายใตส้ญัญา

เช่าได ้ 

การท่ีผูเ้ช่าหลกัไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขภายใตส้ญัญาเช่าได ้จะเป็นเหตุเลิกสญัญา โดย

กองทรสัตจ์ะมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาเช่าได ้และกองทรสัตจ์ะมีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหายตามกฎหมาย

เน่ืองจากการผิดสญัญา อน่ึง จนกว่ากองทรสัตจ์ะดาํเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผูเ้ช่าหลกัและสามารถ

เจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ไดส้าํเร็จ หรือหากกองทรัสตไ์ม่สามารถหาคู่สัญญารายใหม่เพ่ือมาเช่า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวไดภ้ายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สญัญารายใหม่ในสญัญาฉบบัใหม่

โดยมีขอ้กาํหนดท่ีเป็นประโยชนต์่อกองทรสัตไ์ด ้กระแสรายไดข้องกองทรสัตอ์าจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบในดา้นลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายไดข้องกองทรสัต ์

อย่างไรก็ดี กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาตกลงกระทาํการระหว่าง JWD BJL และผูเ้ช่าหลกั โดย JWD มีหนา้ท่ี

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดังกล่าวท่ีจะใหค้วามสนับสนุนทางการเงินแก่ผูเ้ช่าหลกั รวมถึงวงเงินสาํรองเพ่ือ

รองรบัค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีผูเ้ช่าหลักขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอสาํหรบั

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยูดี หรือรวมถึงวงเงินใด ๆ เพ่ือให ้JPAC สามารถ

ดาํเนินกิจการโครงการเจดบัเบิล้ยูดีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละมีประโยชนส์งูสดุตามท่ีผูเ้ช่าหลกัไดม้ีขอ้ตกลงไว้

กับกองทรสัต ์ตลอดจนกาํกับดูแลและใหค้วามช่วยเหลือท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้ช่าหลัก เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี

ตามกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่ากับกองทรสัตต์ลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ช่าหลักเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดังกล่าว 

นอกจากนี ้JWD จะมีขอ้ผูกพนัตามขอ้ตกลงการรบัประกันค่าเช่า ในฐานะผูร้บัประกนัรายได ้โดยเป็นลกูหนี้

ร่วมกับผูเ้ช่าหลักตามวงเงินและระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาตกลงกระทาํการ ซึ่งจะเป็น

มาตรการท่ีช่วยใหค้วามเส่ียงจากการผิดสญัญาของผูเ้ช่าหลกัลดนอ้ยลงไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัเน่ืองจากมีการ

ประกนัรายไดโ้ดย JWD 
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ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

1. ความเสี่ยงจากกรณีทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุนมีข้อจาํกัดในการใช้ประโยชนใ์นอนาคต 

กองทรัสตอ์าจมีความเส่ียงในกรณีท่ีมีการกาํหนดผังเมืองใหม่ในอนาคตหรืออาจมีการบังคับใชก้ฎหมายใหม่ใน

อนาคตท่ีจํากัดประเภทกิจการท่ีสามารถประกอบไดใ้นบริเวณท่ีตั้งของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงประเภทกิจการท่ีไดร้บัอนญุาตใหด้าํเนินการไดใ้นบรเิวณดงักล่าว อาจทาํใหก้องทรสัตม์ีขอ้จาํกดัในการ

ใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน สาํหรบักรณีท่ีประสงคจ์ะมีการเปล่ียนตัวผูเ้ช่าพืน้ท่ีเป็นรายใหม่ (ซึ่ง

อาจถือไดว้่าไม่ใช่เป็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดินโดยต่อเน่ือง) หรือกรณีท่ีประสงคจ์ะมีการเปล่ียนประเภทการใชป้ระโยชน์

ในท่ีดินและอาคาร ซึ่งจะสามารถกระทาํการดงักล่าวไดโ้ดยใชเ้ป็นประเภทและโดยมีวตัถปุระสงคต์ามกฎกระทรวงผงั

เมือง หรือกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม หรือตามท่ีกฎหมายผงัเมือง หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดในอนาคต

จะกาํหนดเท่านั้น หรือตอ้งใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในประเภทและโดยมีวตัถุประสงคด์งัเดิม 

(กล่าวคือ ประกอบกิจการลาํดับเดิมและจาํพวกเดิมท่ีไดร้บัอนุญาตก่อนมีการกาํหนดผังเมืองใหม่หรือก่อนมีการ

บงัคบัใชก้ฎหมายใหม่) และเป็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดินโดยต่อเน่ืองตามกฎหมายผงัเมือง โดยมีฐานตามกฎหมายใน

การใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายแต่ตน้ 

2. ความเสี่ยงจากกรณีทรัพยส์ินทีก่องทรัสตเ์ข้าลงทุนถูกเวนคืน 

กองทรสัตอ์าจมีความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานของรฐัเวนคืนทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซึ่งทาํใหก้องทรสัตไ์ม่อาจ

ใชท้รพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้นอกจากนี ้กรณีท่ีเกิดการเวนคืนดงักล่าว 

กองทรสัตอ์าจไมไ่ดร้บัค่าชดเชยจากการเวนคืนหรือไดร้บัค่าชดเชยดงักล่าวนอ้ยกว่ามลูค่าท่ีกองทรสัตใ์ชใ้นการลงทุน

ในทรัพยสิ์น ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ะไดร้ับจากการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีได้

ประมาณการไว ้ทัง้ในส่วนของประโยชนต์อบแทนและเงินลงทุน โดยจาํนวนเงินค่าชดเชยท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัขึน้อยู่

กับเงื่อนไขตามท่ีกาํหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาการเช่าทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ หรือจาํนวนเงินค่าชดเชยท่ีไดร้บั

จากการเวนคืน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได ้เน่ืองจากการเวนคืนท่ีดินเป็นนโยบาย

และความจาํเป็นในการใชพื้น้ท่ีของรฐัในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต 

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตถื์อครองน้ัน อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เพิ่มขึน้ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการต่างๆ เพิ่มขึน้ 

ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบทางลบหาก

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ิมขึน้โดยรายไดไ้ม่ไดเ้พ่ิมขึน้อย่าง

สอดคลอ้งกัน ปัจจยัท่ีอาจส่งผลใหค้่าใชจ้่ายเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการเพ่ิมสงูขึน้ อาทิ

เช่น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาทรัพย์สิน ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่าย

สาธารณปูโภค ค่าบรกิารของผูร้บัจา้งช่วง อตัราเงินเฟ้อ และคา่เบีย้ประกนั เป็นตน้ 

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย 

ในการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ทรพัยสิ์นดงักล่าวอาจไดร้บัความเสียหายจากภยัธรรมชาติ

อาทิ อุทกภัย และ/หรือ จากการก่อวินาศภัย ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรพัยสิ์นหลักของ

กองทรัสตร์วมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผู้เช่าทรัพยสิ์น และเพ่ือให้ไดเ้งื่อนไขการทาํ
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ประกนัภยัท่ีดีท่ีสดุกองทรสัตไ์ดท้าํประกนัภยัในทรพัยสิ์นดงักล่าว โดยใหม้ีระยะเวลาความคุม้ครองทรพัยสิ์นหลกัของ

กองทรสัตต์ลอดระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุในวงเงินประกันท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานการ

ประกันภยัของอาคารท่ีมีลกัษณะและการใชง้านใกลเ้คียงกันกับทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์เช่น การประกันความ

เส่ียงภยัทรพัยสิ์น (All Risk Insurance) และการประกนัภยัเพ่ือประโยชนบ์คุคลท่ีสาม (Public Liability Insurance) ดว้ย 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์

1. ความเสี่ยงจากราคาหน่วยทรัสตอ์าจลดลงหลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ราคาซือ้ขายหน่วยทรสัตข์ึน้อยู่กับปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต อาทิเช่น โอกาสทางธุรกิจและ

การลงทุนของกองทรสัต ์สภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยในทศันะของนกัลงทนุ การคาดการณจ์ากนกั

ลงทุนและนกัวิเคราะห ์มลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ความน่าสนใจของหน่วยทรสัตเ์มื่อเปรียบเทียบกับ

หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทุนอ่ืน ๆ ความสมดลุระหว่างผูซ้ือ้ และผูข้ายหน่วยทรสัต ์ขนาดและสภาพคล่องของตลาด

การลงทุนในหน่วยทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยในอนาคต การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑแ์ละ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ ตลอดจนความผนัผวนของตลาดตราสารทนุ  

ดว้ยปัจจัยดังกล่าว หน่วยทรัสตอ์าจมีการซือ้ขายท่ีราคาสูงกว่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย การท่ี

กองทรสัต ์มีกระแสเงินสดสาํหรบัการดาํเนินงานเพ่ือใชใ้นการลงทนุ เป็นทนุสาํรองสาํหรบัการดาํเนินงาน หรือเพ่ือใช้

ในการอ่ืน ๆ เงินทุนเหล่านีแ้มจ้ะเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่สินทรพัย ์แต่อาจมิไดเ้พ่ิมราคาตลาดใหแ้ก่หน่วยทรสัตด์ว้ย หาก

กองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได ้ทัง้ในแง่ของการหารายไดใ้นอนาคตหรือ

การจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ราคาตลาดของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตก์็อาจไดร้บัผลกระทบ

ดา้นลบ 

นอกจากนัน้ หน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายไม่ใช่ผลิตภณัฑท์างการเงินซึ่งคุม้ครองเงินลงทุน และการลงทุนในหน่วยทรสัต์

ของผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ใช่ลกัษณะของการเขา้ทาํสญัญาใหกู้ย้ืมเงินหรือเป็นการไดร้บัประกนัว่าผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะได้

เงินท่ีตนลงทนุคืน ดงันัน้ นกัลงทนุอาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินลงทนุคืนทัง้หมดหรือบางส่วน 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละประโยชน์ตอบ

แทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสตน้์อยกว่าประโยชนต์อบแทนทีก่องทรัสตไ์ด้รับจากการดาํเนินการของ

อสังหาริมทรัพยท์ีล่งทุน 

รายไดท่ี้กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทั้งจาํนวนเงิน

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีไดร้บัตลอดจนอตัราค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการท่ี

เกิดขึน้ หากอสงัหารมิทรพัยท่ี์เป็นของกองทรสัตไ์ม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นจาํนวนท่ีเพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรสัต์

และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ บริษัทฯ ไม่สามารถ

รับรองได้ว่าจะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือรักษาอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไว้ในระดับเดิมได้ 

นอกจากนี ้ยงัไม่สามารถรบัรองไดว้่า ระดบัของประโยชนต์อบแทนท่ีจ่ายจะเพ่ิมขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อีกทัง้ไม่สามารถ

รบัรองไดว้่าตามสญัญาเช่าในปัจจุบนั คู่สญัญาจะสามารถตกลงกันเพ่ือใหอ้ตัราค่าเช่าท่ีไดร้บันัน้ เพ่ิมสงูขึน้ หรือว่า

รายไดค้่าเช่าจากการไดม้าซึ่งอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ิมเติมนัน้จะเพ่ิมสงูขึน้ และทาํใหร้ายไดข้องกองทรสัตเ์พ่ิมสงูขึน้ อนั

จะเป็นผลใหก้องทรสัตส์ามารถจา่ยผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นจาํนวนเพ่ิมสงูขึน้ได ้
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ทัง้นี ้ในการคาํนวณผลประโยชนต์อบแทนท่ีผูล้งทนุไดร้บัจากหน่วยทรสัตน์ัน้ จะพิจารณาจากผลประโยชนต์อบแทนท่ี

กองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่าหรือใหใ้ชพื้น้ท่ีของอสงัหารมิทรพัยท่ี์เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัตเ์ท่านัน้ไม่ได ้โดยจะตอ้งคาํนวณเป็นเงินไดห้ลงัหกัรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินงาน รวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียงค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการการใหเ้ช่า การชาํระคืนเงินตน้จากการกูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระ ภาระผูกพนัอ่ืนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ โดยพิจารณาสถานะเงินสดและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดของกองทรสัต ์ดงันัน้ ผลประโยชนต์อบแทนท่ีผูล้งทนุไดร้บั

จากหน่วยทรสัตจ์ึงนอ้ยกว่าผลประโยชนต์อบแทนท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัจากการดาํเนินการของอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัต์

เขา้ลงทนุ 

3. ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจมีภาระภาษีเก่ียวกับการลงทุนหรือซือ้ขายหน่วยทรสัตโ์ดยอาจจะตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูงขึน้ 

หรือในกรณีประโยชนต์อบแทนหรือผลประโยชนต์อบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูล้งทนุท่ีไม่ไดม้ีสญัชาตไิทยอาจจะตอ้งเสียภาษี

หกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีแตกต่างไปจากเดิมได ้หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบดา้นภาษี หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรสัตอ์าจเปล่ียนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั เช่น ในการ

ขาย โอน หรือ รบัโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้

ขาย โอน หรือรบัโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งกองทรสัตอ์าจตอ้งรบัภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยท่ีอตัราค่าธรรมเนียมและอตัรา

ภาษีท่ีกองทรสัตจ์ะตอ้งชาํระดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตไ์ม่มีขอ้พิพาทซึ่งกองทรัสตเ์ป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ

กองทรสัตท่ี์มีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์รวมถึงไม่มีคดีหรือขอ้พิพาทใดท่ีกระทบต่อ

การลงทนุและการจดัหาประโยชนข์องกองทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั โดยท่ีคดหีรือขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่สิน้สดุ 

 

6. ข้อมูลสาํคัญอื่น 

กองทรสัตไ์ม่มขีอ้มลูสาํคญัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัสาํคญั 
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การจัดการและกาํกับดแูลกองทรัสต ์
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสตแ์ละผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 

หน่วยทรัสต ์

ขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวนเงินทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 6,642,894,176 บาท 

จาํนวนหน่วยทรสัต ์ 595,480,769 หน่วย 

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ 7,212,231,997 บาท  

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย  12.1116 บาท 

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

 

โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต ์ 

ขอ้มลูผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ 10 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 

ลาํดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์ จาํนวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 

1 บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 48,436,700 8.13 

2 บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 43,864,184 7.37 

3 บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 37,862,259 6.36 

4 บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 27,188,606 4.57 

5 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 21,889,189 3.68 

6 บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 20,511,150 3.44 

7 
กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคั

เจอร ์เฟล็กซเิบิล้ 
19,347,703 3.25 

8 บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 16,750,000 2.81 

9 ธนาคาร ออมสิน 14,030,370 2.36 

10 บรษิัท ทิพยประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 10,030,600 1.68 

 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรัสต ์ 

1. นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรัสต ์ 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

1.1 ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ี

ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ ไดแ้ก่ ประโยชนต์อบ
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แทนสาํหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) 

(หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่เกิน 4 

ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีท่ีกองทรสัตม์ีการเพ่ิมทนุ กองทรสัตอ์าจมีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนเกนิกวา่ 

4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชีได ้เพ่ือเป็นประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (โดยจะเริ่มจ่ายประโยชนต์อบแทนในรอบ

ระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรสัตห์ากกองทรสัตม์ีกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายประโยชนต์อบแทนในรอบระยะเวลา

บญัชีดงักล่าว) 

อน่ึง กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามวรรคก่อนให้หมายถึงกาํไรท่ีปรับปรุงดว้ยรายการตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต.กาํหนดหรือประกาศแก้ไข

เปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น การหกักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการ

ประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ผลต่างของรายไดค่้าเช่าท่ีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนและรายไดค่้าเช่าท่ีไดร้บัจริงตามสญัญาเช่า 

การปรบัปรุงรายการอ่ืนเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานะเงินสดของกองทรสัต ์การหกัดว้ยรายการเงินสาํรองเพ่ือการชาํระหนีเ้งิน

กูย้ืมหรือรายการเงินสาํรองเพื่อการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาหรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามแผน เป็นตน้ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีกาํไรสะสมท่ีอา้งอิงจากกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ในแต่ละปีของกองทรสัตต์ามขอ้ 1.1 ใน

รอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสตอ์าจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ากกาํไรสะสม

ดงักล่าวดว้ยก็ได ้ 

1.3 ในกรณีท่ีกองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

1.4 ในกรณีท่ีมีการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประกาศจ่ายประโยชนต์อบ

แทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต ์เพื่อระบุช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะ

ดาํเนินการจ่ายประโยชนต์อบแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตโ์ดยหากเป็นประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชี ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ

จ่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบญัชีภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้รอบปีบญัชี และหากเป็นประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล ผูจ้ัดการ

กองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากมี) ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีสาํหรบัไตรมาส

ล่าสุดก่อนจ่ายประโยชนต์อบแทน โดยในการกาํหนดอัตราการจ่ายประโยชนต์อบแทนจะขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทรสัต ์ซึ่งหาก

ประโยชนต์อบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัตร์ะหว่างรอบไตรมาสใดมีมลูค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวน

สิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชนต์อบแทนดงักล่าวเพื่อนาํไปจ่ายรวมกับประโยชนต์อบแทนท่ีจะใหม้ีการ

จ่ายในงวดถดัไป  

1.5 การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้ับประโยชนต์อบแทนตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามีบคุคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสตข์องกองทรสัตเ์กินกว่าอัตราท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิไดร้ับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนท่ีถือ

หน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

2) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชนต์อบแทน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์

ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือกาํหนดสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทนและอัตราประโยชน์

ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปนี้

ดว้ย 
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• ส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ 

วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ 

• ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทกุแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ 

• ประกาศผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ เว็บไซตข์องกองทรสัต ์หรือ 

• ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ย่างนอ้ย 1 ฉบบั 

3) ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้ีการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายกาํหนดของผลประโยชน์

ตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละประเภท 

4) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหม้ีการจ่ายประโยชนต์อบแทนเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละส่งทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ะบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์หรือ

นาํเงินฝากเขา้บัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีแจง้ไวโ้ดยผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัภาระ

ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายในการโอนเงินท่ีเกิดขึน้ และภาระความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถา้มี) โดย

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากจาํนวนเงินท่ีจะส่งให ้

5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ

เรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ใหเ้งินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรสัตโ์ดย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นาํประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ

ประโยชนข์องกองทรสัต ์ 

1.6 เงื่อนไข และวิธีการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แต่

กรณี มีข้อจาํกัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือ

หน่วยทรสัตด์งักล่าวจะไดร้บัประโยชนต์อบแทนเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีอยูใ่น

อตัราท่ีประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แต่กรณีกาํหนด และ

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีการคาํนวณหาจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนของผู้

ถือหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อ

หน่วยทรสัตแ์ต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณการจ่ายประโยชนต์อบแทน 

ทัง้นี ้เวน้แต่สาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน ส่วนประโยชนต์อบแทนท่ีไม่

อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวนัน้ ใหต้กเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอ่ืนตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาจดัสรรผลประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้บัในคราวนัน้ 

 

ประวัติการจ่ายประโยชนต์อบแทน 

กองทรสัตไ์ดจ้่ายประโยชนต์อบแทนสาํหรบัผลการดาํเนินงานของปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดงันี ้
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รอบผลการดาํเนินงาน 
อัตราประโยชนต์อบแทน 

(บาทต่อหน่วย) 
วันจ่ายประโยชนต์อบแทน 

1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 0.2200 11 มิถนุายน 2564 

1 เมษายน 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 0.2205 30 กรกฎาคม 2564 

10 กรกฎาคม 2564 - 30 กนัยายน 2564 0.2207 13 ธันวาคม 2564 

1 ตลุาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 0.2210 28 มีนาคม 2565 

 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 74 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 

ผู้จัดการกองทรัสต ์

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกัด ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นบริษัทจาํกัดซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ในประเทศ

ไทย เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559  มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือปฏิบัติหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทรสัตโ์ดยเฉพาะ โดยบริษัทฯ 

ไดร้บัความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2560 

 สรุปข้อมูลสาํคัญของบริษัท 

ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

AIM REIT Management Company Limited 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105559110379 

โทรศพัท ์ 02-254-0441-2 

โทรสาร 02-254-0443 

Website www.aimreit.com 

Email ir@aimreit.com 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 100,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว ้ 100 บาทต่อหุน้ 

ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

(REIT Manager)  

ผูถื้อหุน้ใหญ่(สดัส่วนการถือหุน้) บรษิัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกดั (รอ้ยละ 60) 

รายชื่อกรรมการ นายธนะชยั สนัติชยักลู 

นายไพสิฐ แก่นจนัทน ์

เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั 

นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 

นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับนายไพสิฐ แก่น

จันทน์ หรือนายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ รวมเป็นสองคน และ

ประทบัตราสาํคญัของบรษิัทฯ 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  

ขอ้มูล ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 

http://www.aimirt.com/
mailto:ir@aimreit.com
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โครงสร้างการถือหุ้น 

1. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที ่12 มกราคม 2564 

ลาํดับ ชื่อ 
จาํนวนหุ้นที่

ถือ (หุน้) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที ่

จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(%) 

1 บรษิัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกดั/1 60,000 60.00 

2 นายมานพ ชินวิรยิกลุ 30,000 30.00 

3 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 6,000 6.00 

4 บรษิัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิง้ จาํกดั/2 4,000 4.00 

รวม 100,000 100.00 

หมายเหต:ุ  1/ บริษัท อีเทอนอลซันไชน ์แคปปิตอล จาํกดั เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการบริการทีป่รึกษาการลงทนุ และมีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ 

ณ วนัที ่6 มีนาคม 2564 ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที่ 

จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด (%) 

1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 9,500 47.50 

2 นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ 6,500 32.50 

3 นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ 4,000 20.00 

รวม 20,000 100.00 

2/ บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิง้ จาํกดั เป็นบริษัททีป่ระกอบกิจการเป็นบริษัทโฮลดิง้ทีไ่ม่ไดล้งทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

และมีรายชือ่ผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที่ 

จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด (%) 

1 นายบญัชยั ครุจิตร 2,700,000 20.00 

2 นายศกัดิ์ชยั ครุจิตร 2,700,000 20.00 

3 นางเสาวคณุ ครุจิตร 2,700,000 20.00 

4 นายศรชยั ครุจิตร 2,700,000 20.00 

5 นายทวีชยั ครุจิตร 2,700,000 20.00 

รวม 13,500,000 100.00 

 

2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤติการณมี์อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดาํเนินงานของ

ผู้จัดการกองทรัสตอ์ย่างมีนัยสาํคัญ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ บริษัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกัด และ

นายมานพ ชินวิริยกุล ซึ่งถือหุน้ของผูจ้ัดการกองทรสัตค์ิดเป็นรอ้ยละ 60.00 และรอ้ยละ 30.00 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ตามลาํดบั ทัง้นี ้บรษิัท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอาํนาจ
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ควบคมุ คือ นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ซึ่งถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 47.50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ

นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ ซึ่งถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 32.50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยบริษัท  

อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จาํกัด ประกอบกิจการบริการท่ีปรกึษาการลงทุน ซึ่ง ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2565 มีบรษิัท

ย่อย ดงันี ้

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถือหุน้ 

บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั 

ผูจ้ัดการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

100.00 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ผูจ้ัดการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

60.00 

 

โครงสร้างการจัดการ 

1.   โครงสร้างองคก์ร 

ในการจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ึดหลกัการในการแบ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานอย่างชดัเจน 

แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ สอดคลอ้งต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีคาํนึงถึงการ

ควบคุมความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากการทุจริต ฉ้อฉล ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหผู้จ้ัดการกองทรสัตส์ามารถ

บริหารจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ระมดัระวงั คาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั และเพ่ือ

ป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลู หรือการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย และความสอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการ

ทาํธุรกิจของบรษิัทฯ 

โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ัดการกองทรัสต ์ประกอบดว้ย 6 ฝ่ายงานหลัก ไดแ้ก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการเงินและนักลงทุน

สมัพนัธ ์ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ดงันี ้

แผนผังโครงสร้างองคก์ร 

 

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
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2. คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการ 1 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  

ซึ่งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายไพสิฐ แก่นจนัทน ์ กรรมการ 

3. เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ 

4. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู  กรรมการ 

5. นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบรษิัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ลงลายมือ

ชื่อร่วมกับนายไพสิฐ แก่นจันทน ์หรือนายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ ร่วมเป็นสองคนและประทับตราสาํคญั

ของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทท่ีสาํคญัในการติดตามและใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็น

แก่บรษิัทฯ ในการดาํเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีผูบ้รหิาร จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ กรรมการผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงาน 

4. นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

5. นายพงษ์ธร สจุีรพนัธ ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

ทัง้นี ้รายละเอียดวฒุิการศึกษา ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนหรือการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย์

ของกรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ปรากฎรายละเอียดในเอกสารแนบ  

3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต ์

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อ

บรษิัทฯ และหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อบรษิัทฯ 

1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน ์และมีความรบัผิดชอบท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้

โดยไม่ขดักบับทบาทหนา้ท่ีการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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2) กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ และกาํกับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการ

ท่ีดี 

3) พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ  อาํนาจการบรหิารและรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

4) ดาํเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลและ

เชื่อถือได ้

5) ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายบรหิารมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างมีจรยิธรรม และมีความเท่าเทียมกนั 

6) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอ้มท่ีจะใชด้ลุยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระใน

การพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการ

ดาํเนินงาน ตลอดจนพรอ้มท่ีจะคัดคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืน ๆ หรือ ฝ่ายบริหาร ในกรณีท่ีมี

ความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

7) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่านเดิมท่ีพน้จากตาํแหน่ง  รวมทัง้คดัเลือก เสนอ

แต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเติมต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

8) รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ต่อบริษัทฯ ตามเกณฑท่ี์

กาํหนด 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นผูม้ีวิชาชีพซึ่งไดร้บัความไวว้างใจดว้ยความ ระมดัระวงั 

ซื่อสตัย ์สจุรติ เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

2) บรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) พิจารณากาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัต่อการบรหิารจดัการกองทรสัต ์เช่น กลยทุธแ์ละทิศทางการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์โครงสรา้งทางการเงินและการลงทนุของกองทรสัต ์และระบบการบรหิารความเส่ียง เป็นตน้ 

4) พิจารณาอนุมัติการซือ้ และ/หรือ ขายทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due 

Diligence) อสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

5) พิจารณาอนมุตัิการจดัหาแหล่งเงินทนุใหแ้ก่กองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแหล่งท่ีมาของเงินทนุ จาํนวนขอ้กาํหนด 

และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

7) พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจาํปีของกองทรสัต ์

8) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

9) พิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 79 

10) ดูแลใหก้องทรสัตม์ีการควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระบบการควบคุมภายใน

ของกองทรสัต ์

11) คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์รวมทัง้จดัประชมุผูส้อบบญัชี

ตามความเหมาะสม 

12) จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทรสัตใ์หถ้กูตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

13) พิจารณาดาํเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน หรือ ขอ้พิพาทเก่ียวกบักองทรสัตจ์ากบคุคลภายนอกตามการเสนอ

ของผูบ้รหิารบรษิัท 

14) คดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

1) พิจารณาติดตามและใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นแก่บริษัทฯ ในการดาํเนินการใหม้ีกระบวนการจดัทาํและการ

เปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัตใ์หม้ีความ

ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เชื่อถือไดแ้ละทนัเวลา 

2) พิจารณาติดตามและใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นแก่บริษัทฯ ในการดาํเนินการใหม้ีระบบการควบคุมภายใน

และระบบการทาํงานท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3) พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์บักองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อกองทรสัต ์

4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและเป็นประโยชนต์่อกองทรสัต ์ 

จากขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการอิสระท่ีไดก้าํหนดไวข้า้งตน้ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการรายงานให้

กรรมการอิสระพิจารณาและรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต ์

(ข) จดุอ่อนและจดุท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและระบบการทาํงานในการทาํ

หนา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และความคืบหนา้ในการแกไ้ข 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต ์

1. หน้าทีท่ั่วไป 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อ

หน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนังสือชีช้วน วัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้กองทรสัต ์

ตลอดจนขอ้ผูกพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยเพ่ือประโยชนใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุน และ
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มติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขัดหรือแยง้กับ

ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยรวม 

2. หน้าทีต่ามหลักการดาํเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต ์ 

(ก) มีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเน่ือง 

(ข) เปิดเผย ใหค้วามเห็น หรือใหข้อ้มูลท่ีมีความสาํคัญและเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้

ลงทนุ โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทาํใหส้าํคญัผิด 

(ค) ไม่นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ปใชป้ระโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือทาํใหเ้กิด

ความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัต ์

(ง) ปฏิบัติงานดว้ยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนเ์กิดขึน้ ตอ้งดาํเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

 อน่ึง เพ่ือป้องกันการขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ัดการกองทรสัตอ์ันอาจเกิดขึน้ในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์กลงว่า การดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้ง

ไม่มีผลประโยชนอ่ื์นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์และหากมีกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ้งสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกท่ีจะทาํใหเ้ชื่อมั่นไดว้่า การบริหารจดัการกองทรสัตจ์ะ

เป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(จ) ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการ

ของกองทรสัต ์ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีกาํหนดโดยสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจหลักทรพัย ์หรือองคก์รท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักทรพัยท่ี์สาํนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่

สนบัสนนุ สั่งการ หรือใหค้วามรว่มมือแก่บคุคลใด ๆ ในการปฏิบตัิท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(ฉ) ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของทรัสตี สาํนักงาน  ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรพัย ์ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติ การขอความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการกองทรสัตอ์ย่างมีนัยสาํคัญ หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีควรแจง้ใหท้ราบต่อทรัสตี สาํนักงาน ก.ล.ต หรือ 

ตลาดหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใหร้วมถึงหนา้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดทาํและจัดเก็บขอ้มลูและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคุมภายใน และการ

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต ์โดยเมื่อทรัสตีประสงคจ์ะตรวจสอบการจัดการในเร่ืองใด ผู้จัดการ

กองทรัสตต์อ้งให้ความร่วมมือในการนาํส่งขอ้มูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งให้เข้าไปตรวจสอบใน

สถานท่ีตัง้ของอสังหาริมทรพัยต์ามท่ีทรสัตีรอ้งขอ เพ่ือใหท้รสัตีสามารถตรวจสอบใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้่า

ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกําหนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือไม่รักษา

ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้ในการเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีตัง้ของอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตีจะตอ้ง

แจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบล่วงหนา้ตามสมควร และหากอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ใหเ้ช่าไปแลว้ ระยะเวลา

ท่ีทรสัตีแจง้ดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาแจง้ขอตรวจทรพัยท่ี์เช่าท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเช่า 
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(2) จดัทาํและจดัส่งขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ  เก่ียวกบัการจดัโครงสรา้งรายไดข้องกองทรสัต ์วิธีการจดัหาและ

จัดเก็บรายได ้ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีสามารถเรียกเก็บจากกองทรสัต ์สัญญาท่ีผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดท้าํใน

นามกองทรสัตก์บับรษิทัฯ หรือบคุคลต่าง ๆ การเขา้ลงทนุเพ่ิมเติม การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์และการ

ก่อภาระหนีใ้หแ้ก่ทรสัตี เพ่ือใหท้รสัตีนาํมาวางแผนปฏิบตัิงานในการกาํกบัดแูลและตรวจสอบการบริหาร

จดัการ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตด์งักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) จดัใหม้ีการประกนัภยัเพ่ือประกนัภยัความรบัผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการดาํเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของ

ตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของตน 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

3. หน้าทีใ่นการทาํธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อกองทรัสต ์ 

ในการทาํธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือกองทรสัต ์ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการจาํหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรพัย ์หรือการเขา้ทาํสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างถกูตอ้งและมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย  

(ข) ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างนอ้ย

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ประเมินความพรอ้มของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ก่อนรับเป็นผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์หรือก่อนลงทนุเพ่ิมเติมในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพ่ือกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 

(2) วิเคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์

ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ตลอดจนการประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 

ท่ีอาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัใหม้ีแนวทางการบรหิารความเส่ียงดว้ย ทัง้นี ้

ความเ ส่ียงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงความเส่ียงท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์(ถ้ามี) เช่น ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการก่อสรา้งล่าช้า และการไม่สามารถจัดหา

ประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

(ค) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(ง) ดาํเนินการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์และลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตต์ามเหตุ และกระบวนการท่ีกาํหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(จ) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการและใหค้วามร่วมมือตามท่ีจาํเป็น

เพ่ือใหก้ารส่งมอบงานแก่บคุคลท่ีจะเขา้มาปฏิบตัิแทนสาํเรจ็ลลุ่วงไป 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาเพ่ือใหค้าํปรกึษา หรือคาํแนะนาํเก่ียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละการ

จดัการอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้
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(1) ดาํเนินการใหท่ี้ปรกึษาซึ่งไดร้บัการคดัเลือกแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตนพิจารณา 

(2) ไม่ใหท่ี้ปรกึษาผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเขา้รว่มพิจารณาในเร่ืองนัน้ 

(ช) จดัทาํงบการเงินของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชท่ีีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี และ

ส่งงบการเงินดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยงบการเงินท่ีจดัทาํนัน้

ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ซ) จัดทาํและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงขอ้มูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ฌ) จัดทาํและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์่อทรัสตี สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ์และผู้ถือหน่วยทรสัต ์

ตามท่ีกาํหนดเอาไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึ่งรวมถึง

การจดัส่งรายงานประจาํปีของกองทรสัตพ์รอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ

การเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญัหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีควรแจง้

ใหท้ราบ นอกจากนี ้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีชีแ้จง จดัส่งเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการหรือ

งดเวน้การดาํเนินการตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสั่งหรือรอ้งขอ 

(ญ) หลีกเล่ียงสถานการณท่ี์อาจทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัในความเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

การพิจารณาคดัเลือก หรือซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนหลกัทรพัย ์และบรกิารอ่ืนใดใหแ้ก่กองทรสัต ์หา้มมิ

ใหผู้จ้ัดการกองทรสัต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ัดการของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และพนักงานทุกคนของผูจ้ัดการ

กองทรสัตร์บัค่านายหนา้/ค่าธรรมเนียม อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาคดัเลือกหรือซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์และ

บรกิารอ่ืนใดใหแ้ก่กองทรสัต ์

(ฎ) เปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรสัตจ์ากบริษัทหรือบุคคลท่ีเป็นคู่คา้กับกองทรสัตไ์วใ้นหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือขออนุมตัิทาํรายการต่าง ๆ  และรายงานประจาํปีของกองทรสัต ์เพ่ือผู้

ลงทุนและทรสัตีจะใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผูจ้ัดการกองทรสัตใ์นการเข้าทาํ

ธุรกรรมต่าง ๆ เพ่ือกองทรสัต ์และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนัน้ 

ทั้งนี ้“บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผูจ้ัดการกองทรสัต์” ใหใ้ชนิ้ยามตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ส่วนไดเ้สียหรือการไดร้บัประโยชนท่ี์ตอ้งพิจารณาเปิดเผย เช่น เจา้หนี ้ลูกหนี ้ผูค้ ํา้ประกันหรือไดร้บัการคํา้

ประกัน การถือหุน้ระหว่างกนั หรือมีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกนั การใหห้รือรบับริการ การ

ซือ้ขายระหว่างกนั และการออกค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

(ฏ) ติดตามการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ทาํรายงานกระจายยอดประโยชนต์อบแทน และ

ดาํเนินงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองดงักล่าวโดยใหเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์และอาจมอบหมายใหบุ้คคล

อ่ืนดาํเนินการแทนได ้
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(ฐ) ติดต่อ ประสานงาน และใหข้อ้มลูต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงยื่นเอกสาร และนาํส่งค่าธรรมเนียม 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทรสัตห์รือเกิดจากอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทุน   

ท่ีกองทรสัตม์หีนา้ท่ีตอ้งชาํระต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี และดาํเนินการ

หกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีกองทรสัตม์หีนา้ท่ีหกั ณ ท่ีจ่าย โดยอาจมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนดาํเนินการแทนได ้

4. หน้าทีใ่นการบริหารจัดการกองทรัสต ์

(ก) เพ่ือใหก้ารดแูลจดัการกองทรสัตต์ามท่ีไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัใหม้ีระบบงานท่ีมีคุณภาพและสามารถรองรบังานในความรบัผิดชอบไดอ้ย่าง

ครบถว้น โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีระบบงานดงัต่อไปนี ้

(1) การกาํหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัตแ์ละระบบการจดัโครงสรา้งเงินทนุ การพิจารณาคดัเลือกการ

ลงทนุ และการจดัทาํแผนกลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชนข์องอสงัหารมิทรพัย ์

(2) ระบบการกาํกบัดแูล บริหาร และจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนของกองทรสัต ์เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(3) ระบบในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(4) ระบบการคดัเลือกบคุลากรและผูร้บัมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรสัต ์เป็นผูม้ี

คณุสมบตัิเหมาะสมตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

(5) ระบบในการติดตาม กาํกับดูแลให้ผู้จัดการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการของกองทรสัต์

ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรพัย ์พระราชบัญญัติ ทรสัต ์ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ี

ออกโดยอาศัยอาํนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินการของ

กองทรสัต ์

(6) ระบบรองรบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรสัต ์และตาม

หลกัเกณฑท่ี์ออกตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์ 

(7) ระบบปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุ (Back Office) 

(8) ระบบการตรวจสอบและควบคมุภายใน  

(9) ระบบการติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูล้งทนุ 

(10) ระบบการจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย  

ทัง้นี ้การจดัใหม้ีระบบงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมดนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํขึน้ดว้ยตนเอง เวน้

แต่เป็นกรณีการจัดระบบปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

ดาํเนินการแทนไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

1) การมอบหมายตอ้งไม่มีลักษณะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์
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2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผู้รับดาํเนินการไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปได ้

3) ในกรณีท่ีมีการมอบหมายงานเก่ียวกับการลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทรสัต ์ตอ้งมอบหมายใหก้ับผูท่ี้

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการขา้งตน้ ตอ้งมิใช่การมอบหมายระบบและงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบันโยบายและการดาํเนินการจดัการลงทนุ ระบบการกาํกบัดแูล บรหิาร และจดัการความเส่ียง  

ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ระบบการคดัเลือกบคุลากรและผูร้บัมอบหมายในงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบการติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูล้งทนุ   

(ข) บริหารจัดการกองทรสัตใ์ห้เป็นไปตามข้อกาํหนดแห่งสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละดูแลรักษาประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้หากทรสัตีในนามกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ทาํสญัญาใด ๆ กบับคุคลภายนอก (เช่น สญัญากูเ้งินท่ีทรสั

ตีในนามกองทรสัตเ์ขา้ทาํกบัผูใ้หกู้)้ ท่ีกาํหนดใหท้รสัตีในนามกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว

ซึ่งอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานในการบริหารจดักองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หท้รสัตีแจง้ขอ้กาํหนดและ

เงื่อนไขตามสญัญาท่ีกองทรสัตม์ีความผกูพนักบับคุคลภายนอกและอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานในการบริหาร

จดักองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบ เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัหนงัสือดงักล่าว

จากทรสัตีแลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตถื์อปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขตามท่ีทรสัตีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนัน้ 

ทัง้นี ้เพ่ือมิใหก้องทรสัตก์ระทาํผิดสญัญาใด ๆ ท่ีทรสัตีไดเ้ขา้ทาํไวใ้นนามกองทรสัตก์บับคุคลภายนอก 

(ค) คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรพัยท่ี์จะใหก้องทรสัตไ์ปลงทุนดว้ยความรอบคอบและ

ระมดัระวงั โดยตอ้งบนัทึกและจดัเก็บขอ้มลู รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการคดัเลือก การตรวจสอบ และ

การตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือไม่ลงทนุในทรพัยสิ์นใดทรพัยสิ์นหน่ึงใหแ้ก่กองทรสัตไ์วด้ว้ย ทัง้นี ้การคดัเลือกและ

ตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรพัยท่ี์จะใหก้องทรสัตไ์ปลงทุน ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิตามแนว

ปฏิบตัิในการจดัการกองทุนและทรสัตท่ี์ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยให้

ยึดถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่าในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ง) ดาํเนินการต่าง ๆ ใหม้ั่นใจไดว้่าไดจ้ดัการดา้นการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยข์องกองทรสัตอ์ย่าง

มืออาชพีและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์อาทิ 

(1) กาํหนดกลยุทธแ์ละนโยบายการลงทุนและการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับขอ้

ผกูพนัท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชี ้

ชวน 

(2) กาํหนดวงเงินการก่อภาระหนีแ้ละควบคมุไม่ใหเ้กินท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วน           

(3) ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์ตรงกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทรสัต ์และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท

รสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศท่ี 

ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด 

(4) บรหิารกระแสเงินสดของกองทรสัต ์ 
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(5) พิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตแ์ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(6) จัดใหม้ีการประกันภัยเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรพัยข์องกองทรัสต ์และ

ประกนัภยัสาํหรบัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกในวงเงนิท่ีเพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลมุอาคาร

ส่ิงปลูกสรา้ง รวมถึงโครงสรา้งอาคาร ระบบนํา้ ระบบไฟฟ้า) ท่ีทาํใหท้รพัยสิ์นของกองทรสัตส์ามารถ

จดัหาผลประโยชน ์ 

(7) จัดให้มีการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่าท่ีเหมาะสมสาํหรับอสังหาริมทรัพยข์อง

กองทรสัต ์(Tenant Mix) 

(8) ควบคมุดแูลใหผู้เ้ช่าปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

(9) ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตไ์ดล้งทนุ 

(10) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีตเพ่ือกาํหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าและจดัทาํสญัญาเช่าใหเ้หมาะสม

และประเมินผลความถกูตอ้งของการติดตามเรียกเก็บค่าเชา่ เพ่ือบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู หรือตดัหนี้

สญู หรือบนัทึกหนีส้ญูรบัคืน (ในกรณีท่ีเรียกเกบ็เงินไดภ้ายหลงัตดัหนีส้ญู)  

(11) จดัใหม้ีระบบดแูลรกัษาความปลอดภยัของอาคารส่ิงปลกูสรา้งท่ีกองทรสัตไ์ดล้งทุน เช่น ระบบแจง้เตือน

ไฟไหม ้ระบบการติดต่อส่ือสาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) กาํหนดและใชน้โยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบรหิาร บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงอาคารส่ิงปลกูสรา้ง

ท่ีกองทรสัตไ์ดล้งทนุ 

(จ) ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ากองทรสัตม์ีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิโดยถกูตอ้งในอสงัหารมิทรพัยท่ี์ลงทนุ รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ 

ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ไปเป็นคู่สญัญามีการจดัทาํโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและมีผลผูกพันหรือสามารถใชบ้งัคบัได้

ตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในสญัญาดงักล่าว 

(ฉ) จดัใหม้ีระบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของกองทรสัต ์หนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รายงานประจาํปีของ

กองทรสัต ์งบการเงิน และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีของกองทรสัต ์และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่าง ๆ  

ท่ีมีผลใชบ้งัคบักบักองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ โดยเก็บรกัษาขอ้มลูและเอกสารดงักล่าวใหถ้กูตอ้งครบถว้น

และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 

(ช) จัดทาํและเผยแพร่งบการเงินรายงานประจาํปีและขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกับกองทรัสตใ์ห้ถูกตอ้งครบถ้วน และ

เผยแพร่ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สัญญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบ

แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รวมทัง้ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

 ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์ซึ่งมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับกองทรสัต ์ตอ้งรบัผิดชอบร่วมกันในเนือ้หาขอ้มลูท่ีประกาศหรือเผยแพรต่่อผู้

ถือหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุทั่วไป โดยตอ้งจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบท่ีทาํใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูท่ีเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์หนังสือชีช้วน หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์เอกสาร

โฆษณา ประกาศตีพิมพ ์หรือเอกสารเผยแพร่อ่ืนใด ไดร้บัการตรวจสอบว่ามีความถูกตอ้งครบถว้น ไม่ขาด
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ขอ้มูลสาํคัญ และไดใ้หข้อ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแลว้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายประกาศและ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

(ซ) ดแูลใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอก่อนท่ีจะใชสิ้ทธิออกเสียงในการอนมุตัิเร่ือง

ต่าง ๆ รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูนัน้ล่วงหนา้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู

การเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์

(ฌ) ควบคมุดแูลใหก้องทรสัตป์ฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบตัิท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐัหรือองคก์ร

กาํกบัดแูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทรสัต ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

(ญ) จ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์กล่าวคือ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 90 ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี  ซึ่งหมายความรวมถึงกาํไรสทุธิท่ีอา้งอิงสถานะเงินสดของ

กองทรสัต ์โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชนต์อบ

แทนนัน้ แลว้แต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ จะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทน

แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ฎ) ในกรณีท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสตก์าํหนดให้ผู้จัดการกองทรัสตส์ามารถเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ด ้การ

เบิกจ่ายดงักล่าวกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพ่ือการดาํเนินงานประจาํวนั ภายใตว้งเงินท่ี

ไดร้ับการอนุมัติจากทรัสตี และตอ้งจัดทาํและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพ่ือให้ทรัสตีสามารถ

ตรวจสอบรายการดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสมควร 

(ฏ) ดาํเนินการจดัทาํ และ/หรือ จดัส่งและรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการกองทรสัต์

ซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีทรสัตีเห็นสมควร ใหแ้ก่ทรสัตี และ/หรือ สาํนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงไม่

จํากัดเพียง ข้อมูลเก่ียวกับการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์รายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

วิธีการและเงือ่นไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต ์

1. เหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออก 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์กูถอดถอนจากการทาํหนา้ท่ีเมื่อปรากฏเหตดุงัต่อไปนี ้

1) เมื่อปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว้

ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ หรือประกาศของ

สาํนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด และการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเป็นการก่อใหเ้กิดความ

เสียหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยียวยาแกไ้ขความเสียหาย

นัน้ไดภ้ายในระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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2) ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรือฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามคาํสั่งของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

หรือปฏิบตัิตามคาํสั่งแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสตข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. สิน้สุดลง และ

ผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่ไดร้ับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 

29/2555 และไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 90 วนั 

(ค) สาํนักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต ์หรือสั่งพักการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกินกว่า 90 วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(ง) ผู้จัดการกองทรัสตสิ์น้สภาพนิติบุคคลหรือชาํระบัญชี หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นคาํสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม 

(จ) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํรงเงินกองทนุตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555 

(ฉ) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในกรณีท่ีทรสัตี

มิไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. วิธีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

ใหท้รสัตีขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุในการ

เปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละแต่งตัง้บุคคลท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติเห็นชอบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัมติ 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรสัตร์ายใหม่ตามวิธีการดังกล่าว ให้ทรัสตีดาํเนินการ

แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดเ้องโดยคาํนึงถึงประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม ตามระยะเวลาท่ี

จาํเป็นและสมควร 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ บริษัท งานสมบูรณ ์จาํกัด บริษัท สยามเฆมี จาํกัด (มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบาง

กะดี จาํกัด บริษัท ชีวาทยั จาํกัด (มหาชน) บริษัท เบญจพรแลนด ์จาํกัด บริษัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกัด และบริษัท มณฑา 

แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกัดเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยข์องทรัพยสิ์นโครงการทิพย ์7 และโครงการทิพย ์8 โครงการ

สยามเฆมี โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี โครงการชีวาทยั อมตะซิตี ้โครงการเจดบัเบิล้ยดูี นวนคร โครงการไทยแทฟ

ฟิตา้ และ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์(ตามลาํดบั) โดยมีขอ้มลูสาํคญัสรุปได ้ดงันี ้

สรุปข้อมูลสาํคัญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท งานสมบรูณ ์จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 333 หมู่ท่ี 9 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

10540 

เลขทะเบียนบรษิัท 0115554010121 

โทรศพัท ์ 02-382-5111 
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ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท สยามเฆมี จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 26/36-37 อาคารอรกานต์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107537002346 

โทรศพัท ์ 02-250-1128 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท สวนอตุสาหกรรม บางกะด ีจาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 159 หมู่ท่ี 5 ถนนติวานนท์ ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี  

จงัหวดัปทมุธานี 12000 

เลขทะเบียนบรษิัท 0125530000630 

โทรศพัท ์ 02-504-1582 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 27 ยูนิตดี ถนนพระรามส่ี  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107558000181 

โทรศพัท ์ 02-679-8870-4 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท เบญจพรแลนด ์จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบียนบรษิัท 0105532002338 

โทรศพัท ์ 02-170-4040 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท ไทยแทฟฟิตา้ จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 2 อาคารจสัมิน ซิตี ้ชัน้ 22 โซนซี ซอยสขุมุวิท 23 (ประสานมิตร) ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105530030113 

โทรศพัท ์ 02-260-5186-9 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิัท มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 4366/1-6 ถ น น พ ร ะ ร า ม  4 แ ข ว ง พ ร ะ โ ข น ง  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 

กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบียนบรษิัท 0105555037049 

โทรศพัท ์ 02-712-0800 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

1. หน้าทีใ่นการบริหารอสังหาริมทรัพย ์

(ก) ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายไดท่ี้เกิดขึน้จากอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไดม้าโดยวิธีการใหเ้ช่าหรือวิธีการอ่ืนใด และ

บริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ให้เ ป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ี ท่ีผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกฎและ

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ข) จดัหาผูเ้ช่ารายย่อยเพ่ือเช่าพืน้ท่ีในอสงัหาริมทรพัย ์ประสานงาน รวมถึงเจรจากับผูเ้ช่ารายย่อยในการเขา้ทาํ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ค) ประสานงาน เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามใหผู้เ้ช่ารายย่อยชาํระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ รวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเฉพาะการจดัเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหนีสิ้นใด ๆ (หากมี) การคืน

เงินประกันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ และการออกใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ

ใบเสร็จรบัเงิน ในนามของกองทรสัต ์และนาํส่งเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ัดการกองทรสัตโ์ดยโอนไปยงับญัชีของ

กองทรสัตต์ามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนด  

(ง) ดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูเ้ช่ารายย่อยปฏิบัติตามสัญญาทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับอสังหาริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่าราย

ย่อยเป็นคู่สญัญาอย่างเครง่ครดั 

(จ) บาํรุงรกัษาอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือพรอ้มนาํออกใหเ้ช่าหรือขาย ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม ปรบัปรุง 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพดีและพรอ้มท่ีจะใชห้าผลประโยชนไ์ดต้ลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี

ค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยส์งูกว่างบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งขอ

ความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทรสัตเ์ป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทรสัต์

ดงักล่าวจะไม่ถกูระงบัไวโ้ดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

(ฉ) จดัใหม้ีการเปล่ียนแปลง ฟ้ืนฟ ูและดดัแปลงอสงัหารมิทรพัยต์ามความจาํเป็นและสมควร 

(ช) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงการบํารุงรักษาทรัพย์สินใด ๆ   

ตามท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการบริหาร (Preventive Maintenance) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงระบบรกัษา

ความปลอดภยั ระบบการป้องกนัอคัคีภยั ระบบการส่ือสารและการบรหิารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(ซ) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดเหตภุยัพิบตัิต่ออสงัหารมิทรพัย ์

(ฌ) พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหารมิทรพัยก์่อนส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรือกองทรสัต ์รวมถึงส่งรายงาน

การตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อมีการทาํสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่ ต่ออายุ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร หรือเมื่อสญัญาเช่าหรือสญัญาบรกิารเดิมสิน้สดุลง แลว้แต่กรณี 

(ญ) รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบขอ้มูลและเอกสารทั้งหมดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยห์รือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ประโยชนใ์นอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ทรสัตี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะสญัญาต่าง ๆ 
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ท่ีจัดทาํขึน้ระหว่างผู้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือ ทรัสตี กับบุคคลภายนอกเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือ

ประโยชนข์องกองทรสัต ์และเพ่ืออาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบริหารจดัการ

กองทรสัต ์

(ฎ) ตรวจสอบและชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรพัยห์รือค่าใชจ้่ายเก่ียวกับ

สญัญาท่ีทาํกบัผูเ้ช่ารายย่อยหรือสญัญาอ่ืนใดเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนใดของกองทรสัตใ์น

การบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยต์ามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์นมุตัิ และจดัเตรียมหนงัสือรบัรองการหกั ณ ท่ีจ่าย

สาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งและนาํส่งใหก้บักรมสรรพากร 

(ฏ) ดาํเนินการ และ/หรือ ประสานงานกับผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการ

จัดการใหผู้เ้ช่ารายย่อยไดร้บับริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอสังหาริมทรพัย ์รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงระบบ

ไฟฟ้า ระบบนํา้ประปา โทรศพัท ์การกาํจดัขยะ การบาํรุงรกัษาอุปกรณต์่าง ๆ  การรกัษาความปลอดภยั ท่ีจอด

รถ รวมถึงการบรกิารอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัอสงัหารมิทรพัย ์

(ฐ) อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี บริษัทประเมินค่าทรพัยสิ์น หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากบคุคลดงักล่าวขา้งตน้ ในการสาํรวจและตรวจตราอสงัหารมิทรพัย ์ 

(ฑ) ดาํเนินการใดๆ เพ่ือจัดหา และ/หรือ รบัโอน และ/หรือ ดาํเนินการอ่ืนใดร่วมกับผูจ้ัดการกองทรสัตเ์พ่ือทาํให้

กองทรัสตไ์ดม้าซึ่งใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นในการจัดหา

ผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์

(ฒ) ประสานงานและอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่ารายย่อยในการขอรบัใบอนญุาตเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของผู้

เช่ารายย่อยในอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสรมิ

อตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรม แลว้แต่กรณี 

(ณ) เรียกรอ้ง ต่อสู ้หรือดาํเนินกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือใชสิ้ทธิแทนผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ก่ียวกับการบริหาร

จดัการหรือเกิดจากการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัย ์ตามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์นมุตัิเป็นครัง้คราวไป 

2. หน้าทีใ่นการจัดทาํบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการ และการตรวจสอบภายใน 

(ก) จดัเตรียมและส่งมอบรายงานท่ีมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยตามท่ีกาํหนดและภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญา

แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรือรายงานอ่ืนใดท่ีคู่สญัญาอาจตกลงใหม้ีการจดัทาํเพ่ิมเติม 

(ข) จัดใหม้ีบัญชีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการกองทรสัตต์ามหลักการบัญชีท่ีเป็นท่ีรบัรองโดยทั่วไป และ

จดัส่งบญัชีดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัท่ี 10 ของเดือนถัดไป หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีผูจ้ดัการ

กองทรสัตก์าํหนด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายหลักทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงคาํสั่งของ

เจา้หนา้ท่ีของทางราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจะดาํเนินการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานประกอบการบญัชี และ

การบนัทึกบญัชีเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 7 ปี ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณ ์ครบถว้น และพรอ้มใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

เขา้ตรวจสอบ  

(ค) บริหารจดัการเงินสดย่อยหมนุเวียน (Petty Cash) ตามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้นุมตัิ รวมถึงจดัเตรียมรายงาน

การใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดสาํหรบัเบิกเงินคืนจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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(ง) อาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัต์

รอ้งขอ 

3. หน้าทีใ่นการทาํการตลาด 

(ก) ใหค้าํแนะนาํแก่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและการตลาดของอสงัหาริมทรพัยโ์ดยรวม 

ตลอดจนกลยุทธ์ดา้นการลงทุนและนโยบายการลงทุน เพ่ือให้การดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้สญัญาก่อตัง้ทรสัตท่ี์ไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (หากมี) หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลู 

กฎ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกฎและประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ข) ทาํการตลาดและจัดหาผูเ้ช่ารายย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะการอาํนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม

อสงัหาริมทรพัยต์ามท่ีไดร้ับการรอ้งขอ การตอบขอ้สงสัย การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับอสังหาริมทรพัย ์และ

กิจกรรมอ่ืนใดท่ีนาํมาซึ่งรายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์ 

4. หน้าทีใ่นการทาํสัญญาในการจัดหาผลประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

(ก) ควบคุม ดูแล รวมทัง้สรา้งมาตรการในการควบคุมดูแล และดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมในฐานะ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้ผู้เช่ารายย่อยปฏิบัติตามหน้าท่ี เงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาเช่า และสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือขอ้กาํหนด

อ่ืนใดของอสงัหาริมทรพัย ์หรือนโยบายเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงการควบคุมดูแล เรียกเก็บและส่งคืน

เงินประกนั  

(ข) ประสานงานกับผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย เมื่อผูเ้ช่ารายย่อยประสงคจ์ะ

โอน และ/หรือ เปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขสิทธิตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ รวมทั้งการเลิกสัญญา

ดงักล่าว เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวนัน้เป็นไปโดยราบร่ืน 

(ค) กาํหนดและเสนออตัราค่าเช่า และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดภายใตส้ญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือสญัญา

อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึหรือเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ง) พฒันาระบบการดาํเนินการของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หม้ีขั้นตอนหรือระบบท่ีเหมาะสมสาํหรบัการใหเ้ช่า

อสงัหารมิทรพัย ์การใหบ้รกิาร และการลงทนุเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยใ์ด ๆ ซึ่งรวมถึงการพฒันาและรกัษาไวซ้ึง่

หลักเกณฑ์และขั้นตนอนในการคัดเลือกผู้เช่ารายย่อยหรือผู้ให้บริการ รวมถึงให้คาํแนะนําแก่ผู้จัดการ

กองทรสัตใ์นการพิจารณาดงักล่าว 

5. หน้าทีต่่อกองทรัสต ์

(ก) จัดทาํและจดัส่งรายงานหรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอสังหาริมทรพัยข์องกองทรสัตใ์หผู้จ้ัดการกองทรสัต์

ภายในเวลาอนัสมควรหรือภายในเวลาท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์าํหนดเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผูจ้ดัการกองทรสัต์

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเหมาะสม รวมถึงจดัเตรียมและส่งมอบเอกสาร หรือรายงานเพ่ิมเติมในกรณีท่ีทรสัตี 

สาํนักงาน ก.ล.ต. ผูต้รวจสอบบัญชี กรมสรรพากร หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งไดข้อใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตจ์ดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่บคุคลดงักล่าวตามจาํเป็นและสมควร 
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(ข) จดัทาํและจดัส่งบญัชีอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งรวมถึงการทบทวนบญัชีดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ และ/หรือ เมื่ออสงัหารมิทรพัยม์ีการเปล่ียนแปลงโดยมีนยัสาํคญั 

(ค) จดัทาํแผนการดาํเนินงานประจาํปีในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และนาํเสนอแผนการดาํเนินงานประจาํปีของ

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวต่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ือขออนมุตัิ โดยคู่สญัญาจะรว่มกนัพิจารณาและแกไ้ขแผนการ

ดาํเนินงานประจาํปีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีแต่ละปี  

ทรัสต ี

สรุปข้อมูลสาํคัญของทรัสตี 

ชื่อทรสัตี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 7 – 8 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบรษิัท 0105535048398 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจทรสัตี ใบอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. วนัท่ี 18 กนัยายน 2556 

โทรศพัท ์ 02-949-1500 

โทรสาร 02-949-1501 

Website www.scbam.com 

ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 100,000,000 บาท 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ของทรสัตี ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564 มีดงันี ้  

รายชื่อ จาํนวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 19,999,998 99.999990 

2. นางสาวชนกานต ์อนนัตคณุากร 1 0.000005 

3. นางสาวอจัฉรา ศสัตรศาสตร ์ 1 0.000005 

รวม 20,000,000 100.000000 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของทรัสตี 

1. หน้าทีท่ั่วไป 

ทรสัตีมีหนา้ท่ีจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความชาํนาญ โดย

ปฏิบัติต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้
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เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์วัตถุประสงคใ์นการจดัตัง้กองทรสัต ์มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถา้มี) 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ทรสัตีอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาวิชาชีพท่ีมีความเป็นอิสระตามแต่ท่ีทรัสตีจะ

พิจารณาเห็นสมควร อน่ึง การปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี ใหท้รสัตีงดเวน้การกระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์

ของกองทรสัต ์ไม่ว่าการกระทาํนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องทรสัตีเองหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียก

ค่าตอบแทนในการทาํหนา้ท่ีเป็นทรสัตี หรือเป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรม

ของธุรกรรมนั้น และทรัสตีแสดงให้เห็นไดว้่า ไดจ้ัดการกองทรัสตใ์นลักษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดง

การคดัคา้น 

2. หน้าทีใ่นการจัดการทรัพยส์ิน 

(ก) ทรสัตีตอ้งมอบหมายการบริหารจดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจัดการทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลัก ซึ่งทรัสตีอาจดาํเนินการดว้ยตนเองไดห้รือ

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนดาํเนินการแทนได ้

(ข) การจดัการทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เวน้แต่ผูจ้ดัการ

กองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการได ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

• ในกรณีท่ีทรสัตีมีการดาํเนินการเอง ตอ้งจัดใหม้ีมาตรการในการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการ

ลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวออกจากหน่วยงานซึ่งทําหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และจดัใหม้ีมาตรการป้องกันการล่วงรูข้อ้มลูภายใน 

โดยตอ้งแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนดงักล่าวออกจากหน่วยงาน

และบคุลากรอ่ืนท่ีมีโอกาสใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดงักล่าว 

• ในกรณีท่ีมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัดาํเนินการ ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการ

ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานท่ี

เก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม 

 

3. หน้าทีใ่นการจัดระบบงานของทรัสตี 

ทรัสตีมีหน้าท่ีในการจัดให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสตฯ์ และตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด โดยอย่างนอ้ยใหร้ะบบงานของทรสัตีครอบคลมุเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

(ก) การแยกกองทรสัตอ์อกจากทรพัยสิ์นส่วนตวัของทรสัตี โดยในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น จะตอ้งมีการแยกกองทรสัต์

ภายใตส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ออกจากทรพัยสิ์นของกองทรสัตอ่ื์นหรือทรพัยสิ์นส่วนตวัของทรสัต ี

(ข) การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ

พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(ค) การบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรพัยสิ์นในกองทรสัต ์รายได ้รายจ่ายและหนีสิ้นของกองทรสัต ์ตลอดจน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์

(ง) การตรวจสอบดแูลและติดตามการทาํหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพ่ือสิทธิประโยชนข์องกองทรสัต ์

(จ) การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ

พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ และมิใหม้ีการทจุรติในการจดัการกองทรสัต ์

(ฉ) จดัทาํบญัชีทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ยกต่างหากจากบญัชีอ่ืน ๆ ของทรสัตี ในกรณีทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลาย

กอง ตอ้งจัดทาํบัญชีทรัพยสิ์นของกองทรัสตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกตอ้ง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งในการจัดการกองทรสัต ์ทรัสตีตอ้งแยกกองทรัสตไ์วต้่างหากจากทรพัยสิ์น

ส่วนตวัของทรสัตี และทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีทรสัตีครอบครองอยู่ และในกรณีท่ีทรสัตีจัดการกองทรสัตห์ลายกอง ตอ้ง

แยกกองทรสัตแ์ต่ละกองออกจากกนัดว้ย 

(ช) ในกรณีท่ีทรัสตีมิไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามข้อ (ฉ) ดังกล่าวข้างตน้ จนเป็นเหตุให้กองทรัสตป์ะปนอยู่กับ

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นส่วนตวัของทรสัตีจนมิอาจแยกไดว้่าทรพัยสิ์นใดเป็นของกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นใดเป็นทรพัยสิ์นท่ี

เป็นส่วนตวัของทรสัตีเอง ใหส้นันิษฐานว่า  

• ทรพัยสิ์นท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์

• ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจัดการทรัพยสิ์นท่ีปะปนกันอยู่นั้นเป็นความเสียหายและหนีท่ี้เป็น

ส่วนตวัของทรสัต ี

• ผลประโยชนท่ี์เกิดจากการจดัการทรพัยสิ์นท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีปะปนกันอยู่นัน้ ใหห้มายความรวมถึงทรพัยสิ์นท่ีถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปจากทรพัยสิ์นท่ี

ปะปนกนัอยู่นัน้ดว้ย 

(ซ) ในกรณีท่ีทรสัตีมิไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ (ฉ) ดงักล่าวขา้งตน้ จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกัน

จนมิอาจแยกไดว้่าทรพัยสิ์นใดเป็นของกองทรสัตใ์ด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัยสิ์นนัน้ รวมทัง้ทรพัยสิ์นท่ีถกูเปล่ียนรูป

หรือถกูเปล่ียนสภาพไปจากทรพัยสิ์นนัน้และประโยชนใ์ด ๆ หรือหนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการจดัการทรพัยสิ์นดงักล่าว 

เป็นของกองทรสัตแ์ต่ละกองตามสดัส่วนของทรพัยสิ์นท่ีนาํมาเป็นตน้ทนุท่ีปะปนกนั  

 

4. หน้าทีใ่นการบริหารจัดการกองทรัสต ์

(ก) ทรัสตีมีหน้าท่ีเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือ

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

• ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเห็นเก่ียวกับการดาํเนินการหรือเร่ืองท่ีขอมติว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

• ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบว่าการดาํเนินการดงักล่าว หรือเร่ืองท่ีขอมติไม่สามารถกระทาํได ้

หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีทรสัตีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกองทรัสต ์หากตอ้งมีการออกเสียงหรือดาํเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตีคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และตัง้อยู่บนหลกัแห่ง
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ความซื่อสตัยส์จุริต และรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใน

ฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์

(ข) ทรสัตีมีหนา้ท่ีบงัคบัชาํระหนีห้รือดูแลใหม้ีการบงัคบัชาํระหนีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่างกองทรสัตก์บั

บคุคลอ่ืน 

(ค) หา้มมิใหท้รสัตีนาํหนีท่ี้ตนเป็นลกูหนีบุ้คคลภายนอกอนัมิไดเ้กิดจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นทรสัตีไปหกักลบลบหนี้

กับหนีท่ี้บุคคลภายนอกเป็นลูกหนีท้รสัตี อันสืบเน่ืองมาจากการจดัการกองทรสัต ์ ทั้งนี ้การกระทาํท่ีฝ่าฝืนขอ้

หา้มนี ้ใหก้ารกระทาํเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(ง) ในกรณีท่ีทรสัตีเขา้ทาํนิติกรรมหรือทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก ใหท้รสัตีแจง้ต่อบุคคลภายนอกทราบ

เป็นลายลักษณอ์กัษรเมื่อเขา้ทาํนิติกรรมหรือธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัตี และ

ตอ้งระบใุนเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ใหช้ดัแจง้ว่าเป็นการกระทาํในฐานะทรสัตี 

(จ) ในการจัดการกองทรสัต ์ทรสัตีจะมอบหมายใหผู้อ่ื้นจดัการกองทรสัตม์ิได ้เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหท้รสัตีมีสิทธิ

มอบหมายงานไดท้ัง้นีต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เร่ือง การมอบหมายงานการจดัการกองทรสัต ์และ

หนา้ท่ีในการจดัการทรพัยสิ์น 

(ฉ) ทรสัตีมีหนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยทรสัตีอาจมอบหมายใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้ริการเป็นนาย

ทะเบียนหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ดาํเนินการแทนได ้โดยเมื่อมีการมอบหมายผูอ่ื้นเป็นนาย

ทะเบียนหน่วยทรสัต ์ทรสัตีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหผู้ท่ี้ไดร้บัมอบหมายดงักล่าวปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํ

ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการออกเอกสารแสดงสิทธิ และ การโอนและขอ้จาํกัดการโอนหน่วยทรสัต ์แห่ง

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เวน้แต่มีการจดัทาํหลกัฐานตามระบบ และระเบียบขอ้บงัคบัของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์น

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันายทะเบียนหลกัทรพัย ์

(ช) ทรสัตีหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยม์ีหนา้ท่ีจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรสัต ์หรือใบหน่วยทรสัตม์อบใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์เร่ือง การจัดทาํทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละ

การออกเอกสารแสดงสิทธิ 

(ซ) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหท้รสัตีหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หม่หรือใบ

หน่วยทรัสตใ์หม่แทนหลักฐานเก่าท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือชาํรุดในสาระสาํคัญ ให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน

หลักทรพัยม์ีหนา้ท่ีออกหรือดาํเนินการใหม้ีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตห์รือใบหน่วยทรสัตใ์หม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร 

(ฌ) ทรสัตีมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นของทรสัตีเก่ียวกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ัดการกองทรสัตใ์นรายงานประจาํปีของ

กองทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานดงักล่าวเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยทรสัตีจะตอ้งแสดง

ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัตเ์ป็นอย่างไร สอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้กฎหมายประกาศ และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ หากผูจ้ดัการ

กองทรัสต์มิไดด้าํเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนั้น ใหร้ะบุเร่ืองดงักล่าว ตลอดจนการดาํเนินการของทรสัตีในการแกไ้ขใหม้ีความ

ถกูตอ้ง 
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(ญ) ทรัสตีมีหน้าท่ีให้การรับรองรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตแ์ละมูลค่าหน่วยทรัสต ์ณ วันทาํการ

สดุทา้ยของแต่ละไตรมาสตามหลกัเกณฑท่ี์กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด เพ่ือท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใช้

ในการเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี ้ทรสัตีมีหนา้ท่ีใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือใหผู้จ้ดัการกองทรสัตค์าํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

(NAV) ของทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์่อหน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด เมื่อ

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์อกรายงานประจาํปีในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจดัพิมพข์อ้มลูเก่ียวกับมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ

และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยในรายงานประจาํปีของกองทรัสต ์ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้งส่งขอ้มูลท่ี

เก่ียวข้องกับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายงานประเมินมูลค่า

อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีส่งใหแ้ก่ทรสัตีดว้ย 

(ฎ) ทรสัตีอาจก่อหนี ้และ/หรือค่าใชจ้่ายใด ๆ  ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ท

รสัต ์พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด 

(ฏ) ทรสัตีไม่มีหนา้ท่ีใหห้ลกัประกนัใด ๆ เพ่ือประกันการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนในฐานะทรสัตี และทรสัตีไม่มีหนา้ท่ีอ่ืน

ใดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์และ/หรือบุคคลอ่ืนใด นอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์และ/หรือท่ี

กฎหมายไดบ้ญัญัติไว ้อน่ึง การท่ีทรสัตีเขา้ทาํสญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ิไดเ้ป็นการใหห้ลกัประกันรายไดห้รือผลการ

ประกอบการของกองทรสัต ์หรือหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของบรรดาผูเ้ช่าไม่ว่ารายใด 

(ฐ) เมื่อกองทรสัตสิ์น้สดุลง ใหท้รสัตีทาํหนา้ท่ีต่อไปเพ่ือรวบรวม จาํหน่าย และจดัสรรทรพัยสิ์น โดยตอ้งชาํระสะสาง

หนีสิ้นและค่าใชจ้่ายเมื่อทรสัตสิ์น้สดุลงตามลาํดบัท่ีกาํหนดในพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ 

(ฑ) ใหท้รสัตีแยกงบการเงินของกองทรสัตอ์อกจากงบการเงนิของกองทรสัตอ่ื์น หรือของทรสัตี โดยคาํนึงถึงมาตรฐาน

ท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินท่ีจดัทาํขึน้ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น

โดยผูส้อบบญัชีก่อนท่ีจะยื่นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีดังกล่าวตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. และตอ้งมิใช่

กรรมการ พนกังาน หรือลกูจา้งของทรสัตี 

(ฒ) ใหท้รสัตีงดเวน้การใชสิ้ทธิรบัเงินหรือทรพัยสิ์นคืนจากกองทรสัตส์าํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีชาํระใหก้บับคุคลภายนอก 

 

5. หน้าทีใ่นการติดตาม ดูแลและตรวจสอบผู้จัดการกองทรัสต ์หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 

(ก) ดูแลใหก้ารบริหารจดัการกองทรสัตก์ระทาํโดยผูจ้ัดการกองทรสัตท่ี์ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรสัตต์ัง้อยู ่

(ข) ติดตาม ดแูล และดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหผู้ร้บัมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดิม และการ

แต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม ่

(ค) ควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) ควบคุมดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตอ์ย่างถกูตอ้งครบถว้นตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ ทรสัตแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(จ) แสดงความเห็นเก่ียวกับการดาํเนินการหรือการทาํธุรกรรมเพ่ือกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับ

มอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) เพ่ือประกอบการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์การเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์่อผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์หรือเมื่อสาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

(ฉ) ในกรณีท่ีจําเป็น เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทรัสตีอาจกําหนดให้ผู้จัดการ

กองทรสัตต์อ้งดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามสมควร และไม่เป็นการก่อภาระใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กินกว่า

หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งนี ้เร่ืองท่ีใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการ

ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือกฎหมาย หลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วย

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และหากการดงักล่าวก่อใหเ้กิดภาระและค่าใชจ้่ายแก่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ากเกินสมควร ทรสั

ตีและผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตกลงรว่มกนัต่อไป 

(ช) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระทาํการ หรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทรสัต ์

หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าท่ีรายงานต่อสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่รูห้รือพึงรูถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว และดาํเนินการแกไ้ข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตต์ามท่ีเห็นสมควร 

(ซ) ในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือมีเหตุท่ีทาํใหผู้จ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหท้รสัตีเขา้

จดัการกองทรสัตไ์ปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศ กร. 14/2555 โดยใหท้รสัตีมีหนา้ท่ีจดัการกองทรสัตต์ามความจาํเป็นเพ่ือป้องกัน ยับยัง้ 

หรือจาํกดัมิใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงต่อประโยชนข์องกองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และดาํเนินการ

ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบัญญัติทรสัตฯ์ ในการดาํเนินการดังกล่าว ทรสัตี

อาจมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนัน้ก็ได ้ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไข

ท่ีสัญญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดร้ะบุไว ้รวมทั้งมีอาํนาจในการจัดใหม้ีผูจ้ัดการกองทรสัตร์ายใหม่ตามอาํนาจหนา้ท่ีใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบญัญัตทิรสัตฯ์ 

นอกจากนี ้เมื่อทรสัตีเห็นว่ากรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด เป็น

การก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถ

เยียวยาความเสียหายนั้นไดภ้ายในระยะเวลาอันสมควร ให้ทรัสตีสามารถเข้าไปดาํเนินการแทนผู้จัดการ

กองทรสัตไ์ดต้ามท่ีทรสัตีเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมก็ได ้

 นอกเหนือจากท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์หากผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ แกไ้ข 

หรือเปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงอันเป็นสาระสาํคัญของทรพัยสิ์นหลัก เช่น การแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงสรา้ง

ทรพัยสิ์น การแกไ้ขเปล่ียนแปลงประเภทหรือลักษณะการใชง้านทรพัยสิ์น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งขอความ

เห็นชอบจากทรสัตีก่อนการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว 

6. หน้าทีเ่กี่ยวกับสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

(ก) ดแูลใหก้ารแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(ข) ในกรณีท่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาไม่เป็นไปตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ ใหท้รสัตีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจ

หนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามพระราชบัญญัติทรัสตฯ์ เพ่ือดูแลรกัษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ค) ในกรณีท่ีหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสตห์รือการจัดการกองทรสัตท่ี์ออกตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยฯ์ และตามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหลงัและสญัญามีขอ้กาํหนดท่ีไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว ให้ทรัสตีดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรสัตใ์ห้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑน์ัน้ ตามวิธีการท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสั่งตามมาตรา 21 

แห่งพระราชบญัญัตทิรสัตฯ์ 
 

ข้อมูลของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้สอบบัญชี 

ชื่อผูส้อบบญัช ี บรษิัท สาํนกังานอีวาย จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 193/136-137 ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา คอมเพล็กซ ์ถนนรชัดาภิเษก   

แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ 02-264-9090 

นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์

ชื่อนายทะเบียนหน่วยทรสัต ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 02-009-9999 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

ชื่อผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น บรษิัท เอส.แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 114 ซอย 19 (รตันอทิุศ) ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

โทรศพัท ์ 02-652-6333 

 
ชื่อผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น บรษิัท ซิมส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 2521/35-36 โครงการบิซทาวน ์ลาดพรา้ว ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสิงห ์

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ 02-530-4333   

 
ชื่อผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น บรษิัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 1350/279-283 ชัน้ 16 อาคารไทยรงคท์าวเวอร ์ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ 02-030-5885 
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นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์โดยปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ความซื่อสตัยส์จุริตและความรบัผิดชอบ เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อ

หน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต์

และผูล้งทนุโดยรวม ทัง้นี ้การกาํกบัดแูลกองทรสัตน์ัน้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. เปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความสาํคญัและเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งมี

ความชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทาํใหผู้ล้งทนุเกิดความสาํคญัผิดในขอ้มลูนัน้ 

2. ไม่นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ปใชป้ระโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือทาํใหเ้กิดความ

เสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัต ์

3. ปฏิบัติงานดว้ยความระมัดระวังไม่ใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และในกรณีท่ีมีความขัดแยง้เกิดขึน้ ตอ้ง

ดาํเนินการใหม้ั่นใจว่าผูล้งทนุไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกับทรสัตี สาํนกังานก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งรวมถึงการขออนุมตัิ การขอ

ความเห็นชอบ หรือการเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตม์ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามจาํนวน

หน่วยทรสัตท่ี์ตนถืออยู่ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกอบดว้ยคณะกรรมการชดุย่อยทัง้หมด 2 ชดุ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษิัท 

 รายละเอียดตามท่ีปรากฎในประวตัิคณะกรรมการผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. คณะกรรมการบรหิาร 

 รายละเอียดตามท่ีปรากฎในประวตัิคณะผูบ้รหิารผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต ์

ข้อกาํหนดการประชุม 

1. การเรียกประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต ์

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการคนหน่ึงคนใดสามารถเรียกประชมุคณะกรรมการ

ได ้โดยการจดัทาํหนงัสือเชิญประชมุ ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ 

พรอ้มดว้ยระเบียบรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ

พิจารณา แลว้แต่กรณี โดยการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

9. การกาํกับดูแลกองทรัสต ์
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1.1 ในกรณีทั่วไปจดัส่งใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 

1.2 ในกรณีท่ีมีประกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการไวเ้ป็นการ

เฉพาะ ใหจ้ดัส่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการเรียกประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละหน่ึงครัง้ และ/หรือ กรณีมีเหตุ

สาํคญัซึ่งตอ้งไดร้บัมติจากคณะกรรมการบริษัท ใหก้รรมการดาํเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการไดโ้ดยใหป้ฏิบัติ

ตามวิธีการเรียกประชมุท่ีกาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ 

2. เหตุทีต่้องขอมติ 

2.1 การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลักท่ีมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์

2.2 การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

2.3 การพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของกองทรสัต ์

2.4 การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

2.5 การพิจารณาและอนมุตัิงบประมาณประจาํปีของกองทรสัต ์

2.6 การเปล่ียนแปลงและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

2.7 การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเร่ืองท่ีไม่กระทบสิทธิผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

2.8 การแต่งตัง้ท่ีปรกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุของกองทรสัต ์

2.9 การจ่ายผลประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

2.10  การกูย้ืมเงิน การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และการชาํระคืนเงินกู ้

2.11 การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า 

1,000,000 บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

2.12 กรณีอ่ืนใดท่ีกรรมการหรือผูบ้รหิารเห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา

และมีมติในเร่ืองดงักล่าว 

3. องคป์ระชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน 

การประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองอย่างนอ้ยกึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมด  

การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง ทัง้นี ้ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานกรรมการ

หรือประธานในท่ีประชมุแลว้แต่กรณี มีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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4. การทาํธุรกรรมทีส่าํคัญของกองทรัสตใ์นรอบบัญชีทีผ่่านมา 

วันที ่ รายละเอียด 

15 มกราคม 2564 - พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรพัสต ์AIMIRT 

เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหพิ้จารณาและอนุมตัิการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติมต่อไป 

- พิจารณาและอนมุตัจิาํนวนเงินทนุและจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพ่ิมเตมิ 

วิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์จะออกและเสนอขายเพ่ิมเติม เพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์AIMIRT  

- พิจารณาและอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุน ครัง้ท่ี 2 และการนาํหน่วยทรัสตจ์ดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- พิจารณาและอนุมัติการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมและ

ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และการใหห้ลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินดงักล่าว  

- พิจารณาและอนุมัติการกู้ยืมเงินเพ่ือปรับโครงสรา้งเงินกู้ยืมตามสัญญากูย้ืมเงินเดิม 

(Refinance) และค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งเงินกูย้ืมของกองทรสัต ์

AIMIRT  

- พิจารณาอนมุตัิและรบัทราบการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม และการเพ่ิมทนุของกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้ท่ี 2  

- พิจารณารบัรองขอ้มลูทางการเงินตามสถานการณส์มมติ 

- พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม และการเพ่ิมทุนของกองทรัสต ์

AIMIRT ครัง้ท่ี 2 

- พิจารณาและอนมุตัิการเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT ครัง้

ท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564  

24 กมุภาพนัธ ์2564 - รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMIRT 

สาํหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนมุตัิงบประมาณของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 

- พิจารณารบัทราบรายการระหว่างกันท่ีเกิดจากการดาํเนินการตามปกติของกองทรสัต ์

AIMIRT ประจาํปี 2563 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

กองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 
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วันที ่ รายละเอียด 

- พิจารณาและกาํหนดวนั เวลา และวาระการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

AIMIRT ประจาํปี 2564 

13 พฤษภาคม 2564 - รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMIRT สาํหรับไตรมาสท่ี 1/2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMIRT 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

- พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการ

ดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

- พิจารณาและอนุมัติการกู้ยืมเงินเพ่ือปรับโครงสรา้งเงินกู้ยืมตามสัญญากูย้ืมเงินเดิม 

(Refinance) ของกองทรัสต์ AIMIRT รวมถึงการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินเดิมของ

กองทรสัต ์AIMIRT ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รบัทราบงบประมาณของกองทรสัต ์AIMIRT ประจาํปี 2564 ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 

4 มิถนุายน 2564 - อนมุตัิโครงสรา้งวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมสาํหรบัการเพ่ิมทนุ

ครัง้ท่ี 2 

- กาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นการเพ่ิมทนุ

ครัง้ท่ี 2 (Record Date) 

14 มิถนุายน 2564 - พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการ

ดาํเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

11 สิงหาคม 2564 - รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMIRT สาํหรับไตรมาสท่ี 2/2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMIRT 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 2/2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

- รบัทราบความคืบหนา้การเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 และการลงทนุในทรพัยสิ์นเพ่ิมเตมิของ

กองทรสัต ์AIMIRT 

15 พฤศจิกายน 2564 - รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์AIMIRT สาํหรับไตรมาสท่ี 3/2564 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

- พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุของกองทรสัต ์AIMIRT 

สาํหรบัไตรมาสท่ี 3/2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

- พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์สาํหรบัรอบการ

ดาํเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 10 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสตม์ีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในของกองทรสัตซ์ึ่งบริษัทเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์เป็น
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สาระสาํคัญ และยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนในทางท่ีมิชอบ โดยกาํหนดให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหน่วยทรสัตท์กุครัง้

ท่ีมีการซือ้ ขาย หรือโอนหน่วยทรสัตต์่อฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจดัส่ง

ขอ้ความทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Mail) แจง้หา้มการซือ้ ขาย หรือ โอนหน่วยทรสัต ์ภายในระยะเวลา 30 วนั ก่อนวนั

เผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือก่อนการเปิดเผยขอ้มลู

ภายในของกองทรสัตอ์นัมีสาระสาํคญัหรือมีผลกระทบต่อราคาหน่วยทรสัต ์

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต ์

1. การพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นฝ่ายงานมีหนา้ท่ีหลกัในการสรรหาและคดัเลือกทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนท่ีมีคุณภาพและ

เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสตแ์ละกฎเกณฑต์่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กองทรัสตม์ีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง และสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัสรุปได ้ดงันี ้

1.1 ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะเป็นผูส้รรหาโอกาสในการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั และดาํเนินการตรวจสอบในเบือ้งตน้เพ่ือ

พิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง และ หลักเกณฑต์ามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือไม่ จากนั้นจึงนาํเสนอรายงานการลงทุน

เบือ้งตน้ใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารพิจารณาอนมุตัิ 

1.2 กรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอนุมตัิรายงานการลงทุนเบือ้งตน้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะดาํเนินการตรวจสอบ

และสอบทานรายละเอียดของทรพัยสิ์น (Due Diligence) อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงขอ้มลู เอกสารสิทธิ และ

เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยสิ์นซึ่งสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ตลอดจนการประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุในทรพัยสิ์นนัน้    

1.3 ดาํเนินการใหม้ีการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นอิสระภายนอก และร่วม

สอบทานรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือ

ใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสินใจลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าว 

1.4 ดาํเนินการนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ โดยภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะดาํเนินการส่งขอ้มูลการลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าวใหท้รัสตีพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด (และท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต ประกาศเปล่ียนแปลง) (เวน้แต่กรณีการพิจารณาการลงทุนในทรพัยสิ์นครัง้แรกก่อนจัดตัง้

กองทรสัต ์ไม่ตอ้งผ่านการเห็นชอบจากทรสัตี) 

1.5 ดาํเนินการตามกระบวนการท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนใน

ทรพัยสิ์น 

2. การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

2.1 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกั โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพื้น้ท่ีท่ีมีการ

เรียกเก็บค่าตอบแทน การใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใหเ้ช่าหรือใหใ้ชพื้น้ท่ี ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะไม่

ดาํเนินการในลกัษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรสัตเ์พ่ือประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล 

เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีความจาํเป็นอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรืออยู่
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ระหว่างสรรหาผูเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์ายใหม่ กองทรสัตอ์าจดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการใชก้องทรสัตเ์พ่ือ

ประกอบธุรกิจอ่ืนดงักล่าวเป็นการชั่วคราวได ้ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

2.2 ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ก่บุคคลท่ีจะนาํอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไปประกอบธุรกิจท่ี

กองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ จะตอ้งมีขอ้ตกลงท่ี

กาํหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจาํนวนท่ีแน่นอนไวล่้วงหนา้ และอาจกาํหนดค่าเช่าท่ีอา้งอิงกับผลประกอบการ

ของผูเ้ช่าเพ่ิมเติมดว้ยก็ได ้ทั้งนี ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขอ้ตกลงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชี ้

ชวน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี 

2.3 หา้มมิใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บคุคลท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะนาํอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไป

ใชป้ระกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการใหเ้ช่าในแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้ง

จดัใหม้ีขอ้ตกลงเพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถเลิกสญัญาเช่าไดห้ากปรากฎว่าผูเ้ช่านาํอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจดงักล่าว 

2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการจัดหารายได้ โดยผู้จัดการ

กองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจัดใหม้ีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรสัตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมท่ีทาํใหท้รพัยสิ์นของ

กองทรสัตค์ืนกลับสภาพเดิม เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถจัดหาผลประโยชนไ์ดเ้หมือนเดิมตลอดระยะเวลาท่ี

กองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นหลกั โดยการประกันภยัดงักล่าวจะตอ้งครอบคลมุถึงการประกันวินาศภยัท่ีอาจ

เกิดขึน้กบัอสงัหารมิทรพัย ์ในวงเงินประกนัภยัซึ่งไม่นอ้ยกว่าจาํนวนตน้ทนุทดแทนหรือตน้ทนุเปล่ียนแทน (Full 

Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจาก

อสงัหาริมทรพัย ์หรือจากการดาํเนินการในอสังหาริมทรัพยใ์นวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี ้ในการ

พิจารณาวงเงินประกันภยัขา้งตน้ท่ีจดัทาํโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตีจะไม่ปฏิเสธการจดัทาํประกันภยัและ

วงเงินประกนัภยัดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัควร 

2.5 ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดมิ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดค่าเชา่ท่ีเรียกเกบ็จาก

เจ้าของเดิมในลักษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปท่ีเป็น

บคุคลภายนอก 

การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์  

ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย ์

(Property Manager) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้

กาํกบัและตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหไ้ดผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณใ์นการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์และเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

ฯ พระราชบัญญัติทรัสตฯ์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยทั่วไป ดังนี ้ในการแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นผูบ้ริหารจัดการอสังหาริมทรพัยท่ี์

กองทรสัตเ์ขา้ไปลงทนุ เช่น การบริหารงานประจาํวนับนอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีการดาํเนินการ

อย่างนอ้ยในเร่ืองต่อไปนี ้
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1. มีการประเมินและวิเคราะหป์ระสบการณ ์ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เช่น ความสามารถ

ในการจดัหาผูเ้ช่า การติดตามหนี ้การบาํรุงรกัษาทรพัยสิ์นภายในอาคาร ระบบการบรหิารจดัการพืน้ท่ีใหเ้ช่า การดแูล

ให้บริการแก่ผู้เช่า ระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของรายไดแ้ละควบคุมการเบิกค่าใชจ้่ายใหร้ดักุม 

ระบบงานท่ีสามารถป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต ์รวมถึง

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตจ์ะสามารถบริหารจดัการทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตไ์ดอ้ย่างดี และสามารถสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์ อน่ึง ระบบควบคมุภายในของ

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าตามแนวปฏิบัติในการจัดการกองทุนและทรสัตท่ี์ลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

2. มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องกําหนดตามระดับ

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์พยายามเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์

เช่น ผลตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์ึน้อยู่กบัรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารท่ีเรียกเก็บไดจ้รงิหรือกาํไรสทุธิจาก

การปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ เป็นตน้ 

3. จดัใหม้ีกลไกท่ีทาํใหก้องทรสัตส์ามารถปรบัเปล่ียนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้ในกรณีท่ีผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ม่

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรือมีผลการบรหิารจดัการไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

4. จัดใหม้ีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยโ์ดยสมํ่า

เสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมีประสิทธิผลและสามารถป้องกันการทุจริตหรือทาํใหต้รวจพบการ

ทจุรติหรือการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น ขอใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส่์งรายงานประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน (ถา้มี) ของทั้งผูส้อบบัญชี และผูต้รวจสอบภายใน เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการของ

กองทรสัตใ์หก้บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจพิจารณากาํหนดในสัญญาว่าจา้งใหผู้บ้ริหารอสังหาริมทรพัยต์อ้งรบัผิดชอบในความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้กบัผลประโยชนข์องกองทรสัตอ์นัเน่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยใ์น

ระบบการควบคมุทาํใหเ้กิดการทจุรติไดโ้ดยง่าย 

5. ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตพ์บว่า ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยก์ระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการอนัเป็นเหตุใหข้าด

ความน่าเชื่อถือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้ความน่าเชื่อถือดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีและตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปของผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์ายนั้น เพ่ือท่ี

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสามารถเขา้ไปดาํเนินงานแทน หรือคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หม่เพ่ือทดแทนรายเดิม 

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

ผู้จัดการกองทรัสตม์ีหน้าท่ีกาํกับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือรักษา

ประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยทั่วไป ซึ่งมีดงันี ้

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัทาํหรือพิจารณาอนมุตัิแผนการดาํเนินงานประจาํปี พรอ้มงบประมาณประจาํปีท่ีมอบหมาย

ใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เป็นผูจ้ดัทาํรายละเอียดของรายรบัและรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ค่อนขา้งแน่นอนในแต่ละปี เพ่ือ

หลีกเล่ียงรายจ่ายท่ีไม่พึงประสงค ์และไม่มองข้ามรายจ่ายจาํเป็นท่ีตอ้งเกิดขึน้อย่างแน่นอนในแต่ละปีกาํหนด
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เป้าหมายการจัดหารายไดใ้นแต่ละปี รวมทั้งติดตามควบคุมดูแลใหร้ายรบัและรายจ่ายของกองทรสัตเ์ป็นไปตาม

แผนการดาํเนินงานและงบประมาณท่ีวางไวข้า้งตน้  

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดเงื่อนไขท่ีจงูใจใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยพ์ยายามเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่

กองทรสัต ์รวมทัง้ลดความเส่ียงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํกับดูแลและติดตามใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์าํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ

นโยบายในการบรหิารจดัการกองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4. ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้งกาํหนดนโยบายและรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดหาผูเ้ช่าใหม่เพ่ือใหผู้จ้ัดการ

กองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์ามารถจดัหาพืน้ท่ีเช่าจากทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หส้ามารถตอบสนองและ

ตรงกบัความตอ้งการของผูส้นใจจะเช่าใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัรูปแบบการจดัหาและแบ่งผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัผูเ้ช่า (ถา้

มี) และการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัต ์โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทรสัตเ์ป็นสาํคญั และผูจ้ดัการกองทรสัต์

ตอ้งแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัภาระผกูพนัของอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีอยู่กับผูเ้ช่าตามสญัญาเช่าเดิมใหผู้ป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น

ทราบเพ่ือนาํไปใชใ้นการกาํหนดราคาประเมินท่ียตุธิรรมสาํหรบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํกบั

ดแูลและติดตามใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์าํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงดงักล่าว 

6. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคัดเลือกผู้เช่ารายใหญ่ หรือมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยใ์นการวางแผนการจดัส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าเพ่ือจาํกดัและควบคมุความเส่ียงหรือความผนัผวน

ของรายไดค้่าเช่าในแต่ละปี 

7. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งทบทวนหรือพิจารณากาํหนดนโยบายค่าเช่าร่วมกับผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพ่ือใหอ้ตัราค่า

เช่าและค่าบรกิารพืน้ท่ีเป็นไปในอตัราท่ีเหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเ้ช่าในขณะนัน้ 

8. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งตรวจสอบระบบในการควบคุมดูแลค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หรือ

อาคารของผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรือการเปล่ียนทดแทน เพ่ือให้

มั่นใจไดว้่าค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่สญูเปล่าและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อกองทรสัตโ์ดยแทจ้รงิ 

9. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเก่ียวกับการจัดซื ้อจัดจ้างของผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากองทรัสต์ไดร้ับสินคา้หรือบริการท่ีคุม้ค่ากับเงินท่ีจ่ายไป ไม่มีการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจาํเป็น และตอ้งอยู่ภายในกรอบท่ีสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู

การเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนกาํหนดใหเ้รียกเก็บได ้

10. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีหนา้ท่ีติดตามและควบคมุดแูลใหผู้เ้ชา่ชาํระค่าใชจ้่ายและ

ค่าภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการชาํระเงินใหก้บักองทรสัตใ์หค้รบถว้นถกูตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด และใหผู้บ้รหิาร

อสงัหาริมทรพัยต์อ้งจดัทาํรายงานการคา้งชาํระค่าภาษีและค่าเบีย้ประกันภยัของผูเ้ช่าเป็นรายปีหรือรายเดือนหรือ

รายไตรมาส (ขึน้อยู่กับรอบการชาํระ) เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามใหผู้เ้ช่าชาํระใหค้รบถว้นโดยเร็ว และผูจ้ัดการ

กองทรสัตจ์ะพิจารณาความจาํเป็นในการบอกเลิกสญัญาเช่าหรือปรบัเปล่ียนเงื่อนไขการเช่าหรืออตัราค่าเช่าสาํหรบัผู้

เช่ารายนีใ้นระยะต่อไป 
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11. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งวิเคราะหค์วามผิดปกติในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้สุ่มตรวจสอบ

การดาํเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

12. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างสมํ่าเสมอ  

นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ัดให้มีระบบในการติดตามควบคุม และสุ่มตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจไดว้่าผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑอ์ย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

1) จดัเก็บรายไดแ้ละนาํส่งใหก้องทรสัตโ์ดยครบถว้นถกูตอ้ง 

2) ไม่เรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจาํเป็น และตอ้งอยู่ภายในกรอบท่ีสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนกาํหนดให้

เรียกเก็บได ้ 

3) จัดเก็บ ควบคุม และดูแลทรพัยสิ์นในการดาํเนินงานท่ีสาํคัญ รวมทั้งดูแลและซ่อมบาํรุงรกัษาทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตอ์ย่างเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใหส้ามารถใชจ้ดัหาผลประโยชนไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

4) แบ่งแยกหนา้ท่ีงานท่ีสาํคญั เช่น การอนุมตัิการทาํรายการ การจัดเก็บดูแลทรพัยสิ์น และการบันทึกรายการ

ทางการบญัชีและสารสนเทศท่ีเกิดขึน้ออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างกนั 

5) จัดใหม้ีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพ่ือรองรบัเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณท่ี์ไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดขึน้ หรือ

อาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต ์

6) ดําเนินการตามมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ ้นระหว่างผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์

13. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประชมุหารือร่วมกับผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยอ์ย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงาน

ของกองทรสัต ์และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิขึน้ในการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสตม์ีความเห็นว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทุกรายปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงบประมาณและ

เป้าหมายท่ีวางไว ้ 

การติดตามดูแลผลประโยชนข์องกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการและการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์(บคุคลภายนอก) โดย

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเป็นผูก้าํกับดแูล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกลช้ิด เพ่ือเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อ

หน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุทั่วไป ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีควบคมุดแูลและบริหารรายรบัรายจ่ายของกองทรสัตเ์พ่ือให้

ผลตอบแทนของกองทรัสต์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในระบบการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งมีดงันี ้

1. ตรวจสอบรายงานการจดัเก็บค่าเช่าและค่าบรกิาร 

2. ตรวจสอบรายงานค่าใชจ้่ายในการซือ้จัดจา้งสาํหรบังานบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมอุปกรณห์รืออาคารของผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 108 

3. ตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้และการนาํส่งใหก้องทรสัตอ์ย่างถกูตอ้งครบถว้น 

4. ตรวจสอบรายงานคา้งชาํระค่าภาษีและค่าเบีย้ประกนัรายปีหรือรายเดือนหรือรายไตรมาส 

5. มีการหารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรพัยอ์ย่างสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์และหา

แนวทางท่ีเหมาะสมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงานของกองทรสัต ์

ค่าตอบแทนของผู้จัดการกองทรัสต ์

ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์สาํคญัสรุปได ้ดงันี ้

1. ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต ์

กองทรสัตต์กลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการบริหารจดัการกองทรสัต ์(ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์(Total Asset Value “TAV”) โดยใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นรวมของ

กองทรสัต ์ในวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคาํนวณ โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 5,000,000 บาท

ต่อปี โดยกองทรสัตต์กลงชาํระค่าธรรมเนียมพืน้ฐานใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน 

2. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

2.1 ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว: รอ้ยละ 2 ต่อปีของรายไดส้ทุธิ

จากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ 

2.2 ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป นับตั้งแต่วันท่ีไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสตใ์นแต่ละคราว: รอ้ยละ 2.75 ต่อปีของ

รายไดส้ทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ 

โดยกองทรสัตต์กลงชาํระคา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นราย

เดือน 

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ  

หมายถึง ค่าตอบแทนส่วนเพ่ิมเติมจากการบรหิารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตใ์นอตัรา 

3.1 ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว: รอ้ยละ 3 ต่อปีของกาํไรจาก

การดาํเนินงานของกองทรสัตส์าํหรบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ 

3.2 ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป นบัตัง้แต่วนัท่ีไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว: รอ้ยละ 4 ต่อปีของกาํไรจาก

การดาํเนินงานของกองทรสัตส์าํหรบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ 

โดยกองทรสัตต์กลงชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน 

4. ค่านายหน้า  

4.1 ในกรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายุสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) 

กองทรสัตต์กลงจะชาํระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า

และสัญญาบริการท่ีกองทรัสตจ์ะไดร้ับจากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวจาํนวน 0.5 เดือน ในกรณีท่ีเป็นการต่อ

สัญญามากกว่าหรือนอ้ยกว่า 3 ปี กองทรสัตต์กลงจะชาํระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ิมขึน้หรือ

ลดลง (แลว้แต่กรณี) โดยคาํนวณตามสดัส่วน 
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4.2 ในกรณีท่ีผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ทาํสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็นระยะเวลาเท่ากับ 3 ปี (36 เดือน) 

กองทรสัตต์กลงจะชาํระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า

และสญัญาบรกิารท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจาํนวน 1 เดือน ในกรณีท่ีเป็นการทาํสญัญา

มากกว่าหรือนอ้ยกว่า 3 ปี กองทรสัตต์กลงจะชาํระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ัดการกองทรัสตเ์พ่ิมขึน้หรือลดลง 

(แลว้แต่กรณี) โดยคาํนวณตามสดัส่วน 

5. ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง  

หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายเดือนท่ีพึงชาํระใหแ้ก่ผู้ใหบ้ริการพืน้ท่ีส่วนกลางในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุน

สาํหรบัแต่ละโครงการ (ถา้มี) ในอตัราตามท่ีผูใ้หบ้รกิารพืน้ท่ีส่วนกลางรายนัน้ ๆ  ไดเ้รียกเก็บจริง อย่างไรก็ดี อตัราค่า

ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางดังกล่าวจะมีอัตราเพ่ิมขึน้ไม่เกินรอ้ยละ 3.5 ต่อปี โดยกองทรสัตต์กลงชาํระค่า

ดแูลระบบสาธารณปูโภคส่วนกลางใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารพืน้ท่ีส่วนกลางเป็นรายเดือน  

6. ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน  

6.1 ค่าธรรมเนียมการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอุปกรณ ์(ถา้มี) ของกองทรสัต ์(Acquisition Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 

3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดม้าของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว  

6.2 ค่าธรรมเนียมการจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ ์(ถา้มี) ของกองทรสัต ์(Disposal Fee): ไม่เกินรอ้ย

ละ 3 ของมลูค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างทรพัยสิ์นท่ีจาํหน่ายไปของกองทรสัตใ์นแต่ละคราว และราคาประเมินท่ีจดัทาํ

โดยผูป้ระเมินราคาท่ีอยู่ในบญัชีรายชื่อท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตใ์หค้วามสาํคัญต่อการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนทั่วไปเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกนั โดยการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา

อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และขอ้มลูสาํคญัอ่ืนใด เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนไดใ้ช้

ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ อาทิเช่น สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านทางเว็บไซตข์องผูจ้ดัการ กองทรสัต ์โดย

ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดทาํ และ/หรือ กาํกับดูแล รวบรวมขอ้มลูจากฝ่ายงานท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้ปิดเผยขอ้มลูของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

รวมถึงฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงาน จะตอ้งดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลู ประสานงาน และปฏิบตัิหนา้ท่ีรว่มกนักบัท

รสัตี ตาม “บนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบตัิงานร่วมกนั ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต์กบัทรสัตี”  โดยมีระบบรองรบัการเปิดเผย

ขอ้มลู ดงันี ้

1. ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานรวบรวมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่  

1.1 ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทนุรวมและทรสัตท่ี์มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน  
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1.2 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรสัต์

ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2. ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานจดัเตรียมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเปิดเผย

ขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และตรงตามกาํหนดเวลา  

3. ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑข์า้งตน้เพ่ือใหเ้ป็นปัจจบุนัพรอ้มเผยแพร่

ใหผู้บ้รหิาร และ/หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

4. ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลใหต้รงตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

5. การเปิดเผยขอ้มลูต่อทรสัตี ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลู ประสานงาน และ ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีร่วมกันกับทรสัตี ตาม “บันทึกขอ้ตกลงการปฏิบัติงานร่วมกนัระหว่างผูจ้ัดการกองทรัสต์กบัทรัสตี” ซึ่งตาม

ขอ้ตกลงนี ้กองทรสัตจ์ะตอ้งส่งรายงานประเภทต่าง ๆ ใหท้รสัตีตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือเมื่อมีเหตุการณ์

สาํคญั โดยฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงาน จะรวบรวมขอ้มลู ความเห็น หลกัการและเหตุผล รวมถึงเอกสาร

ประกอบจากหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจดัทาํรายงานส่งใหท้รสัตี 

 

การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

1. เหตุในการขอมต ิ

เหตใุนการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์มีดงัต่อไปนี ้

1.1 การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์

1.2 การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตท่ี์มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการล่วงหนา้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

1.3 การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

1.4 การทาํธุรกรรมกับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 

20,000,000 บาท หรือ เกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า 

ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

1.5 การเปล่ียนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

1.6 การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี 

1.7 การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

1.8 การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาฉบบันีใ้นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

1.9 การเลิกกองทรสัต ์
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1.10 กรณีอ่ืนใดท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์

พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักล่าว 

2. หน้าทีข่องผู้จัดการกองทรัสตใ์นการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรสัต ์

2.2 การประชมุวิสามญั คือ การประชมุคราวอ่ืนท่ีมิใช่การประชมุสามญัประจาํปีซึ่งจะจดัใหม้ีขึน้เมื่อมีรายการหรือ

เหตท่ีุกาํหนดไวด้งัต่อไปนี ้

2.2.1 เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสตท่ี์

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกันทาํหนงัสือขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์

โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ชื่อ

กนัทาํหนงัสือขอใหม้ีการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้ีการประชมุผู้

ถือหน่วยทรสัตภ์ายใน 45 วนันบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์

2.2.2 ในกรณีเร่ืองใดท่ีทรสัตีเห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในหน่ึง 1 

เดือนนบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากทรสัตี ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรสัตีในการปรกึษาหารือกับผูจ้ดัการกองทรสัต์

ถึงเหตจุาํเป็นดงักล่าว 

2.2.3 ในกรณีอ่ืนใดท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็น หรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองใหท่ี้ประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมติในเร่ืองนัน้เพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรสั

ตีในการปรกึษาหารือกบัผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ึงเหตจุาํเป็นดงักล่าว 

3. การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์ให้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ัดทาํหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจน

ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น

เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเร่ือง

ดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหร้วมถึงความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจ

ไดร้บัจากการลงมติในเร่ืองนัน้ โดยการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์จะตอ้งดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1 ในกรณีทั่วไปจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ 

3.2 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีตอ้งไดม้ติผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ตอ้งจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในกรณีท่ีมีประกาศกาํหนดหลักเกณฑเ์ก่ียวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตไ์วเ้ป็นการ

เฉพาะ ใหจ้ดัส่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองนัน้ ๆ 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 112 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ระกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ่นอย่างนอ้ย 1 ฉบบั ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั

ก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดด้าํเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันท่ีไดร้บั

หนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ/หรือ ภายในระยะเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากทรสัตีตามท่ีไดก้าํหนด

ไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์แลว้แต่กรณี ใหท้รสัตีดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยใหป้ฏิบัติตามวิธีการ

เรียกประชมุท่ีกาํหนดดงักล่าวขา้งตน้โดยอนุโลม และทรสัตีมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ (ถา้มี) จากการจดั

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ 

4. องคป์ระชุมและประธานในทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

การประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้

ถือหน่วยทรสัตท์ัง้หมด และตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ไดเ้รียกนดั

เพราะผูถื้อหน่วยทรสัตร์อ้งขอตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัตน์ัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหน่วยทรสัตร์อ้งขอตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหน้ดั

ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้

หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

5. สิทธิในการลงคะแนนเสียง 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรสัตท่ี์ตนถือ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตด์งัต่อไปนี ้มีขอ้จาํกดัสิทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน 

5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสตเ์กินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศท่ี ทจ.

49/2555 ประกาศท่ี กร.14/2555 และประกาศท่ี สช.29/2555 แล้วแต่กรณี หรือในสัดส่วนอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศกาํหนด หรือแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป ทั้งนี ้เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอัตรา

หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

5.2 ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

6. มติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์

หากสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน มติของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ในกรณีทั่วไปใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6.2 ในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6.2.1 การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลักท่ีมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของ

กองทรสัต ์
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6.2.2 การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตท่ี์มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการล่วงหนา้ในสญัญานี ้

6.2.3 การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

6.2.4 การทาํธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์ซึ่งมีขนาด

รายการตั้งแต่ 20,000,000 บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต ์

แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทั้งนี ้ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

6.2.5 การเปล่ียนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

6.2.6 การเปล่ียนแปลงทรสัตี หรือผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6.2.7 การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

6.2.8 การเลิกกองทรสัต ์

อน่ึง มติของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะเป็นผลใหก้องทรสัตห์รือการจัดการกองทรสัตม์ีลักษณะท่ีขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศท่ี สร.26/2555 หรือหลักเกณฑ์อ่ืนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ์ หรือ

พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ ใหถื้อว่ามตินัน้ไม่มีผลบงัคบั 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. การคัดเลือกการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ผู้จัดการกองทรัสตม์ีระบบการคัดเลือกและตรวจสอบดว้ยว่าบุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใ้น

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

1.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ดา้นบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยร์วมกันเป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเริ่มเขา้ทาํงานกบับรษิัท 

1.2 เป็นผูท่ี้ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามของบุคคลท่ีมีอาํนาจในการจัดการกองทรัสต ์ซึ่งเป็นลักษณะตอ้งห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด ตาม

คณุสมบตัิท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยมีฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานรว่มตรวจสอบคณุสมบตัิของผูส้มคัรดว้ย 

ระบบการติดตามดแูลคณุสมบตัิของบคุลากร 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีระบบในการติดตามดแูลใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทรสัตเ์ป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

เหมาะสม โดยมอบหมายใหฝ่้ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานดาํเนินการ ดงันี ้

• เมื่อกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ีอาํนาจในการจัดการของผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดร้บัการแต่งตัง้ ฝ่ายกฎหมายและ

กาํกบัการปฏิบตัิงานจะดาํเนินการแจง้กรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้ีอาํนาจในการจดัการดงักล่าวใหท้ราบถึงลกัษณะ

ตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้ีอาํนาจในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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• ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานดาํเนินการใหก้รรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ีอาํนาจในการจดัการ กรอกขอ้มลู

และลงนามใน “แบบรบัรองประวตัิบุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลผูม้ีอาํนาจในการจดัการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์” เพ่ือรบัรองว่าบุคคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม และ

ใน “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ีอํานาจในการจัดการ และบุคคลที่มีความ

เกี่ยวขอ้ง” เพ่ือแจง้บริษัทใหท้ราบถึงขอ้มูลส่วนตัวและความสัมพันธ์กับผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดังกล่าว ซึ่ง

บรษิัทจะใชเ้ป็นขอ้มลูตรวจสอบการมีส่วนไดเ้สียของบคุคลดงักล่าวในการทาํธุรกรรมใด ๆ กบักองทรสัต ์

• ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานดาํเนินการแจง้ใหก้รรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ีอาํนาจในการจดัการจดัทาํ 

“แบบรบัรองประวตัิบคุคลทีเ่ป็นหรือจะเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ีอาํนาจในการจดัการกองทรสัต”์ และ “แบบ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลทีม่ีความเกี่ยวขอ้ง” และนาํส่งฝ่ายกฎหมายและ

กาํกับการปฏิบตัิงาน อย่างนอ้ยปีละครัง้ หรือ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูในแบบรายงานทัง้ 2 แบบดงักล่าว

ขา้งตน้ 

• หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัสาํคญั ฝ่ายกฎหมายและกาํกบัการปฏิบตัิงานจะรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิัททราบ 

• คณะกรรมการบริษัทรายงานให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ 

ในการคดัเลือกกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในผูจ้ดัการกองทรสัต ์บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยฯ์) 

2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษา ท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํจากผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชนห์รือ

ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

2.3 ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและ

การบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต ์บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ใน

ลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

2.4 ไม่เป็นคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผูบ้ริหาร หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

ผู้จัดการกองทรัสต ์บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้และไม่ไดร้ับการแต่งตั้งใหเ้ป็น

ตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

2.5 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้จัดการกองทรัสต ์และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   
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2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรกึษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ี

อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

2.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ

บรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือบรษิัท

ย่อย 

2.9 พรอ้มท่ีจะใชด้ลุยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีท่ีจาํเป็นเพ่ือผลประโยชนข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ

พรอ้มท่ีจะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืน ๆ หรือ ของฝ่ายจดัการ 

2.10 สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ เพ่ือตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.11 มีความรูแ้ละประสบการณท่ี์เหมาะสม หรือเป็นผูม้ีศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรบั 

2.12 ไม่เป็นบคุคลท่ีมีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อบคุคลท่ีตลาดหลกัทรพัยเ์ห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรพัย ์

2.13 ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาว่าไดก้ระทาํความผิดตามกฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมาย

ว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ธุรกิจการเงินในทาํนองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

ตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือการ

บรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉอ้ฉลหรือทจุรติ 

2.14 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของผู้จัดการ

กองทรสัต ์  

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นว่า คณะกรรมการทุกท่านมีประสบการณแ์ละมีคุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสมแก่การดาํรง

ตาํแหน่งและปฏิบตัิหนา้ท่ีในการบรหิารจดัการกองทรสัต ์เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

กองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  

2564 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) เป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ 1,550,000 บาท  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมทัง้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม รวมถึงคาํนึงถึง

ผลประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคญั โดยมุ่งเนน้การบริหารใหเ้ป็นไปโดยความถกูตอ้งเป็นธรรม ต่อตา้นธุรกิจคอร์

รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ให้

ความสาํคญัและพึงปฏิบตัิในการบริหารกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดบ้ริหารกองทรสัตภ์ายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างเครง่ครดั ไดแ้ก่ พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญัติทรสัตฯ์ กฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดแูล และสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนการยึดยึดหลกัธรรมาภิบาล หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ส่งเสริมการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผูเ้ช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม และไม่โฆษณาชวนเชื่อ 

หรือเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความสับสน ความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรสัต ์ 

และนกัลงทุนทั่วไป ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

และเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นแก่นกัลงทนุในระยะยาว 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของบุคคล ทัง้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ โดยตระหนกัเป็น

อย่างยิ่งว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคคล โดยมีการสนับสนุนให้มีความเสมอภาคตาม

กฎหมาย การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยเสรี กําหนดสิทธิในการทาํงานตามกฎหมายแรงงาน สิทธิในการไดร้บั

สวสัดิการสงัคม และการคดัเลือกพนกังานเขา้ปฏิบตัิงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการจาํกดัเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เน่ืองดว้ยกองทรสัตไ์ดล้งทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งไดแ้ก่ ท่ีดิน และส่ิงปลกูสรา้งท่ีเป็นอาคารคลงัสินคา้ อาคาร

คลังหอ้งเย็น โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์โดยฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัยจ์ะเป็นผูก้าํกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมอย่างใกลช้ิดซึ่งในการบริหารอสังหาริมทรัพยน์ั้น ผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัยใ์หค้วามสาํคญักับการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและมีความรบัผิดชอบต่อผูเ้ช่า โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

สขุอนามยัของผูเ้ช่า โดยมุ่งเนน้การดาํเนินการดา้นบริหารอสงัหาริมทรพัย ์รกัษามาตรฐานในการบรกิาร และส่งมอบงาน

บรกิารท่ีมีคณุภาพปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อผูเ้ช่า 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักและมุ่ ง ให้ความสําคัญในการดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ และการลดผลกระทบต่าง ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยถือว่าการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีรว่มกนัของ

ทุกคน ดังนั้น ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงสนับสนุนใหพ้นักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี

คาํนึงถึงการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมใหม้ีการนาํทรพัยากรกลับมาใชใ้หม่ ตลอดจนรณรงคก์ารใชพ้ลังงานอย่าง

ประหยดั และปฏิบตัิตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีระบบการควบคุมภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในจะทาํหนา้ท่ีติดตามดูแล และตรวจสอบ

เพ่ือใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์ีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลกัการดาํเนินธุรกิจ ปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพ ปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม ปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ตลอดจนไม่นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีไปใชป้ระโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสม 

ในการดาํเนินการตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในจะดาํเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนของระบบควบคุม

ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์สาํคญัสรุปไดด้งันี ้

1. กาํหนดปัจจยัเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทาํการประเมินความเส่ียง เพ่ือใชใ้นการ

จดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 

2. ดาํเนินการจดัทาํแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปี  

3. นาํเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีเพ่ือขออนมุตัิจากกรรมการอิสระ 

4. ดาํเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีท่ีไดร้บัการอนมุตัิ และนาํเสนอรายงาน

การตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการปฏิบตัิงานท่ีไม่สอดคลอ้ง หรือผิดกฎระเบียบ หรือประเด็นท่ีพบ

จากการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอิสระ 

5. กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ ผูต้รวจสอบภายในจะประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและกาํกับการ

ปฏิบตัิงาน เพ่ือแจง้ต่อหน่วยงานท่ีปฏิบตัิผิดกฎระเบียบ เพ่ือใหด้าํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลา

ท่ีกาํหนด 

6. ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ จดัทาํรายงานการติดตามการแกไ้ข 

และนาํเสนอต่อกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งบคุคลภายนอกเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยกรรมการอิสระจะเป็น

ผู้ดูแลอย่างใกลช้ิดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระบบงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีระบบในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง้ กล่าวคือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานจะร่วมกันดูแลใหก้ารทาํธุรกรรมเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. ตอ้งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่ขดักับกฎเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และท่ีสาํคญัตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์

2. ตอ้งมีความสมเหตสุมผล กระทาํบนราคา และเงื่อนไขตลาดท่ีเป็นธรรม 

3. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยู่ในอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการทาํธุรกรรมจะตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจอนมุตัิการเขา้ทาํธุรกรรม 

โดยฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานจะทาํหนา้ท่ีดูแลและป้องกันไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนผ่์านการดาํเนินการดงันี ้

1. รวบรวมรายชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลท่ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั เพ่ือ

นาํส่งขอ้มลูใหท้รสัตีทกุ 6 เดือน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของกองทรสัตก์บับคุคลท่ีเก่ียวโยง 

2. ตรวจสอบว่าเป็นธรุกรรมท่ีบุคคลเก่ียวโยงของกองทรสัตม์ีส่วนไดเ้สียหรือไม่ และจาํเป็นตอ้งขอความเห็นชอบ

จากทรสัตี หรือขออนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนท่ีจะทาํธุรกรรมดงักล่าวหรือไม่ 

3. หากเป็นธุรกรรมท่ีบคุคลเก่ียวโยงของกองทรสัตม์ีส่วนไดเ้สีย จะดาํเนินการใหฝ่้ายพฒันาธุรกิจนาํเสนอธุรกรรม

ดงักล่าวใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนส่งเร่ืองให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ ภายหลังจากท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานจะ

ดาํเนินการใหฝ่้ายพฒันาธุรกิจนาํเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัตี เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบว่าเป็นไปตาม

สัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์

สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และท่ีอาจมีการประกาศเปล่ียนแปลง)  

ภายหลังจากท่ีไดร้บัความเห็นชอบในการทาํธุรกรรมกับบุคคลเก่ียวโยงของกองทรสัตซ์ึ่งมีส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิด

ความเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนแ์ละสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด โดย

คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นสาํคญัเสมือนทาํรายการกบับคุคลภายนอก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการติดตาม

และตรวจสอบธุรกรรมนัน้ ใหด้าํเนินการเป็นไปตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทรสัตี และตามประกาศ

และกฎเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีการจดัการกองทรสัตอ่ื์นอยู่ดว้ย ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตท่ี์ขออนุญาตเสนอขาย

หน่วยทรสัต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตอ่ื์นตามกฎเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด (และอาจ

มีการประกาศเปล่ียนแปลง) 

 

 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 119 

รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีในปีทีผ่่านมา 

ธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสต ์หรือบุคคลทีมี่ความเกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต ์มีดังต่อไปนี ้

(1)  รายการระหว่างกองทรัสตก์ับบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกัด ซ่ึงเป็นผู้จัดการกองทรัสต ์สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ 

มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุไทย

พาณิชย ์จาํกดั ใน

ฐานะทรสัตี ของ 

กองทรสัต ์แต่งตัง้ 

บริษัท เอไอเอ็ม 

รีท แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั เป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต์

โดยมีสิทธิและ

หนา้ที่ตามสญัญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ค่ า ธรรม เนี ยม

พื้นฐานในการ

บ ริหารจัดกา ร

กองทรสัต ์

37.22 • รายการแต่งตั้งผูจ้ัดการกองทรัสตด์ังกล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของผู้จัดการกองทรสัต์เป็นผู้มีประสบการณ์ใน

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคลงัสินคา้เป็นอย่างดี 

• อตัราค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน เป็นอตัราที่สามารถเทียบเคียงไดก้บัค่าธรรมเนียม

ผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์อ่ืน โดยกองทรัสตจ์ะจ่ายค่าธรรมเนียม

พืน้ฐานผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่า

ทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ตํ่าไม่นอ้ยกว่า 5,000,000 

บาทต่อปี ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งนี ้ผู ้จัดการ

กองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม

การบริหาร

จดัการทรพัยส์ิน

หลกัของ

กองทรสัต ์

17.12 • รายการแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตด์งักล่าว มีความสมเหตสุมผลเนื่องจากเป็น

รายการปกติธุรกิจของกองทรสัต ์

• อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์เป็นอตัราที่

สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินของ

กองทรสัตอ่ื์น โดยกองทรสัตจ์ะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรพัยส์ินหลกั

ของกองทรสัตเ์ป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 2.75 ของรายไดสุ้ทธิจาก

สญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์ทัง้นี ้ผูจ้ัดการ

กองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม

พิเศษการ

บริหารจดัการ

ทรพัยส์ินของ

กองทรสัต ์

20.55 • รายการบริหารจัดการทรัพย์สินนี ้ เป็นการให้ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือเป็น

แรงจูงใจให้กับผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริหารทรัพย์สิน โดยคํานวณ

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกําไรจากการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยทรสัต ์

• อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการบริหารจัดการทรพัยส์ินของกองทรสัต ์เป็นอตัรา

ที่ตกลงกันตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือเป็นแรงจูงในในการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยกองทรสัตจ์ะจ่ายค่าธรรมเนียมบริหาร

จัดการทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.00 

ต่อปี ของกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรบัทรพัยส์ินหลักของกองทรสัต ์ทั้งนี ้

ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
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(2)  รายการระหว่างกองทรัสต ์กับ บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากัด ซ่ึงเป็นทรัสตีของ

กองทรัสต ์สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ 

มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

สญัญาก่อตัง้ 

ทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้

บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุไทย

พาณิชย ์จาํกดั 

เป็นทรสัตีของ

กองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียม 

ทรสัตี 

15.02 • รายการแต่งตัง้ทรสัตีดงักล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการ

ปกติธุรกิจของกองทรสัต ์

• อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตี  เ ป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับ

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ท รัส ตี ข อ ง ก อ ง ทรัส ต์ อ่ื น  โ ด ย ก อ ง ท รัส ต์จ ะ จ่า ย

ค่าธรรมเนียมทรสัตีเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า 

5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรสัต ์ทั้งนี ้ผูจ้ัดการ

กองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไป

เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

 

(3)  รายการระหว่างกองทรัสตก์ับธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทรัสตีของ

กองทรัสต ์สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ 

มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กองทรสัตฝ์ากเงิน

กบัธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั 

ดอกเบีย้รบั 0.27 • รายการฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

เนื่องจากเป็นการใชบ้ริการธนาคารทั่วไป 

• อัตราผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการฝากเงิน เป็นอัตราดอกเบีย้เงินฝากซึ่ง

สามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาด

ใหญ่ทั่วไป ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 121 

(4)  รายการระหว่างกองทรัสตก์ับ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์จาํกัด และ บริษัท เคเอ็นเอส โลจิสติกส ์เซอรว์ิส 

จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ BIP ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ 

มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท โตชิบา ไทย

แลนด ์จาํกดั และ 

บริษัท เคเอ็นเอส 

โลจิสติกส ์เซอรว์ิส 

จาํกดั เช่าพืน้ที่

คลงัสินคา้ของ

กองทรสัต ์

รายไดค้่าเช่า

และคา่บริการ 

29.78 • ผูจ้ัดการกองทรสัต์เห็นว่า บริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์จาํกัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่า

ทรพัยส์ินเดิมตัง้แต่ก่อนกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการสวนอุตสาหกรรม

บางกะดี เป็นผู้เช่าที่มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอย่างดี

มากกว่าผูเ้ช่ารายอ่ืน ๆ และ บริษัท เคเอ็นเอส โลจิสติกส ์เซอรว์ิส จาํกัด 

เป็นผูเ้ช่าที่มีความคุน้เคยกบัทรพัยส์ินเป็นอย่างดี 

• อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอตัราที่ตกลงร่วมกันระหว่างกองทรสัต์

และบริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์จาํกัด โดยมีความสอดคลอ้งกับโครงสรา้งผล

ประกอบการในอดีตของทรพัยส์ินโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  

• ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า อตัราค่าเช่าและค่าบริการทัง้ของบริษัท โตชิบา 

ไทยแลนด ์จาํกัด และ บริษัท เคเอ็นเอส โลจิสติกส ์เซอรว์ิส จาํกัด เป็น

อตัราที่สมเหตสุมผลและไม่ทาํใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์โดยกองทรสัตย์งั

มีกาํไรจากการดาํเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 

 

(5)  รายการระหว่างกองทรัสต์กับ SFC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SCC ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการ

สยามเฆมี สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ลักษณะรายการ รายการ 

มูลค่ารายการ 

ปี 2564 

(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

SFC เช่าพืน้ที่

คลงัสินคา้และถงั

เก็บสารเคมีเหลว

ของกองทรสัต ์

รายไดค้่าเช่า

และคา่บริการ 

84.00 • ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า SFC ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเดิมตั้งแต่ก่อน

กองทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการสยามเฆมี เป็นผู้เช่าที่มีความคุน้เคยกับ

ทรพัยส์ินโครงการสยามเฆมีเป็นอย่างดี มากกว่าผูเ้ช่ารายอ่ืน ๆ และมีความ

เช่ียวชาญในการทาํหนา้ที่ดแูลและบริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 

• อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่าง

กองทรัสต์และ SFC ทั้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า อัตราค่าเช่าและ

ค่าบริการเป็นอตัราที่สมเหตสุมผลและไม่ทาํใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์โดย

กองทรสัตย์งัมีกาํไรจากการดาํเนินงานในระดบัที่เหมาะสม 

 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสต ์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสตใ์น

อนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีนโยบายการทาํรายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์นอนาคต และมีแนวทางในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ กล่าวคือ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและกาํกับการปฏิบตัิงานจะร่วมกันดูแลใหก้ารทาํธุรกรรมเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงันี ้
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(1) ตอ้งเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนไม่ขดักับกฎเกณฑท่ี์สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และท่ีสาํคญัตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์

(2) ตอ้งมีความสมเหตสุมผล กระทาํบนราคา และเงื่อนไขตลาดท่ีเป็นธรรม 

(3) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยู่ในอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(4) ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการทาํธุรกรรมจะตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจอนมุตัิการเขา้ทาํธุรกรรม 

(5) ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะนาํเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี ้ภายหลังจากท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ฝ่าย

กฎหมายและกาํกับการปฏิบัติงานจะดาํเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนาํเสนอธุรกรรมดังกล่าวแก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมตัิ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎหมายท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด (และท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ประกาศเปล่ียนแปลง) 
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ส่วนที ่4 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 

ดว้ยกองทรสัตเ์ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์มีหนา้ท่ีนาํส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด รวมทัง้มีหนา้ท่ีจดัส่งงบการเงินต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีกองทรสัตไ์ด้

ยื่นงบการเงินดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีท่ีทาํการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของกองทรสัต ์

ประจาํปี ผู้สอบบัญช ี หมายเหต ุ

2564 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3734 

บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2563 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3734 

บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2562 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3734 

บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2561 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3734 

บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2560 นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3734 

บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดต้รวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรสัตใ์นระยะเวลาท่ีผ่านมา สรุปไดด้งันี ้

ประเภท หมายเหต ุ

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2564 ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรบักองทนุ

รวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน ท่ีกาํหนด

โดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2563 ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรบักองทนุ

รวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานและทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน ท่ีกาํหนด

โดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุและไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2562 ถกูตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2561 ถกูตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2560 ถกูตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

• งบดุล 

(หน่วย : บาท) 

งบดุล 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
    

สินทรัพย ์    

เงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่แสดงดว้ยมลูค่า

ยตุิธรรม ผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 

109,551,476 279,567,092 184,439,274 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 

9,570,624,656 7,154,611,440 6,649,200,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 340,023,157 41,501,777 74,358,408 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้คา้งรบั 198,335 16,389 4,101 

ลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรบั 

 

10,266,187 3,864,993 2,791,598 

 

รายไดท้ี่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 

282,776 

- 

3,129,285 

2,272,855 

2,867,287 

2,904,972 

สินทรพัยอ่ื์น 2,775,349 1,004,960 744,779 

รวมสินทรัพย ์ 10,033,721,936 7,485,968,791 6,917,310,419 

    

หนีสิ้น 

   

เจา้หนีจ้ากดอกเบีย้คา้งจ่าย 7,215,523 6,476,039 4,466,234 

เจา้หนีอ่ื้นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,424,933 24,443,137        1,249,821 

สาํรองหนีส้ิน 13,258,256 10,083,359 21,309,507 

เงินมดัจาํรบัจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายได้

ค่าเช่า 

171,178,345 132,447,841 114,992,184 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2,592,412,882 2,149,690,788 1,670,625,000 

รวมหนี้สิน 2,821,489,939 2,323,141,164 1,812,642,746 

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,212,231,997 5,162,827,627 5,104,667,673 

    

สินทรัพยสุ์ทธิ    

ทนุที่ไดร้บัจากผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์ 6,642,894,176 4,669,375,000 4,669,375,000 

กาํไรสะสม 569,337,821 493,452,627 435,292,673 

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,212,231,997 5,162,827,627 5,104,667,673 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 12.1116 12.1122 11.9757 

จาํนวนหน่วยลงทนุที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ 

วนัสิน้ปี (หน่วย) 

595,480,769 426,250,000 426,250,000 
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• งบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรับปี 

สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

สาํหรับปี 

สิน้สุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 
    

รายได้จากเงินลงทุน    

รายไดค้่าเช่าและบริการ 712,092,700 586,127,479 337,642,569 

รายไดด้อกเบีย้ 

รายไดอ่ื้น 

1,078,620 

11,212,717 

126,303 394,187 

รวมรายได้ 724,384,037 586,253,782 338,036,756 
    

ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 37,222,195 27,772,382 17,502,232 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 15,023,446 12,909,760 8,519,430 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,482,695 1,391,042 1,056,138 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัยส์ินของ

กองทรสัต ์

37,846,992 21,485,966 9,373,436 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 51,718,627 42,375,646 19,813,879 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,939,787 5,193,571 2,482,638 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 2,272,855 632,116 250,428 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,391,217 2,037,758 1,612,377 

ตน้ทนุทางการเงิน 91,879,768 75,117,125 50,577,368 

รวมค่าใช้จ่าย 247,777,582 188,915,366 111,187,926 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 476,606,455 397,338,416 226,848,830 
    

รายการกาํไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน    

กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 779,700 687,635 630,233 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่า

ยตุิธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

(277,483) (2,747,362) 591,674 

กาํไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

10,666,704 18,542,880 158,275,608 

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 11,168,921 16,483,153 159,497,515 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ

ดาํเนินงาน 

487,775,376 413,821,569 386,346,345 
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• งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 487,775,376 413,821,569 386,346,345 

ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจาก

การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ป

ใน) กิจกรรมดาํเนินงาน: 

   

ซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย ์

(2,396,324,656) (474,611,441) (4,069,057,640) 

ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ (192,580,486) (685,531,460) (366,002,229) 

ขายและรบัชาํระเงินคืนทนุจากเงินลงทนุใน

หลกัทรพัย ์

363,098,318 588,343,916 264,827,890 

การรบัรูส้่วนลดมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ - - (1,336,512) 

ตน้ทนุทางการเงิน 91,879,768 75,117,125 50,577,368 

ลกูหนีร้ายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรบัเพ่ิมขึน้ (6,401,194) (1,073,396) (2,479,989) 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้คา้งรบั (เพ่ิมขึน้) ลดลง   355,468 

ลกูหนีจ้ากกรมสรรพากรลดลง 

รายไดท้ี่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพ่ิมขึน้ 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี (เพ่ิมขึน้) ลดลง 

- 

(6,175,347) 

2,272,856 

- 

(12,519,118) 

632,117 

1,054,534 

(10,632,874) 

(2,904,972) 

สินทรพัยอ่ื์นเพ่ิมขึน้ (1,770,389) (260,181) (82,011) 

เจา้หนีอ่ื้นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมขึน้ 12,981,796 5,965,891 (985,027) 

สาํรองหนีส้ินเพ่ิมขึน้ 3,174,897 6,001,277 14,287,894 

เงินมดัจาํรบัจากผูเ้ช่าและเงินประกนัรายไดค้่าเช่า

เพ่ิมขึน้ 

รายไดด้อกเบีย้ 

38,730,504 

 

(1,078,620) 

17,455,658 

 

(126,303) 

59,411,700 

กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ (779,700) (687,635) (630,233) 

(กาํไร) ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุธิรรม 

ของเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
277,483 2,747,362 (591,674) 

กาํไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ

ในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

ดอกเบีย้รบั 

(10,666,704) 

 

896,674 

(18,542,880) 

 

114,015 

(158,275,608) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,614,689,424) (83,153,484) (3,836,117,570) 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรบัสทุธิจากการขายหน่วยทรสัต ์ 1,973,519,176 - 3,119,375,000 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

1,708,390,412 

(1,262,625,000) 

887,065,788 

(408,000,000) 

972,625,000 

- 

การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ (411,890,182) 

 

(355,661,615) (154,856,626) 
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เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืมจากสถาบนั

การเงิน 

(10,737,878) 

ดอกเบีย้จ่าย (83,445,724) (73,107,320) (46,519,397) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,913,210,804 50,296,853 3,890,623,977 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

สุทธิ 

298,521,380 (32,856,631) 54,506,407 

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

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 340,023,157 41,501,777 74,358,408 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต ์

สรุปผลการดาํเนินงานปี 2564 

ในรอบปี 2564 กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมรวมทั้งสิน้ 4 โครงการ คือ อาคารคลังสินคา้ในโครงการ

เจดับเบิล้ยูดี นวนคร เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 อาคารคลังสินคา้ในโครงการไทยแทฟฟิตา้และ โครงการทิพย ์5 

และ โครงการทิพย ์8 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 และอาคารคลงัสินคา้ในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 

2564 มีพืน้ท่ีอาคารใหเ้ช่ารวม 123,957.65 ตารางเมตร จากการลงทุนเพ่ิมเติมดังกล่าวทาํให ้ณ เดือนธันวาคม 2564 

กองทรสัตม์ีพืน้ท่ีใหเ้ช่าอาคารคลงัหอ้งเย็น อาคารคลงัสินคา้ และอาคารโรงงานรวมทัง้สิน้ 268,363.75 ตารางเมตร และมี

ความจขุองถงัเกบ็สารเคมีเหลวใหเ้ชา่รวม 85,580.00 กิโลลิตร 

ในรอบปี 2564 ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้หมดทกุโครงการ มีอตัราการเชา่เฉล่ียตลอดทัง้ปีอยู่ท่ีรอ้ยละ 99.84 

รายได ้

สาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจาํนวน 724.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

138.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23.56 จากปีก่อนหนา้ โดยรายไดร้วมของกองทรสัตใ์นปี 2564 ประกอบดว้ยรายได้

จากการใหเ้ช่าและบริการจาํนวน 712.09 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 98.30 ของรายไดร้วม รายไดด้อกเบีย้รบัจาํนวน 1.08 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.15 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้นจาํนวน 11.21 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.55 ของรายไดร้วม 

โดยการเพ่ิมขึน้ของรายไดร้วมกองทรสัตใ์นปี 2564 มีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเพ่ิมสงูขึน้จาก

การรบัรูร้ายไดจ้ากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างปี 2564 ไดแ้ก่ โครงการ เจดบัเบิล้ยูดี นวนคร โครงการ

ไทยแทฟฟิตา้ โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 และ โครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์โดยทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน

เพ่ิมเติมดงักล่าวมีอตัราการเช่าท่ีรอ้ยละ 100 และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทีนบัจากวนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุ  

ค่าใช้จ่าย 

ในรอบปี 2564 กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 247.78 ลา้นบาท0 เพ่ิมขึน้ 58.86 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 31.16 จาก

ปีก่อนหนา้ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการจาํนวน 51.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 9.34 ลา้นบาทจากปี

ก่อนหนา้ ค่าใชจ้่ายกองทรสัตจ์าํนวน 104.18 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 32.76 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากกองทรสัตม์ีการ

ลงทุนเพ่ิมเติมในระหว่างปี 2564 ทาํให้ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการและค่าใช้จ่ายกองทรัสตป์รับเพ่ิมขึน้ตามการ

เพ่ิมขึน้ของขนาดทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพ่ิมเติม ในขณะท่ีตน้ทนุทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบีย้จ่ายของเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงินจาํนวน 91.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 16.76 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากกองทรสัตม์ีเงินกูย้ืม

ระยะยาวท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเพ่ือใชส้นบัสนุนการลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมในระหว่างปี 2564 และ

ค่าธรรมเนียมชาํระเงินกูค้ืนก่อนครบกาํหนด (Prepayment Fee) จากการ Refinance เงินกูย้ืมเดิม 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 

ในรอบปี 2564 กองทรสัตม์ีกาํไรจากการลงทุนสุทธิจาํนวน 476.61 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 65.79 ของรายไดท้ั้งหมด 

เพ่ิมขึน้ 79.27 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.95 จากปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเติบโตของรายไดท่ี้
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เกิดจากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพ่ิมเติม นอกจากนี ้ในปี 2564 กองทรสัตย์ังมีกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยตุิธรรมของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 10.67 ลา้นบาท จากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต์

ประจาํปี ส่งผลใหใ้นปี 2564 กองทรสัตม์ีการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานเท่ากับ 487.78 ลา้นบาท ซึ่งสงู

กว่าปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 73.95 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.87 จากปีก่อนหนา้ 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วมเป็นจาํนวนทัง้สิน้ 10,033.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 2,547.75 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 34.03 จากสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ยเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 9,570.62 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 95.38 ของสินทรพัยร์วม 

ปรบัเพ่ิมสงูขึน้ จากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เป็นจาํนวน 2,416.01 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 33.77 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุนเพ่ิมเติมและ

มลูค่าทรพัยสิ์นทางการบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้จากการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นประจาํปี 2564 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัตม์ีหนีสิ้นรวมจาํนวน 2,821.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 498.35 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

21.45 จากหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 2,592.41 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 91.88 ของหนีสิ้นรวม เพ่ิมขึน้จากสิน้ปีก่อนหนา้ 442.72 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือใชส้นบัสนนุ

การลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมระหว่างปี 2564 ทั้งนี ้เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบดว้ยเงินกู้ยืมท่ีคิดดอกเบีย้ดว้ยอัตรา

ดอกเบีย้ MLR ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู ้และเงินกูย้ืมท่ีคิดดอกเบีย้ในอตัราคงท่ี 

อตัราส่วนการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับรอ้ยละ 25.84 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม ซึ่งยงัคง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซึ่งระบุไวว้่า กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม หรือไม่

เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวม ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

(Investment Grade) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิน้ 7,212.23 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนท่ีได้รับจากผู้ถือ

หน่วยทรัสตจ์าํนวน 6,642.89 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทุนเพ่ือใชส้นับสนุนการลงทุนเพ่ิมเติม และกาํไรสะสม

จาํนวน 569.34 ลา้นบาท มีสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.1116 บาท ลดลงจาก 12.1122 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 จากจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์เพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุในระหว่างปี 2564 

สภาพคล่อง 

สาํหรบัปี 2564 กองทรสัตม์ีกระแสเงินสดสทุธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,614.69 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจาก

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมเติมรวมทั้งสิน้ 4 โครงการ คือ อาคารคลังสินคา้ใน

โครงการเจดับเบิล้ยูดี นวนคร อาคารคลังสินคา้ในโครงการไทยแทฟฟิตา้ อาคารคลังสินคา้ในโครงการทิพย ์5 และ 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 131 

โครงการทิพย ์8 และอาคารคลังสินคา้ในโครงการเอ็มเอส แวรเ์ฮา้ส ์จาํนวน 2,396.32 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดสทุธิ

ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,913.21 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดรบัสุทธิจากการขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมทุน

จาํนวน 1,973.52 ลา้นบาท เงินสดจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าํนวน 411.89 ลา้นบาท เงินสดรบัจาก

การกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ือ Refinance เงินกูย้ืมเดิมและเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมกนัเป็นเงินสด

รบัจากการกูย้ืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้จาํนวน 445.77 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืมจาก

สถาบันการเงินรวมเป็นจาํนวน 94.18 ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตม์ีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจาํนวนทัง้สิน้ 340.02 ลา้นบาท 

ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานในอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคภัยอ่ืนใดท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต โรคติดต่อ หรือโรค

ระบาดรุนแรง และมาตรการการจดัการการแพรร่ะบาดดงักล่าวโดยรฐับาล เช่น มาตรการปิดเมือง รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ี

ชะลอตวัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการชาํระค่า

เช่าและค่าบรกิารของผูเ้ช่าในทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์นบางอตุสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงาน

และฐานะทางการเงินของกองทรสัตไ์ด ้

ทั้งนี ้ท่ีผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่ไดส่้งผลกระทบโดยตรงหรือส่งผล

กระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อธุรกิจใหเ้ช่าอาคารหอ้งเย็น อาคารคลังสินคา้ อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว และ

ภาพรวมการดาํเนินงานของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยปัจจุบันกองทรสัตม์ีโครงสรา้งการลงทุนและการบริหาร

จดัการทรพัยสิ์นท่ีสามารถช่วยบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดจากภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ การ

กระจายตวัของผูเ้ช่าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและกลุ่มอตุสาหกรรม ซึ่งส่งผลใหไ้ม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงในกลุ่ม

ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมใดเป็นสาํคญั นอกจากนี ้กองทรสัตย์งัมีสดัส่วนการลงทนุในกรรมสิทธิ์ต่อสิทธิการเช่ารอ้ยละ 61.73 

ต่อ 38.27 และมีสดัส่วนของสญัญาเช่าระยะยาวมากกว่า 5 ปี รวมทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 32.49 ของรายไดร้วม ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 อันเป็นการช่วยสรา้งเสถียรภาพในช่วงภาวะตลาดท่ีอาจมีความผันผวนได ้อย่างไรก็ดี ในปี 2565 

กองทรสัตม์ีแผนการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีศกัยภาพ มีความหลากหลายและการกระจายตวั

ของกลุ่มผูเ้ช่า ประเภทธุรกิจและอตุสาหกรรม จึงคาดว่าการลงทนุเพ่ิมเติมดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดความมั่นคงต่อรายไดข้อง

กองทรสัตอ์ย่างต่อเน่ืองในอนาคต 
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15. ความเหน็ของทรัสตีเกี่ยวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต ์
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ส่วนที ่5 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องโดยผู้จัดการกองทรัสต ์

 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั ผูจ้ดัการ

กองทรสัตข์อรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้

ในสาระสาํคญั นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์บัรองวา่  

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัตไ์ดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ลว้ 

(2) ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตใ์น

ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกบัท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัรองความถกูตอ้ง

แลว้ ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดม้อบหมายให ้นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกับ

เอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของบคุคลดงักล่าวกาํกบัไว ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ี

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้   

 

ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

 

1. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 

 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 

  

 

 

2. นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒุิ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

  

 

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตแ์ละในฐานะผู้ไดร้ับมอบหมายจากทรัสตีใหด้าํเนินการแทนกองทรัสตต์ามสัญญา

ก่อตัง้ทรสัตส์าํหรบัทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

ฉบบัลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร 

ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานทีเ่ก่ียวกับการดูแลจัดการกองทรัสต ์
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในสายงานทีเ่กี่ยวกับการดูแลจดัการกองทรัสต ์

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท มีกรรมการและ

ผูบ้รหิาร ดงันี ้

คณะกรรมการบรษิทั 

บรษิัทฯ มีคณะกรรมการ 1 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

1 นายธนะชยั สนัติชยักลู ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัชี  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (ตน้ทนุ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรบัผูบ้ริหาร

ระดบัสงู (ปปร. รุน่ที่ 11) สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท. รุน่ที่ 1)  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 18/2002 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (2564 - ปัจจบุนั) 

• สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการบญัชี

บริหาร (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2561 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท สาลี่ พริน้ติง้ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2560 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 - ปัจจบุนั) 

 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 137 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

• บริษัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2556 -  

ปัจจบุนั) 

• สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่ปรกึษากลุ่มอตุสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑก์ระดาษ 

(2555 - ปัจจบุนั) 

2 นายไพสิฐ แก่นจนัทน ์ กรรมการ • ปริญญาโท Executive MBA  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท Development Administration,  

Western Michigan University, Michigan สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาโท Political Science  

Western Michigan University, Michigan สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที่ 4/2014 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ที่ 

18/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Nomination and Governance Committee Program 

(RNG) รุน่ที่ 6/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 13/2013 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset 

Management 2008, Cornell University สหรฐัอเมริกา 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 56/2005 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• นกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม (นมธ.) รุน่ที ่1  

• บริษัท ยเูรกา ดีไซน ์จาํกดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท หลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท 168 ลกักีเ้ทรด จาํกดั 

กรรมการ (2562 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท หลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (2563 - ปัจจบุนั) 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

(2560 – 2563) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการ (2559 - ปัจจบุนั) 

• Hospitality Advisory Services (Thailand) 

ผูก้่อตัง้และผูใ้หค้าํปรึกษาหลกั (Principal) (2553 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท พราว เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ (2562 – 2563) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

• Marriott Hotels & Resorts Asia 

หวัหนา้คณะผูแ้ทนการพฒันาโรงแรมประจาํประเทศไทย 

(Chief Representative Hotel Development Thailand) 

(2553 - 2555) 

• TCC Hotel Group & TCC Land Development 

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

• บริษัท แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (2539 - 2549) 

3 เรืออากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี เภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการอิสระ (2561 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจบุนั) 

• หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สยามอปุกรณเ์คร่ืองเย็น 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ (2558 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ทโูฟรท์รี จาํกดั 

ที่ปรกึษา (2553 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท อวานการด์ แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ (2549 - 2553) 

• บริษัท เทิรน์อะราวด ์จาํกดั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (2545 - 2549) 

• บริษัท เงินทนุสินเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (2542 - 2545) 

• คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด  

ผูจ้ดัการ (2541 - 2542) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

4 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู กรรมการ • ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) Ashland University 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 204/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

 

• บริษัท บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2562 – 2565) 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

กรรมการผูจ้ดัการ (2557 - 2559) 

• ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็ม

บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2546 - 2557) 

• บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จาํกดั (มหาชน) 

ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงิน (2544 - 2546) 

5 นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการ • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน  

Lubin School of Business, Pace University, New York สหรฐัอเมริกา 

• Diploma in Finance University of California, Berkeley 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 253/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2561 

- ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (2560 

- ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูจ้ดัการทั่วไปและผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

(2558 - 2559) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาและการอบรม ประสบการณก์ารทาํงาน 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2556 - 2558) 

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 

ผูอ้าํนวยการ – ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2552 – 

2556) 

 

คณะผูบ้รหิารของบรษิัท 

บรษิัทฯ มีคณะผูบ้รหิาร จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร • ปริญญาโท บริหารการจดัการ (MBA) Ashland University 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 204/2015 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (2562 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

กรรมการผูจ้ดัการ (2557 - 2559) 

• ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็ม

บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2546 - 2557) 

• บริษัท ดิจิตอล ออนป้า จาํกดั (มหาชน) 

ผูบ้ริหารระดบัสงูทางการเงิน (2544 - 2546) 
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AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

หนา้ที่ 141 

ลาํดับ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

2 นายจรสัฤทธิ์ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการผูจ้ดัการและ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

• ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารการเงิน  

Lubin School of Business, Pace University, New York สหรฐัอเมริกา 

• Diploma in Finance University of California, Berkeley 

สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 253/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

(2561 - ปัจจบุนั)  

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

(2560 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูจ้ดัการทั่วไปและผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

(2558 - 2559) 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูอ้าํนวยการ - ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2556 - 2558) 

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 

ผูอ้าํนวยการ - ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2552 - 2556) 

3 นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย

และกาํกบัการปฏบิตัิงาน 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Ann Arbor – Ross School of 

Business, The University of Michigan 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการธนาคารและ

การเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบัการปฏบิตัิงาน (2563 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - ผูอ้าํนวยการฝ่าย

กฎหมายและกาํกบัการปฏบิตัิงาน (2563 - ปัจจบุนั) 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ที่อาวโุส - ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2551 - 2563) 

• ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ที่ - เจา้หนา้ที่อาวโุส (2544 - 2549) 

4 นางสาวญาณิชศา ชาตวิฒิุกอบ

กลุ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน

และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Massachusetts, Boston 

สหรฐัอเมริกา 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

(2561 - ปัจจบุนั) 
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ลาํดับ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบญัชีและการบริหารธรุกิจ

ระหว่างประเทศ University of Massachusetts,  Boston สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาการเงินและการ

ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• หลกัสตูรทีป่รกึษาทางการเงิน (Financial Advisor License) ชมรม

วาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย (Investment Banking 

Club - Association of Thai Securities Companies) 

• IR Professional Development Program - Certificate in Investor 

Relations 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

• CFO Certification Program - Strategic CFO in Capital Markets 

2019 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

(2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์(2559) 

• ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 

ผูอ้าํนวยการ – นกัวิเคราะหส์ินเช่ืออาวโุส  

(2558 - 2559) 

• ธนาคารอาร ์เอช บี จาํกดั  

ผูจ้ดัการฝ่ายพิจารณาสินเช่ือ (2557 - 2558) 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ - ผูจ้ดัการธุรกิจสมัพนัธ ์(2557) 

• ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

เจา้หนา้ที่วิเคราะหส์ินเช่ือโครงการ - ผูจ้ดัการธุรกิจ

สมัพนัธ ์(2554 - 2557) 

5 นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี • ปริญญาโท สาขาการกาํกบัดแูลกิจการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี)  

มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

• บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (2561 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (2559 - ปัจจบุนั) 

• บริษัท ดี.โอ.ไอ. จาํกดั 

กรรมการ (2555 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท เอ แอนด ์เค คอนสตรั๊คชั่น อินเตอร ์เนชั่นแนล 

2018 จาํกดั  

กรรมการ (2555 – ปัจจบุนั) 

• บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี (2558 - 2559) 
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ลาํดับ ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

• บริษัท อาราเม็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (2557 - 2558) 

• บริษัท เหรียญ จิบเซ่ง กรุ๊ป จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน (2554 - 2557) 

• บริษัท อคัรา ไมนิ่ง จาํกดั  

เจา้หนา้ที่บญัชีอาวโุส (2544 - 2554) 
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สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์(และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) 

 

คู่สญัญา บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“ผูก้่อตัง้ทรสัต”์ และ “ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั (“ทรสัตี”) 

ลกัษณะของกองทรสัต์

และกลไกการบรหิาร 

ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดัส- 

เทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold 

Real Estate Investment Trust หรือ AIMIRT เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์      

ท่ีก่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัตนี์ ้และสมบูรณเ์มื่อผูก้่อตัง้ทรสัตโ์อนเงินท่ีไดจ้าก

การจาํหน่ายหน่วยทรสัต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รสัตีจัดการทรพัยสิ์นเพ่ือประโยชนข์อง     

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และอาจเป็นกองทรสัตท่ี์จะรบัการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

เข้ามารวมกับกองทรัสต ์โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะดาํเนินการเพ่ือใหก้องทรัสตไ์ดม้าซึ่ง

ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ โดยแลกกับการท่ีกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท่ี์ออกใหม่ของกองทรสัต ์และเงินสด (ถา้มี) 

กองทรสัตนี์ไ้ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัยสิ์นท่ีอยู่ในชื่อและอาํนาจจดัการ

ของทรสัตี 

การจดัการกองทรสัตจ์ะกระทาํโดยทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี

ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ในการนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีอาํนาจหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบหลักท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน

ทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์และทรัสตีมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการ

กาํกับดูแลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) ให้

เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีกองทรัสตม์ีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลัก การจัดการ

ลงทนุในทรพัยสิ์นอ่ืนดงักล่าวจะดาํเนินการโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยจะเป็นไปตามท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละทรัสตีต่างฝ่ายต่างจะปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นผู้ท่ีมีวิชาชีพซึ่ง

ไดร้บัความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัต์

อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมและเป็นไปตามสญัญา

ก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันท่ีไดใ้ห้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารท่ี

เปิดเผย เพ่ือประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผู้ลงทุน (ถา้มี) และมติของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์
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ชื่อ อาย ุประเภท และ

วตัถปุระสงคข์อง

กองทรสัต ์

ชื่อของกองทรสัต ์คือ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and 

Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AIMIRT 

กองทรสัตจ์ัดตัง้ขึน้โดยไม่มีกาํหนดอายุของกองทรสัตแ์ละเป็นกองทรสัตป์ระเภทไม่ไดใ้ห้

สิทธิแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์ 

กองทรัสต์จัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติทรัสต ์เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกรรมใน 

ตลาดทุนและกองทรัสต์นี ้อาจเป็นกองทรัสต์ท่ีรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยเ์ขา้รวมกับกองทรสัต ์ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยมี

วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน และอาจดาํเนินการเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

ทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และนาํหน่วยทรัสตด์ังกล่าวเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ในการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้น ผู้ก่อตั้งทรัสตจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มลูในการเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะกาํหนดใหช้าํระค่าหน่วยทรสัตด์ว้ย

เงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั้น และภายหลังจากท่ีผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนเงินท่ีได้จากการ

จาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์หท้รสัตีและกองทรสัตไ์ดก้่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณต์ามพระราชบญัญัต ิ

ทรสัตแ์ลว้ ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะดาํเนินการยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือขอใหพิ้จารณารบั

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่วนัปิด

การเสนอขายหน่วยทรสัต ์และเมื่อนาํหน่วยทรสัตไ์ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัยเ์รียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะสามารถทาํการซือ้/ขายหน่วยทรสัต์

ผ่านระบบ “การซือ้/ขายหน่วยทรสัตจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย”์ ได ้โดยปฏิบตัิตามกฎ 

ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์

ทราบถึงกาํหนดเวลาดงักล่าวโดยการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูล้งทุนโดยมิ

ชกัชา้ 

เมื่อกองทรัสต์นาํเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของ

กองทรสัตแ์ลว้ และเมื่อกองทรสัตร์บัโอนทรพัยสิ์นและภาระของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

แล้ว (ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้ารวมกับกองทรัสต์)             

ผู้ก่อตั้งทรัสต/์ผู้จดัการกองทรัสตจ์ะนาํทรัพยสิ์นหลัก และทรัพยสิ์นหลักท่ีไดร้ับโอนจาก

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(ในกรณีท่ีมีการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวม

กับกองทรสัต)์ ดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน ์ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ช้
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พืน้ท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าหรือใหใ้ชพื้น้ท่ี

หรือทรพัยสิ์นท่ีใหเ้ช่า ในการจดัหาผลประโยชนด์งักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมาย

หรือแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ดําเนินการได้ โดยการ

มอบหมายหรือแต่งตั้งจะเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมาย และ

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้กองทรสัตจ์ะมีทุนชาํระแลว้ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก ไม่นอ้ยกว่า 

500,000,000 (หา้รอ้ยลา้น) บาท เพ่ือรองรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์จะอยู่ภายใต้

การควบคุมและกาํกับดูแลโดยทรสัตี เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไป

ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญัติทรสัต ์

ประกาศอ่ืนๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ดาํเนินการในลกัษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรสัตเ์พ่ือประกอบ

ธุรกิจอ่ืน และจะไม่นาํอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่บคุคล

ท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะนาํอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิท่ีขดั

ต่อศีลธรรม หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากการลงทุน

ในทรัพย์สินหลักได้ ทั้งนี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนท่ีกําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทรสัตม์ีรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี และรอบ

ระยะเวลาบญัชีแรกใหสิ้น้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ทรพัยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็น

กองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นเริ่มตน้ (Initial Assets) ท่ีจะใหเ้ป็นกองทรสัต ์คือ เงินท่ีผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดร้บัจากการ

จาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก (“ทรพัยสิ์นเริ่มตน้”) ผูก้่อตัง้ทรสัต ์

มีหนา้ท่ีดาํเนินการใหผู้จ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยโ์อนเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสต์

ใหแ้ก่ทรสัตีเพ่ือใหก้ารก่อตัง้กองทรสัตแ์ลว้เสร็จภายใน 15 (สิบหา้) วนัทาํการนบัแต่วนัปิด

การเสนอขายหน่วยทรัสต ์และยื่นเอกสารหลักฐานท่ีแสดงไดว้่ามีการโอนเงินดังกล่าว 

พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัตต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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ภายหลังจากท่ีกองทรสัตโ์ดยทรสัตีไดร้บัทรพัยสิ์นเริ่มตน้ดังกล่าว กองทรสัตจ์ะลงทุนใน

ทรพัยสิ์นหลกัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้กองทรสัตอ์าจใชเ้งินประกนัการเช่า 

และ/หรือ เงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั รวมทัง้กูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

หรือสถาบนัการเงินเพ่ือการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้การใชเ้งินประกนัการ

เช่า รวมทัง้จาํนวนเงินกูแ้ละขอ้กาํหนดเก่ียวกับการกูย้ืมเงินเป็นไปตามแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตด์ังกล่าว นอกจากนี ้ทรัพยสิ์นท่ีจะให้เป็นกองทรัสตย์ัง

รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทรัสตจ์ะได้มาเพ่ิมเติมตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง  

หน่วยทรสัต ์ หน่วยทรัสต์ แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์

เท่าๆ กันในการเป็นผูร้บัประโยชนข์องกองทรสัต ์โดยสิทธิดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี หน่วยทรัสตข์อง

กองทรสัตนี์ม้ิไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการขายคืนหรือไถ่ถอน ทัง้นี ้หน่วยทรสัตข์อง

กองทรัสตเ์ป็นหน่วยทรัสตป์ระเภทระบุชื่อผู้ถือและชาํระเต็มมูลค่าทั้งหมด รวมทั้งไม่มี

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยทรัสต ์เว้นแต่ข้อจาํกัดท่ีเป็นไปตามกฎหมายตามท่ีไดร้ะบุไว้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

อาํนาจหนา้ท่ีของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการ

เพ่ิมทนุ 

กองทรัสตอ์าจเพ่ิมทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพ่ือเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อผู้ลงทุน  

ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็นการเฉพาะ 

เจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตบ์างรายก็ได ้โดยใหเ้ป็นไปตามมติของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละ

ขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมทุนของกองทรสัต ์ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือขอมติอนุมตัิใหเ้พ่ิมทุน และ

การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติทรสัต ์พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย ์ประกาศ ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การออกหน่วยทรัสตเ์พ่ือเพ่ิมทุนของกองทรัสตใ์ห้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรัสตจ์ะออก

หน่วยทรสัตท่ี์เป็นเศษมิได ้ในการออกหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามจาํนวนเงินค่าจองซือ้

นัน้ ใหผู้จ้องซือ้ไดร้บัหน่วยทรสัตเ์ป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ 

การออกหน่วยทรสัตเ์พ่ือเพ่ิมทุนของกองทรสัตใ์หก้าํหนดระยะเวลาเฉพาะวนัทาํการเท่านัน้ 

เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะกาํหนดเป็นประการอ่ืนใด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีก่อน 

หากการเพ่ิมทุนของกองทรสัตจ์ะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคล



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 148 

 

ท่ีเ ก่ียวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนของ

กองทรสัต ์และการออกหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีสมควรเพ่ือใหห้น่วยทรสัตท่ี์ออกใหม่ในแต่ละ

คราวสามารถเขา้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยภ์ายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนั 

นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นแต่ละคราวนัน้ 

เหตใุนการเพ่ิมทนุและ

กระบวนการเพ่ิมทนุ 

เหตใุนการเพ่ิมทนุ 

1. เพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์หรือสงัหาริมทรพัยท่ี์ใช้

ในการดาํเนินกิจการของทรพัยสิ์นหลกั หรือลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตโ์ดย

ทางอ้อมตามหลักเกณฑ์และประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ิมเติมจาก

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตท่ี์มีอยู่เดิม  

2. เพ่ือปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรสัตห์รืออสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่า ใหอ้ยู่ในสภาพดีและมีความ

พรอ้มท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ หรือสอดคลอ้งกับสภาพตลาดหรือความตอ้งการของ

ลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

3. เพ่ือต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ ซึ่งเป็นของกองทรสัตห์รือท่ี

กองทรัสตม์ีสิทธิการเช่า เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสตห์รือ

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

4. เพ่ือชาํระเงินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทรสัต ์ 

5. เพ่ือลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนตามหลักเกณฑแ์ละสัดส่วนท่ีกาํหนดในประกาศสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. เพ่ือเหตอ่ืุนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

7. เพ่ือเหตุอ่ืนใดท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรและจาํเป็นใหม้ีการเพ่ิมทุน ซึ่งตอ้งไม่ขดั

หรือแยง้กบักฎหมาย หรือกฎระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

กระบวนการเพ่ิมทนุ 

1. การเพ่ิมทนุของกองทรสัตจ์ะกระทาํไดต้่อเมื่อไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณใ์นการก่อตัง้

กองทรัสต์และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

2. การเพ่ิมทุนของกองทรสัตจ์ะตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์อนุมตัิใหเ้พ่ิมทุนดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม ดงัต่อไปนี ้

2.1 การเพ่ิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เ ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรสัตบ์างราย ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรสัตร์วมกันเกินกว่า
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รอ้ยละ 10 (สิบ) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงคดัคา้นการเพ่ิมทนุ 

2.2 ในกรณีท่ีเป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พ่ือการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีท่ีแสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่าการ

จัดสรรหน่วย ทรัสตใ์หม่จากการเพ่ิมทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑท่ี์

กาํหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย 

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ 

เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตามแนวทางท่ี

สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดในรายละเอียดเพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในทางปฏิบตัิ 

(ถ้ามี) ทั้งนี ้การเพ่ิมทุนตอ้งกระทาํให้แลว้เสร็จภายใน 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีท่ี

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนมุตัิใหเ้พ่ิมทนุ 

3. ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินหลักเพ่ิมเติม ได้ผ่านกระบวนการ

เก่ียวกับการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลักและอุปกรณต์ามท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์

และหากเป็นการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งผ่านการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัตท่ี์ออกใหม่ 

การลดทนุชาํระแลว้ของ

กองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และจะแกไ้ขเพ่ิมเตมิต่อไป 

เหตใุนการลดทนุชาํระ

แลว้และกระบวนการลด

ทนุชาํระแลว้ 

เหตใุนการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัต ์

ใหม้ีไดเ้ฉพาะในกรณี ดงันี ้

กองทรสัตม์ีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์หรือ

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์หรือการตัดจาํหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์(ถา้มี) ทั้งนี ้

ตอ้งปรากฏขอ้เท็จจรงิดว้ยว่ากองทรสัตไ์ม่มีกาํไรสะสมเหลืออยู่แลว้ 

1. กองทรสัตม์ีการเพ่ิมทนุเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ิมเติม แต่ปรากฏเหตขุดัขอ้งใน

ภายหลัง ทาํใหไ้ม่สามารถไดม้าซึ่งอสังหาริมทรพัยบ์างส่วนอันเป็นไปตามสัญญาท่ี

เก่ียวขอ้ง ซึ่งไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูแลว้  

2. กองทรสัตม์ีการเพ่ิมทนุเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ิมเติม แต่ปรากฏเหตขุดัขอ้งใน

ภายหลงั ทาํใหไ้ม่สามารถไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

3. กองทรสัตม์ีรายการค่าใชจ้่ายท่ีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุตอ้งนาํไปใชใ้นการคาํนวณ

กาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ของกองทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

4. กรณีอ่ืนใดท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์มีติใหล้ดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตไ์ด ้
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กระบวนการลดทนุชาํระแลว้ 

1. การลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตจ์ะกระทาํไดต้่อเมื่อไม่ขดัหรือแยง้กับเจตนารมณใ์น

การก่อตัง้กองทรสัต ์บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติทรสัต ์พระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

2. ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติอนุมตัิใหล้ดทุนชาํระแลว้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

3. ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการลดทุนชาํระแลว้ดว้ยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรสัตใ์ห้

ต ํ่าลงเท่านัน้ 

4. ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียน ณ วนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรสัต ์โดยคาํนวณมลูค่าหน่วยทรสัตท่ี์ใช้

ในการลดทนุชาํระแลว้จากมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์ณ วนัปิดทะเบียนพกัการ

โอนหน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้เงินเฉล่ียคืนตอ้งไม่ไดม้าจากเงินกาํไรของกองทรสัต ์

5. กระบวนการลดทุนใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด และรวมถึงหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดใน

อนาคตท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ทัง้นี ้กระบวนการลดทนุชาํระแลว้สาํหรบัเหตตุามท่ีระบใุนขอ้ 1. ขอ้ 2. ขอ้ 3. ขอ้ 4. หรือ ขอ้ 

5. สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จัดการ

กองทรัสตเ์ห็นสมควร ผู้จัดการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการขอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตใ์หล้ดทนุชาํระแลว้ โดยดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามวิธีการขอมติ

และการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผูถื้อ

หน่วยทรัสตก์ับทรสัตี และมิไดก้่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือ

ลกัษณะอ่ืนใดระหว่างทรสัตีและผูถื้อหน่วยทรสัต ์และในระหว่างผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยกนั 

การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสตม์ิไดท้าํให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของ

กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต ์หรือเจ้าหนีข้อง

กองทรสัต ์โดยทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเจา้หนีข้องกองทรสัตจ์ะบงัคบัชาํระหนีไ้ดจ้าก

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิเรียกใหก้องทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนไดไ้ม่เกินไปกว่าเงินกาํไร 

หลังหักค่าสาํรองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหก้องทรสัตห์ักได ้ซึ่งรวมถึงกาํไรท่ียงัไม่

เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น

ของกองทรัสต ์รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์รายการเงินสาํรองเพ่ือการชาํระหนีเ้งิน

กู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบุไว้ในแบบแสดง

รายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และมีสิทธิเรียกให้

คืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าจาํนวนทุนของกองทรสัตท่ี์ปรบัปรุงดว้ยส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากว่า

มลูค่าหน่วยทรสัต ์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิใหต้ีความสัญญาก่อตัง้ทรสัตไ์ปในทางท่ีก่อใหเ้กิดผลขัดหรือแยง้กับ

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ทาํใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีกรรมสิทธิ์และสิทธิเรียกรอ้งเหนือทรพัยสิ์น

ของกองทรสัตโ์ดยเด็ดขาดแตเ่พียงผูเ้ดียว ไม่ว่าส่วนหน่ึงส่วนใด และผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่มี

สิทธิเรียกรอ้งใหโ้อนทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตม์ี

สิทธิติดตามเอาทรพัยสิ์นของกองทรสัตค์ืนจากบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีทรสัตี และ/หรือ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือ

พระราชบัญญัติทรัสต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยัง

บคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญัติทรสัตก์าํหนด 

ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตีในการชาํระเงินอ่ืนใดเพ่ิมเติม

ใหแ้ก่กองทรสัตห์ลงัจากท่ีไดช้าํระเงินคา่หน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่มี

ความรบัผิดอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกสาํหรบัหน่วยทรสัตท่ี์ถือนัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตลอดจน

ซักถาม และแสดงความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรสัตข์องทรสัตีและผูจ้ัดการ

กองทรสัตว์่าเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและสญัญาก่อตัง้ทรสัตก์าํหนดไว้

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่มีสิทธิเข้าแทรกแซงการดาํเนินงานตามปกติ 

(Day-to-day Operations) ท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ของผูจ้ัดการกองทรสัต์

และทรสัตี ซึ่งเร่ืองดงักล่าวใหถื้อเป็นอาํนาจและดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือทรสัตี 

แลว้แต่กรณี 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิท่ีจะไดร้บัการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ต่ละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือแก้ไข

วิธีการจัดการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์
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ซึ่งทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

เมื่อไดร้บัมติตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกกองทรสัตห์รือลดทุน โดยในกรณีของการ

เลิกกองทรสัตน์ัน้ ทรสัตีซึ่งเป็นผูม้ีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการชาํระบญัชีกองทรสัต ์อาจจดัให้

มีผูช้าํระบญัชีทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้าํระบญัชี โดยดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบไุว้

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์อน่ึง ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัเงินคืนก็ต่อเมื่อกองทรสัตม์ีทรพัยสิ์น

คงเหลือภายหลังจากไดห้ักค่าใชจ้่ายและชาํระหนีข้องกองทรัสตเ์มื่อเลิกกองทรัสตแ์ลว้

เท่านัน้ สาํหรบักรณีการลดทนุชาํระแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีสิทธิท่ีจะโอนหน่วยทรัสตไ์ด ้แต่ทั้งนี ้จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข และ

หลกัเกณฑท่ี์ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ กล่าวคือ ผู้ถือหน่วยทรัสตส์ามารถนาํหน่วยทรัสตไ์ปจาํนาํไดต้าม

กฎหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีทรสัตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรสัตก์าํหนด มี

สิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจดัการกองทรสัตต์ามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น

สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และจะตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศ หลักเกณฑห์รือขอ้บงัคบั

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะตอ้งไม่เป็นการเพ่ิมภาระของทรสัตี 

ผูก้่อตัง้ทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต ์เกินไปกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด มีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืน

เมื่อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การโอนหน่วยทรสัต ์ ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถโอนหน่วยทรสัตไ์ด ้เวน้แต่จะเขา้ข่ายเป็นกรณีท่ีถกูจาํกดัการโอน

หน่วยทรสัต ์โดยวิธีการโอนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การลงทนุของกองทรสัต ์ การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 

ตลอดจนประกาศ และคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนดหรือจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป 

การลงทุนในทรพัยสิ์นหลักและอุปกรณต์อ้งเป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมทั้งวิธีการ

ไดม้าตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยอาจเป็นการลงทนุโดยทางตรงหรือการลงทุน

โดยทางออ้ม โดยกองทรสัตม์ีนโยบายการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัประเภทอสงัหาริมทรพัย ์

หรือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยสิ์นอนั

เป็นส่วนควบหรือเคร่ืองอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพยสิ์นท่ี

กองทรสัตจ์ะลงทุน ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรพัยป์ระเภทอาคารคลังสินคา้ ศูนย์
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กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น อาคารโรงงาน หรือถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึง

อสงัหาริมทรพัยอ่ื์นใดท่ีเก่ียวข้องกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการใหเ้ช่าพืน้ท่ีอาคาร

คลงัสินคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ อาคารคลงัหอ้งเย็น อาคารโรงงาน หรือถังเก็บสารเคมีเหลว

ดังกล่าว และทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีอาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ เป็นต้น ทั้งนี ้ 

นอกเหนือจากการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั กองทรสัตม์ีนโยบายจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น

อ่ืนตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากในธนาคาร 

เป็นตน้ และกองทรสัตอ์าจลงทุนในหุน้ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพยสิ์นหลักของ

กองทรสัตภ์ายใตเ้งื่อนไขท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ทั้งนี ้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เป็นการลงทุนผ่านบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการดาํเนินการในลกัษณะ

เดียวกันกับกองทรสัตไ์ม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท โดยการถือหุน้หรือตราสาร

หนีท่ี้ออกโดยบรษิัทดงักล่าว หรือการเขา้ทาํสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้ืมเงนิกบั

บรษิัทดงักล่าว  

(2) บริษัทท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(2.1) เป็นบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary) 

(2.2) ในกรณีท่ีผูท่ี้จะจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรือใหสิ้ทธิในทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว

มิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งเป็นบริษัทท่ีเขา้ลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก)   บริษัทท่ีมีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) 

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้   

(ข)   บรษิัทท่ีมีกองทรสัตห์รือบรษิัทตามขอ้ (ก) เป็นผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 

(ค)   บรษิัทท่ีถกูถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 (เจด็สิบหา้) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) 

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ โดยเริ่มจากการถือหุน้ของ

ขอ้ (ก) หรือ ขอ้ (ข) 
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การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่ว่าในชั้นใด ต้องมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า

จาํนวนท่ีกฎหมายของประเทศท่ีบรษิัทนัน้จดัตัง้ขึน้ไดก้าํหนดไวส้าํหรบัการผ่าน

มติท่ีมีนัยสาํคัญ โดยการถือหุน้ในชั้นสุดทา้ยเมื่อคาํนวณโดยวิธีตามสัดส่วน 

(pro rata basis) แลว้ ตอ้งมีจาํนวนหุ้นท่ีกองทรัสตถื์อไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 

(หา้สิบเอ็ด) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทในชัน้สดุทา้ย 

(2.3) เป็นบริษัทท่ีกองทรสัตไ์ม่สามารถถือหุน้ในบรษิัทดงักล่าวไดถ้ึงสัดส่วนตามขอ้ 

(2.1) หรือ (2.2) เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอ่ืน โดยกองทรสัตห์รือบริษัท

ตามขอ้ (2.1) หรือ (2.2) ตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขัน้สงูท่ีสามารถ

ถือไดต้ามกฎหมายดงักล่าว ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 (ส่ีสิบ) ของจาํนวน

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ และแสดงไดว้่ากองทรสัตม์ีส่วนรว่มในการ

บรหิารจดัการบรษิัทดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทนัน้ดว้ย 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พ่ือการเพ่ิมทุน การลงทุนใน

ทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มของกองทรสัตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีด้ว้ย 

(3.1) กรณีท่ีกองทรสัตจ์ะมกีารลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทนุใน 

ตราสารหนีห้รือการเขา้ทาํสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้ืมเงินกบับรษิัทตาม

ขอ้ (2) บรษิัทใด หากสดัส่วนการลงทนุหรือการใหกู้ย้ืมเงินดงักล่าวเกินกวา่

สดัส่วนท่ีกองทรสัตแ์ละบรษิัทอ่ืนตามขอ้ (2) ถือหุน้รวมกนัในบรษิทันัน้ ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีใหล้งทนุหรือเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว  

(ข)   ไดร้ับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตอ์นุมัติการลงทุนหรือการเขา้ทาํ

สญัญาดงักล่าว โดยหนงัสือนดัประชมุท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้ง

มีขอ้มลูตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญั

ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

1.   เหตผุลและความจาํเป็นในการลงทนุหรือการเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว 

2.   ความสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ 

3.   เงื่อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

(3.2) กรณีท่ีกองทรสัตจ์ะมกีารลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการถือหุน้ใน

บรษิัทตามขอ้ (2) (2.2) หรือ (2.3) ตอ้งไดร้บัมติจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

อนมุตัิการลงทนุดงักล่าว โดยหนงัสือนดัประชมุท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

ตอ้งมีขอ้มลูตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัต่อ

การตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงันี ้

(ก)   ความเส่ียงจากการลงทนุโดยการถือหุน้ในสดัส่วนดงักล่าว 
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(ข)   รายละเอียดเก่ียวกบัเงื่อนไขท่ีสาํคญัของการรว่มลงทนุ การแบ่งกาํไรและ 

ประโยชนต์อบแทนระหวา่งกองทรสัตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบรษิัท การมี

ผลใชบ้งัคบัของสญัญาระหว่างกองทรสัตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบรษิัท 

ขอ้จาํกดัในการจาํหน่ายหุน้ของบรษิัทท่ีกองทรสัตถื์อ และความเห็นของ 

ท่ีปรกึษากฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 

(4)    ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์สดงไดว้่า มีกลไกการกาํกบัดแูลท่ีจะทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

สามารถดแูลและควบคมุใหบ้รษิทัตามขอ้ (2) ดาํเนินการใหเ้ป็นไปในทาํนองเดยีวกบั

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวส้าํหรบักองทรสัตท่ี์มีการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัโดยตรง โดย

ตอ้งมกีลไกการกาํกบัดแูลอย่างนอ้ยตามท่ีกาํหนดดงัต่อไปนี ้แต่ทัง้นี ้ในกรณีของ

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้ืมเงินตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหพิ้จารณาเฉพาะ

ในชัน้ของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

(4.1)   มีการส่งบคุคลเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ในบรษิัทนัน้ และมีระเบียบปฏิบตัิหรือขอ้กาํหนดท่ีทาํใหก้ารส่งบคุคล

ดงักล่าวตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4.2)   มีการกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้

ตามขอ้ (4.1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึ่งรวมถงึ 

(ก)   การกาํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชัดเจน และท่ีมีผลใหก้าร

พิจารณาของกรรมการดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทในเร่ืองสาํคัญตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อน  

(ข)   การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนั และการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญั ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

(ค)   การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทดงักล่าวปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(4.3)   มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่าง

กองทรสัตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบรษิัทดงักล่าว 

(4.4)   มีกลไกในการกาํกับดูแลท่ีมีผลใหก้ารทาํรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทาํ

รายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษัทดงักล่าว มีสาระของรายการและไดร้บัมติจาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์
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ก่อนการเขา้ทาํรายการดงักล่าวของบริษัทดงักล่าว ทัง้นี ้ใหพิ้จารณาการทาํ

รายการของบริษัทดังกล่าวทาํนองเดียวกับการทาํรายการในลักษณะและ

ขนาดเดียวกันกับท่ีกองทรสัตต์อ้งไดร้บัมติของคณะกรรมการของผูจ้ัดการ

กองทรสัตห์รือท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(4.5)   กลไกในการกาํกับดูแลท่ีมีผลใหก้ารแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใดๆ ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี

นยัสาํคญั เช่น การแกไ้ขเอกสารสาํคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกจิ 

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเงินทุน การออกหลักทรพัย ์การกูย้ืมเงิน การให้

หลกัประกนั การโอนหรือขายทรพัยสิ์น เป็นตน้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากกองทรสัต ์

กลไกการกาํกบัดแูลตามวรรคหน่ึงขอ้ (4.4) และ (4.5) มิใหน้าํมาใชบ้งัคบักับ

บริษัทตามขอ้ (2) (2.3) ท่ีถูกถือหุน้โดยกองทรสัตแ์ละบริษัทตามขอ้ (2) (ถา้

มี) รวมกันนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บรษิัทท่ีถกูถือหุน้นัน้ 

(5)    ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีนโยบายจะใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษัทตามขอ้ (2) ไม่ว่าในรูปแบบใด 

จะตอ้งมีขั้นตอนการดาํเนินการในการใหกู้ย้ืมเงินตามหลักเกณฑใ์นประกาศ ทจ. 

49/2555 และมีวตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงินดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้

(5.1)  ลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรพัยสิ์นหลัก และ/

หรือ อปุกรณ ์(ถา้มี) เพ่ิมเติม 

(5.2) บรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(5.3) ดูแล ซ่อมบาํรุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสต ์ให้อยู่ใน

สภาพดี และพรอ้มนาํไปจัดหาผลประโยชน ์หรือสอดคลอ้งกับสภาพตลาด

หรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(5.4) ต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นหลกั

ของกองทรสัต ์เพ่ือประโยชนใ์นการจัดหาผลประโยชนข์องกองทรัสต ์หรือ

สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(5.5) ชาํระเงินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของบรษิัทตามขอ้ (2) 

(5.6) เป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษิัทตามขอ้ (2)  

(5.7) ปรบัโครงสรา้งเงินกูย้ืมเพ่ือนาํไปชาํระหนีเ้งินกูย้ืมฉบบัเดิม (Refinance) 

(5.8) ปรบัโครงสรา้งเงินทนุของบรษิัทตามขอ้ (2) 

(5.9) ป้องกันความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ/หรือ ป้องกันความ

เส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบีย้ อนัเน่ืองมาจากการกูย้ืมเงนิหรือออกตราสารหนี ้
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(5.10)  จ่ายประโยชนต์อบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(5.11) เหตุจําเป็นอ่ืนใดตามท่ีผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพ่ือบริหารจัดการ

กองทรสัตแ์ละเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(6.)    ตอ้งมกีารประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(6.1)   มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม  

ทัง้ในชัน้ของกองทรสัตแ์ละในชัน้ของบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ ดงันี ้

(ก)   การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน

สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยตอ้งคาํนึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ของกองทรสัต ์

ภาระภาษีของบริษัทท่ีกองทรัสตเ์ป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัยอ่ืนท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุโดยทางออ้ม 

ในกรณีท่ีการลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถือหุน้ในบริษัทตามขอ้ 

(2) เป็นทอดๆ การประเมินมลูค่าในชัน้ของกองทรสัตต์อ้งคาํนึงถงึปัจจยั

ตามวรรคหน่ึงของบรษิัทในทกุชัน้ดว้ย 

(ข)   การประเมินมลูค่าในชัน้ของบริษัทท่ีถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ในอสงัหารมิทรพัย ์ใหป้ระเมินมลูค่าตามหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(6.2)   มีการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นอ่ืนซึ่งบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้และบรษิัทท่ี

ถกูถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทนุไว ้ตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(ก)   ใชม้ลูค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํหนดมลูค่ายตุิธรรมของ

เงินลงทนุท่ีออกโดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

(ข)   ในกรณีท่ีหลักเกณฑต์ามขอ้ (ก) ไม่รองรบัการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม

ของทรพัยสิ์นใด ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบั

หรือมาตรฐานสากล 

        สมาคมบริษัทจัดการลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายความว่า สมาคมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และจดทะเบียน

กบั สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือทาํการส่งเสรมิและพฒันา

ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 
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(6.3)   ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ให้กู้ยืมเงิน ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ (6.2) ดว้ย 

การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีกาํหนด

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้เช่น จะตอ้งตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due Diligence) 

ขอ้มลูและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ ์(ถา้มี) ตอ้งประเมินมลูคา่

ทรพัยสิ์นหลกัอย่างนอ้ยตามขอ้กาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ฯลฯ รวมทัง้ตอ้งมีสาระของ

รายการ ระบบในการอนมุตัิ รวมถึงกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติ

ของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดงันี ้

ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี ้

- เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์

- สมเหตสุมผลและใชร้าคาท่ีเป็นธรรม 

- ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยูใ่นอตัราท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสม 

- ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ทาํธุรกรรมไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจเขา้

ทาํธุรกรรมนัน้ 

ในดา้นระบบในการอนมุตัิ ตอ้งผ่านการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

- ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

- ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 (สิบ) ของมลูคา่

ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of 

Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

- ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสิบ) ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

ทัง้นี ้การคาํนวณมลูค่าของทรพัยสิ์นตามขอ้นี ้จะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าซึ่ง

ทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการท่ีทาํให้กองทรัสต์พรอ้มจะหารายได ้ซึ่ง

รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 
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กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหผู้จ้ัดการ

กองทรสัตแ์ละทรสัตีมีหนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้

- หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัมีใหเ้อกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือ

เชิญประชุม แลว้แต่กรณี แสดงความเห็นของตนเก่ียวกับลักษณะธุรกรรมการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม พรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบท่ีชดัเจน 

- หนา้ท่ีของทรสัตีในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกับ

ลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

การจําหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลักในแต่ละครัง้ ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้งดาํเนินการต่างๆ 

ตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดงันี ้ 

ก่อนการจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นหลัก ให้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ัดให้มีการประเมินมูลค่า

ทรพัยสิ์นหลกัตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

การจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์นหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(ก)  การจาํหน่ายไปจะกระทาํโดยเปิดเผยและมีสาระของรายการ ระบบการอนุมตัิ และ

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์

ตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(ข)    การจาํหน่ายทรพัยสิ์นหลกัก่อนครบ 1 (หน่ึง) ปีนบัแต่วนัท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึ่งทรพัยสิ์น

หลักนั้นหรือการจําหน่ายทรัพย์สินหลักท่ีกองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิให้แก่เจ้า

ของเดิม นอกจากจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ (ก) แลว้ ยงัตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็น

เหตจุาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

การจดัหาผลประโยชน์

ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นหลกั โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การ

ใหใ้ชพื้น้ท่ีท่ีมีการเรียกเก็บค่าตอบแทน การใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใหเ้ช่าหรือใหใ้ช้

พืน้ท่ี ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะไม่ดาํเนินการในลักษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรัสตเ์พ่ือ

ประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้  

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ก่บุคคลท่ีจะนาํอสงัหาริมทรพัยน์ั้น

ไปประกอบธุรกิจท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถดาํเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ

โรงพยาบาล เป็นตน้ จะตอ้งมีขอ้ตกลงท่ีกาํหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจาํนวนท่ีแน่นอนไว้

ล่วงหนา้ และหากจะมีส่วนท่ีอา้งอิงกับผลประกอบการของผูเ้ช่า จาํนวนเงินค่าเช่าสงูสดุท่ี
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อ้างอิงกับผลประกอบการนั้น จะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 (ห้าสิบ) ของจาํนวนเงินค่าเช่าท่ี

กาํหนดไวแ้น่นอนล่วงหนา้ 

หา้มมิใหผู้จ้ัดการกองทรสัตใ์หเ้ช่าอสังหาริมทรพัยแ์ก่บุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะนาํ

อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการ

ใหเ้ช่าในแต่ละครัง้ กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงเพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถเลิกสญัญาเช่า

ไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่านาํอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะดูแลรกัษาทรพัยสิ์นหลักใหอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการจดัหารายได ้

โดยผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจัดใหม้ีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรสัตีเห็นว่าเพียงพอและ

เหมาะสมท่ีทาํใหท้รพัยสิ์นของกองทรสัตค์นืกลบัสภาพเดิม เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถจดัหา

ผลประโยชน์ไดเ้หมือนเดิมตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลัก โดยการ

ประกันภัยดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึ งการประกันวินาศภัย ท่ีอาจเกิดขึ ้นกับ

อสงัหาริมทรพัย ์ในวงเงินประกันภยัซึ่งไม่นอ้ยกว่าจาํนวนตน้ทุนทดแทนหรือตน้ทนุเปล่ียน

แทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจ

ไดร้ับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย ์หรือจากการดาํเนินการในอสังหาริมทรัพยใ์น

วงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี ้ในการพิจารณาการวงเงินประกันภัยขา้งตน้ท่ีจดัทาํ

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจัดทาํประกันภัยและวงเงินประกันภัย

ดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะ

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดิม ผู้จัดการ

กองทรสัตต์อ้งกาํหนดค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากเจา้ของเดิมในลักษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทาง

การคา้ปกติเสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ทั่วไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

การกูย้มืเงินและก่อภาระ

ผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ะกูย้ืมเงินไดแ้ต่เฉพาะการกูย้ืมเงินเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

(1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลัก และ/หรือ 

อปุกรณ ์(ถา้มี) เพ่ิมเติม 

(2) บรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(3) ดแูล ซ่อมบาํรุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัต ์หรืออสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่าใหอ้ยู่ในสภาพดี และพรอ้ม

นาํไปจดัหาผลประโยชน ์หรือสอดคลอ้งกับสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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(4) ต่อเติมหรือก่อสรา้งอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แลว้ซึ่งเป็นของกองทรสัต ์หรือท่ี

กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่า เพ่ือประโยชนใ์นการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์หรือ

สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรือความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(5) ชาํระเงินกูย้ืม หรือภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(6) เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์

(7) ปรบัโครงสรา้งเงินกูย้ืมเพ่ือนาํไปใชช้าํระหนีเ้งินกูย้ืมฉบบัเดิม (Refinance) 

(8) ปรบัโครงสรา้งเงินทนุของกองทรสัต ์

(9) เหตุจาํเป็นอ่ืนใดตามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควร เพ่ือบริหารจัดการกองทรสัต์

และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต ์

กรณีท่ีกองทรสัตล์งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจะกูย้ืมเงินเพ่ือการดูแล ซ่อม 

บาํรุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามขอ้ (3) หรือต่อเติม หรือก่อสรา้งอาคาร

เพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า เพ่ือ

ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อ (4) ผู้จัดการกองทรัสตต์อ้ง

คาํนึงถึงกาํหนดเวลาเช่าท่ีเหลืออยูต่ามสญัญาเช่าของกองทรสัตด์ว้ย 

กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดโ้ดย (ก) การขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย ์

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์บริษัทประกันภัยหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีอาจสามารถให้

สินเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้(ข) การออกตราสารหนีห้รือหลักทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล

ใดๆ หรือเขา้ทาํสญัญากูห้รือสญัญาอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้ืมกบับคุคลหรือนิติบคุคล

อ่ืนท่ีสามารถใหกู้ย้ืมได ้ทัง้นี ้โดยไม่ขดักับกฎหมาย ประกาศ คาํสั่งใด หรือหลกัเกณฑใ์ดๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

การกูย้ืมเงินของกองทรสัตไ์ม่ว่าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ (ก) มีขอ้ตกลงและเงื่อนไข

ทาํนองเดียวกบัขอ้กาํหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อมีการเลิกบรษิัท (Perpetual Bond) 

(ข) มีลักษณะของอนุพันธ์แฝง เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลักษณะครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้น

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์(ค) มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

สดัส่วนการกูย้ืมเงินตอ้งไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงินเพ่ิมเติม 

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์หก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง

กบัการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตด์งัตอ่ไปนี ้
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(1) การก่อภาระผูกพนัซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการทาํขอ้ตกลงหลกัท่ีกองทรสัตส์ามารถกระทาํ

ไดต้ามขอ้กาํหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เช่น การนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ป

เป็นหลกัประกนัการชาํระเงินกูย้ืมตามสญัญานี ้

(2) การก่อภาระผูกพันท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเร่ืองปกติในการทํา

ธุรกรรมประเภทนัน้ 

(3) กรณีท่ีกองทรสัตต์อ้งนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินอนั

เป็นการก่อภาระผกูพนัใหม่เหนือทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์การใหห้ลกัประกนัดงักล่าว

กองทรสัตต์อ้งไดร้บัอนมุตัิโดยมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทั้งนี ้ กองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็นกรณีการให้

หลักประกันท่ีมีอยู่แลว้หรือการเพ่ิมวงเงินหลักประกันใหแ้ก่ผูใ้หกู้ห้รือเจา้หนีร้ายเดิมจาก

หลกัประกนัท่ีมีอยู่แลว้ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์

หรือหนังสือชีช้วน หรือกรณีท่ีผูใ้หกู้ห้รือเจา้หนีร้ายเดิมโอนสิทธิเรียกรอ้งตามสัญญากูย้ืม

เงิน และ/หรือ หลักประกันท่ีมีอยู่แลว้แต่เดิมใหแ้ก่ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้งซึ่งเป็นผูใ้หกู้ห้รือ

เจา้หนีร้ายใหม่ 

ในกรณีท่ีการก่อภาระผูกพันตามวรรคหน่ึงเป็นการดาํเนินการเพ่ือประโยชนข์องบริษัทท่ี

กองทรสัตม์ีการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มบริษัทใดตามขอ้ (2) ภายใตห้วัขอ้การ

ลงทุนของกองทรสัต ์หากสัดส่วนการก่อภาระผูกพนัดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนท่ีกองทรสัต์

และบริษัทอ่ืนตามข้อ (2) ภายใตห้ัวข้อการลงทุนของกองทรัสตด์ังกล่าว (ถ้ามี) ถือหุ้น

รวมกันในบริษัทนัน้ การก่อภาระผูกพนัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (3) (3.1) 

ภายใตห้วัขอ้การลงทนุของกองทรสัต ์โดยอนโุลมดว้ย  

กองทรัสตส์ามารถกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ดโ้ดย

คาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นสาํคัญ โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาถึง

ความจาํเป็นและความเหมาะสมในการกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือทรพัยสิ์น

ของกองทรสัต ์และพิจารณาถึงหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระ

ผูกพัน จากนั้นนาํเสนอต่อทรสัตีเพ่ือใหค้วามเห็นชอบเป็นกรณีไป ทั้งนี ้หากการกูย้ืมเงิน

เป็นไปเพ่ือปรบัโครงสรา้งเงินทุนของกองทรสัต ์ทรสัตีจะสอบทานความเหมาะสมของการ

เขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ย โดยทรสัตีจะเป็นผูล้งนามผกูพนักองทรสัตใ์นการเขา้ทาํสญัญา

เพ่ือกูย้ืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 

กองทรสัตอ์าจกูย้ืมเงนิ โดยการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน หรือเขา้ทาํสญัญาท่ีมีลกัษณะ

เป็นการกูย้ืม ก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และ/หรือทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของทรสัตีไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

และคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินและก่อภาระผูกพันของ

กองทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

1) ดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้กองทรัสตส์ามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการ

อนุญาตตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. เก่ียวกับการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท่ี้

ออกใหม่ของกองทรสัต ์ในกรณีท่ีกองทรสัตจ์ะมีการออกหุน้กู ้หรือตราสารหนีอ่ื้นใดใน

อนาคต (ถา้มี)  

2) เปิดเผยจาํนวนเงินกูย้ืม และเงินกนัสาํรองเพ่ือชาํระหนีต้ามสญัญากูย้ืมเงิน หรือตามท่ี

มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระหนีเ้สร็จสิน้ (ถ้ามี) ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของ

กองทรสัต ์

3) กาํหนดวงเงินกันสาํรองท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงจาํนวนเงินกูย้ืม หรือภาระผูกพนัจาก

การกูย้ืมเงินและระยะเวลาการชาํระหนี ้ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่   

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และสถานะเงินสดท่ีเกิดจากการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized 

Loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

4) กาํหนดใหก้องทรสัตอ์าจนาํวงเงินกนัสาํรองของรอบระยะเวลาบญัชีใดท่ีมีสภาพคล่อง

ไม่เพียงพอท่ีจะกนัเงินสาํรอง ไปรวมเพ่ือการกนัสาํรองในรอบระยะเวลาบญัชีถดัๆ ไป 

ในกรณีท่ีกองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านบริษัทท่ีกองทรสัตถื์อหุน้ หาก

บริษัทดังกล่าวจะมีการกูย้ืมเงิน การกูย้ืมเงินของบริษัทดังกล่าวไม่ว่าดว้ยวิธีการใด จะมี

ลักษณะเช่นเดียวกับขอ้กาํหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์เก่ียวกับวัตถุประสงคข์องการกูย้ืม

เงิน วิธีการกูย้ืมเงิน ลกัษณะตอ้งหา้มของการกูย้ืมเงิน การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตท่ี์จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และหนา้ท่ี

ของผู้จัดการกองทรัสตใ์นการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงินและก่อภาระผูกพัน

ดงักล่าว โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีสดัส่วนการกูย้ืมเงินจะกาํหนดเฉพาะในชัน้ของกองทรสัต์

เท่านัน้  

การกูย้ืมเงนิของกองทรสัตท่ี์ไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากสถานการณโ์ควิด 19 ใหส้ามารถกูย้ืม

เงินไดเ้พ่ิมเติมจากการกูย้ืมท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

เป็นการกูย้ืมเงินระยะสัน้ท่ีมีการทาํสัญญากูย้ืมเงินและเบิกเงินกูค้รัง้แรกภายในปี พ.ศ. 

2563 และ พ.ศ. 2564 โดยมีกาํหนดเวลาชาํระหนีเ้งินกู้ไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีทาํ

สญัญากูย้ืมเงืน  
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เป็นการกูย้ืมเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเสริมสภาพคล่องของกองทรสัต ์และตอ้งมิใช่เพ่ือ

การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือการลดเงินทนุชาํระแลว้ของกองทรสัต ์ 

จาํนวนเงินท่ีกูย้ืมดังกล่าวตอ้งไม่เกินค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพันอ่ืนของกองทรสัตต์ามงบ

การเงินปีล่าสดุ หรือภาระผกูผนัท่ีกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิตามสญัญาหรือตามขอ้มลูท่ีไดม้กีาร

เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยทรสัตไ์ดแ้ลว้ก่อนวันทาํสัญญากู้ยืมเงิน เช่น ข้อมูลท่ีเปิดเผยไวใ้น

หนงัสือชีช้วนหรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี เป็นตน้  

ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีของกองทรสัต ์ 

การประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นและมลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

การประเมินมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีแต่งตัง้ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น

นั้นตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั  

กรณีอสงัหาริมทรพัยท่ี์ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอาจเป็นบุคคลท่ี

อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานกาํกับดูแลของประเทศอนัเป็นท่ีตัง้

ของอสังหาริมทรัพยก์าํหนดให้สามารถทาํหนา้ท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัยน์ั้นๆ ได ้

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายชื่อดงักล่าว ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตอ้งเขา้

ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

- เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์น ซึ่งมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรบัอย่างแพรห่ลายในประเทศอนัเป็นท่ีตัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้  

- เป็นบคุคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นสากล  

- เป็นผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 

(International Firm) 

การประเมินมลูค่าตอ้งไมก่ระทาํโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นรายเดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 

(สอง) ครัง้  

ในกรณีดงันี ้จะจดัใหม้ีการประเมินมลูค่าอย่างเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 

และเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

(1) เมื่อกองทรสัตจ์ะไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั โดยใหป้ระเมินล่วงหนา้ได้

เป็นเวลาไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปี 
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(2) เมื่อครบกาํหนด 2 (สอง) ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมลูคา่เตม็รูปแบบครัง้ล่าสดุ 

(3) เมื่อปรากฏเหตกุารณห์รือการเปล่ียนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการดอ้ยคา่

ของอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

(4) เมื่อทรสัตีหรือผูส้อบบญัชีของกองทรสัตร์อ้งขอ  

มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หน่ึง) ปีนับแต่วันท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบ 

ครัง้ล่าสดุ 

การประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทรัสต์จะกระทาํอย่าง

ต่อเน่ืองกับรอบการประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

ในกรณีกองทรสัตม์ีการลงทุนในอสังหาริมทรพัยโ์ดยทางออ้ม การประเมินมลูค่าหรือการ

สอบทานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทุนโดยทางออ้มผ่านการถือหุน้

ในบรษิัทตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

จดัใหม้ีการประเมินมลูค่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ทัง้ในชัน้ของกองทรสัตแ์ละในชัน้ของ

บรษิัทท่ีออกหุน้ดงันี ้

- การประเมินมลูค่าในชัน้ของกองทรสัต ์จะประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (1) 

ถึงขอ้ (6) โดยตอ้งคาํนึงถึงสดัส่วนการถือหุน้ของกองทรสัต ์ภาระภาษีของบรษิัท

ท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัย ์ 

- ในกรณีท่ีการลงทนุโดยทางออ้มดงักล่าวมกีารถือหุน้ในบรษิัทเป็นทอดๆ การ

ประเมินมลูคา่ในชัน้ของกองทรสัตต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบรษิัทใน

ทกุชัน้ดว้ย  

การประเมินมลูค่าในชัน้ของบรษิทัท่ีถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสงัหารมิทรพัย ์ให้

ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑก์ารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัยท่ี์กองทรัสตล์งทุน โดย

อนโุลม 

จดัใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอ่ืนซึ่งบรษิัทท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้และบรษิัทท่ีถกูถือ

หุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทนุไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

- ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เ ก่ียวกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทนุท่ีออกโดยสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

- ในกรณีหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีออกโดย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนข้างต้นไม่รองรับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
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ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่า ท่ีเป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับหรือ

มาตรฐานสากล 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสัญญาท่ีถือเป็นการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยโ์ดยทางออ้ม จะจดัใหม้ีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีกองทรสัตล์งทนุ    

ใชม้ลูค่ายตุิธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํหนดมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุท่ีออกโดย

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนโดยอนุโลม ในกรณีหลักเกณฑด์ังกล่าว ไม่รองรบัการกาํหนด

มลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นใด ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัหรือ

มาตรฐานสากล 

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (Net Asset Value: NAV) 

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเป็นผูจ้ัดทาํและส่งรายงานมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์และ

มลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรบัรองจากทรสัตีแลว้

ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนั นบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัทาํและส่งรายงานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์

และมลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดือนใหท้รสัตีตรวจสอบภายใน 45 

(ส่ีสิบหา้) วัน นับแต่วันสุดทา้ยของแต่ละเดือน เวน้แต่หากวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนใด

เป็นวนัสิน้ไตรมาส ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัทาํและส่งรายงานทรพัยสิ์นสทุธิดงักล่าวใหท้รสัตี

ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัทาํการสดุทา้ยของเดือนนัน้ เพ่ือใหท้รสัตีทาํการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย 15 (สิบหา้) วนัก่อนท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งรายงานมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิซึ่งผ่าน

การรบัรองจากทรสัตีแลว้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้การคาํนวณและรายงานมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตแ์ละมลูค่าหน่วยทรสัตใ์ห้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนใหเ้ป็นไปตามวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น

ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่เป็นการคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี

กองทรสัตล์งทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ในช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ีมีการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวจนถึงวนัก่อนวนัสอบทานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรพัยค์รัง้

แรกใหค้าํนวณตามราคาท่ีไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัยน์ัน้แทน 

ใหใ้ชต้วัเลขทศนิยมดงัต่อไปนี ้
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- คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ตาํแหน่ง

และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

- คาํนวณมลูค่าหน่วยทรสัตเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 5 (หา้) ตาํแหน่งและปัดเศษทศนิยม

ตามหลักสากล แต่ใชผ้ลลัพธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 4 (ส่ี) ตาํแหน่งและตดัทศนิยม

ตาํแหน่งท่ี 5 (หา้) ทิง้ 

ในกรณีท่ีมเีศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหน่ึง ใหน้าํเศษนัน้รวมคาํนวณเขา้เป็น

ทรพัยสิ์นในกองทรสัต ์

เงื่อนไขเพ่ิมเตมิ: 

สาํหรับวิธีการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยทรสัต ์ผู้จัดการกองทรสัตจ์ะ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ เวน้แต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด 

สั่งการ เห็นชอบและ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนัน้ 

ทัง้นี ้การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท่ี์

ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระกาศเป็นการคาํนวณโดยใชร้ายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบ

ทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดเป็นฐานในการกาํหนดมูลค่าทรพัยสิ์นหลัก(อสังหาริมทรพัย)์ 

ของกองทรัสต์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าท่ีจะซื ้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลัก 

(อสงัหารมิทรพัย)์ ดงักล่าว 

ทั้งนี ้การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรพัยท่ี์กองทรัสต์

ลงทุนในส่วนท่ีตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 หากผูป้ระเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด 19  ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตข์อผ่อนผนัการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมิน

มลูค่าอสงัหารมิทรพัยต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) จดัส่งหนงัสือขอผ่อนผนัดงักล่าว ท่ีมีขอ้มลูตามรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศ สร. 26/2555 

(2) เหตผุลและความจาํเป็นในการขอผ่อนผนัซึ่งแสดงถึงขอ้มลูอย่างนอ้ยดงันี ้

- ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับรายไดข้องกองทรัสตอ์ันเน่ืองมากจากสถานการณ ์

โควิด 19 

- อุปสรรคหรือขอ้จาํกัดในการดาํเนินงานหรือการเขา้ถึงขอ้มลูซึ่งมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ จนเป็นผลให้            
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ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ม่สามารถประเมินมูลค่าหรือสอบ

ทานการประเมินมลูค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ 

- ขอ้มลูอ่ืนท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชนห์รืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุอย่างมีนยัสาํคญั เช่น หนงัสือแจง้เหตผุลการไม่

สามารถประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหริมทรพัยจ์าก    

ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์เป็นตน้  

(3) เปิดเผยขอ้มลูขา้งตน้ผ่านระบบการรบัส่งขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต์ามแนวทาง

ท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

การทาํธุรกรรมระหวา่ง

กองทรสัตก์บัผูจ้ดัการ

กองทรสัตห์รือบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ดา้นสาระของรายการตอ้งเป็นธุรกรรมท่ีเข้าลักษณะตามข้อกาํหนดเก่ียวกับสาระของ

รายการของการไดม้าซึง่ทรพัยสิ์นหลกั 

ดา้นระบบในการอนมุตัิ การทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรสัต ์นอกจากท่ีไดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ย่างชัดเจนแลว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน ให้ดาํเนินการเก่ียวกับการขออนุมัติการเข้าทาํ

รายการ ดงัต่อไปนี ้ 

ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีวา่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 (หน่ึงลา้น) บาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 

(ศูนยจ์ุดศูนยส์าม) ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(ทั้งนี ้ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of 

Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3 

(สาม) ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า (ทั้งนี ้ขนาดของ

ธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 

ในกรณีท่ีธุรกรรมในขอ้นีเ้ป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกั การคาํนวณมลูค่า

จะคาํนวณตามมลูค่าการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นทัง้หมดของแต่ละโครงการท่ีทาํ

ใหโ้ครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 
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การทาํธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์นอกจากท่ีไดแ้สดงข้อมูลไวอ้ย่างชัดเจนแลว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ

หนังสือชี ้ชวน ให้กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือ

หน่วยทรัสตต์อ้งเป็นไปตามข้อกาํหนดแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ก่ียวกับกระบวนการขอ

ความเห็นชอบจากทรสัตี หรือการขอมตขิองผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ก่ียวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยสิ์น

หลกัโดยอนุโลม และในกรณีท่ีเป็นการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัตด์งักล่าวตอ้งมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือประกอบการขอมติจาก   

ผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย 

การทาํธุรกรรมท่ีเป็นการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสั

ตี 

ในการจดัการกองทรสัต ์หา้มมิใหท้รสัตีกระทาํการใดอันเป็นการขดัแยง้กับประโยชนข์อง

กองทรสัต ์ไม่ว่าการกระทาํนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องทรสัตีเองหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น 

เวน้แต่ (1) เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํหนา้ท่ีเป็นทรสัตี หรือ (2) เป็นธุรกรรมท่ีมี

มาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตีแสดงให้

เห็นไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิได้

แสดงการคัดคา้นแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมูลและการคัดคา้นดังกล่าวให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน การ

เปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผูถื้อ

หน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าทําธุรกรรมท่ีเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ

กองทรสัต ์

(1) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรพัยต์ามขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยท่ี์เก่ียวกับ

เร่ืองดงักล่าว หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถึงขอ้มลูการจะเขา้ทาํ

ธุรกรรมไดอ้ย่างทั่วถึง 

(2) มีระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูท่ีสมเหตสุมผล ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั 

(3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคา้นท่ีชดัเจน โดย

ระยะเวลาดังกล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วัน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการขอมติผูถื้อ

หน่วยทรัสต์เพ่ือเข้าทาํธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทาํในการขอมติผู้ถือ

หน่วยทรสัตน์ัน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอยา่งชดัเจนตามวิธีการท่ีมีการเปิดเผยตามขอ้ 

(3) ขา้งตน้ ในจาํนวนเกนิกว่า 1 ใน 4 (หน่ึงในส่ี) ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้
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ทัง้หมด ทรสัตีจะกระทาํหรือยินยอมใหม้กีารทาํธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์อง

กองทรสัตไ์ม่ได ้

การเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทรสัตต์่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัตี และผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี ้

เวน้แตม่ีเหตท่ีุทาํใหสิ้น้สดุหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้การเปิดเผย

ขอ้มลูของกองทรสัตด์งักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ

รวมและทรสัตท่ี์มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน และขอ้บงัคบัตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยการรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรสัตข์องทรสัต์

เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

1. รายงานท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ซึ่งไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลูดงันี ้

(1) งบการเงนิ 

(2) การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายระหวา่งกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management 

Discussion and Analysis) 

(3) รายงานประจาํปี 

(4) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

2. รายงานท่ีแสดงมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าหน่วย และความคืบหนา้ของการพฒันา 

ทรพัยสิ์นหลกั ซึ่งไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลูดงันี ้

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นรวม มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วย 

(2) รายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรพัยสิ์นหลกั ในกรณีท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ในทรพัยสิ์นหลกัขณะท่ียงัไม่แลว้เสรจ็ 

ทัง้นี ้ราคาประเมินของทรพัยสิ์นท่ีเปิดเผยหรือใชใ้นการจดัทาํรายงานท่ีระบุไวใ้นขอ้นี ้ตอ้ง

กระทาํโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในสัญญาก่อตั้ง 

ทรสัต ์และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

การจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์ามสญัญานี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ระยะเวลา และเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ใหจ้ดัทาํและส่งต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มลูตามรายงานประจาํปี นอกจากการจดัทาํและส่งขอ้มลูต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. แลว้ ใหส่้งขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ย 
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อน่ึง ระยะเวลาในการนาํส่งงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงาน

ประจาํปีใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี ้

ระยะเวลาในการนาํส่งงบการเงิน 

ก.   กรณีทั่วไป 

- งบการเงินไตรมาส 1 (หน่ึง) ไตรมาส 2 (สอง) และไตรมาส 3 (สาม) ฉบับสอบ

ทาน ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสดงักล่าว 

- งบการเงินประจาํรอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

ข.   กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 (ส่ี) ฉบบัสอบทาน ก่อนส่งงบการเงินประจาํรอบปีบญัชี 

ฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงินไตรมาส 1 (หน่ึง) ไตรมาส 2 (สอง) ไตรมาส 3 (สาม) และไตรมาส 4 

(ส่ี) ฉบับสอบทาน ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วันนับแต่วันสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส

ดงักล่าว 

- งบการเงินประจาํรอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

ทัง้นี ้กองทรสัตส์ามารถเลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 (สอง) ฉบบัสอบทาน หรืองบการเงิน

ประจาํงวด 6 (หก) เดือน ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก็ได ้โดยในกรณีท่ีกองทรสัต์

เลือกส่งงบการเงินประจาํงวด 6 (หก) เดือน ใหก้องทรสัตน์าํส่งงบการเงินดงักล่าวภายใน 2 

(สอง) เดือนนบัแต่วนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนแรกของปีบญัช ี

ระยะเวลาในการนาํส่งแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

ภายใน 3 (สาม) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาบญัช ี

ระยะเวลาในการนาํส่งรายงานประจาํปี 

- นาํส่งต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี ทัง้นี ้

วนัท่ีส่งใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

- นาํส่งต่อผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ปพรอ้มกบัการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

ทั้งนี ้หลักเกณฑ ์ระยะเวลา และเงื่อนไขอ่ืนใดใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์และตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายงานท่ีแสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยทรัสต์ และความคืบหน้าของการพัฒนา

ทรพัยสิ์นหลกั ใหจ้ดัทาํและส่งต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มลูมลูค่าทรพัยสิ์น
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รวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ นอกจากการจัดทาํและส่งข้อมูลต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ใหเ้ปิดเผยต่อผูล้งทนุดว้ย ตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลาและเงื่อนไขท่ี

กาํหนดในสญัญานี ้

ใหก้ารจดัทาํงบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรสัตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํรอบปีบัญชีของกองทรสัตต์อ้งผ่านการ

สอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชี 

      รายงานของผูส้อบบญัชีตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(1) การจัดทาํและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนัน้ 

(2) ผูส้อบบัญชีถูกจาํกัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แลว้แต่กรณี โดยการ

กระทาํหรือไม่กระทาํการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกรรมการหรือผูบ้ริหารของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. งบการเงินของกองทรสัตต์อ้งจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทัง้นี ้

หากการจดัทาํหรือการเปิดเผยขอ้มลูในเร่ืองใดไม่มีมาตรฐานรายงานทางการเงินของ

ไทยครอบคลุม ให้กองทรัสตร์ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับรายการ

นโยบายบญัชีท่ีใชป้ฏิบตัิสาํหรบัการบนัทึกบญัชีรายการนัน้ และคาํอธิบายว่านโยบาย

บญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 

3. รายการท่ีแสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทรัสต์ตอ้งมีรายการครบถ้วนใน

ลกัษณะเดียวกบังบการเงินประจาํรอบปีบญัชี 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสตม์ีบริษัทย่อย กองทรัสตต์อ้งดาํเนินการเพ่ือให้บริษัทย่อยจัดทาํ

ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูการเปิดเผยอ่ืนใหแ้ก่กองทรสัต ์เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถ

จัดทาํงบการเงินรวมให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวมและทรสัตท่ี์มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

ในกรณีท่ีมีเหตตุามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการจดัทาํงบ

การเงินรวม หรือมีเหตุจาํเป็นท่ีทาํใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถนาํข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทย่อยใดมารวมในงบการเงินรวม กองทรัสตด์ังกล่าวต้องเปิดเผยเหตุผลและ

ผลกระทบของการไม่นาํขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทนัน้มารวมไวใ้นหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินรวมดว้ย 

5. กองทรสัตต์อ้งดาํเนินการส่งเอกสารดงัต่อไปนีต้่อสาํนกังาน ก.ล.ต. พรอ้มกบัการจดัส่ง 

งบการเงนิ 



ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

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

หนา้ที่ 173 

 

(1) หนงัสือรบัรองงบการเงิน ซึ่งมีขอ้มลูตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของ

กองทนุรวมและทรสัตท่ี์มีการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(2) บทสรุปประเภทรายงานของผูส้อบบัญชีตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีใน

ตลาดทนุ 

6. เมื่อปรากฏวา่รายไดห้รือกาํไรสทุธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงนิ

ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่ารอ้ยละ 20 (ยี่สิบ) ใหก้องทรสัตจ์ดัทาํการวิเคราะห์

และคาํอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and 

Analysis) โดยอย่างนอ้ยใหแ้สดงถึงสาเหตแุละปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่าง 

รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัดงักล่าว และส่งต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. พรอ้มกับการ

จดัส่งงบการเงิน 

กองทรสัตจ์ะดาํเนินการจัดใหม้ีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรายเดิม

ปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์

มาแลว้ 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

รายท่ีพน้จากการปฏิบัติหน้าท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของ

กองทรัสตไ์ดเ้มื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่ เป็นการ

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีเพ่ือสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วง

ระยะเวลาและเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบตัิว่าดว้ยแนวทางการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีใน

ตลาดทนุและการผ่อนผนัการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ โดยอนโุลม 

ทัง้นี ้งบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรสัตข์า้งตน้ใหม้ีรูปแบบและวิธีการจดัทาํและ

จดัส่งเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายงานประจาํปีของกองทรสัต ์และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของกองทรสัต ์ตอ้งมี

ข้อมูลตามท่ีกาํหนดในประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยให้มีรูปแบบและวิธีการจัดทาํและจัดส่ง

เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการท่ี

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่เปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑแ์ละ

วิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด หรือเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็น

เท็จ ปกปิดข้อมูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหท้ราบหรือข้อความท่ีอาจทาํให้สาํคัญผิดเก่ียวกับการ

ดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 
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การจดัทาํและการเปิดเผยรายงานท่ีแสดงมลูคา่ทรพัยสิ์น มลูค่าหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัทาํและเปิดเผยรายงานท่ีแสดงมลูคา่ทรพัยสิ์นรวม มลูค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัทาํการสดุทา้ยของแตล่ะไตรมาส ซึ่งผ่านการ

รบัรองจากทรสัตีแลว้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนั

นบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส โดยการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

มลูค่าทรพัยสิ์นรวม มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และมลูคา่หน่วยทรสัตท่ี์แสดงในรายงาน ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

ใหใ้ชร้าคาท่ีไดจ้ากการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมนิมลูค่าครัง้ล่าสดุแลว้แต่

กรณี เวน้แตใ่นกรณีท่ีเป็นการคาํนวณมลูคา่ในชว่งเวลาตัง้แต่การลงทนุในทรพัยสิ์นหลกั

จนถึงวนักอ่นวนัท่ีมีการสอบทานการประเมินมลูค่าครัง้แรก ใหใ้ชร้าคาท่ีไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น

หลกัในการคาํนวณ โดยการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมินมลูคา่ตอ้งเป็นไป

ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทนุหรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์กาํหนด

เก่ียวกบัวธีิการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในกรณีท่ีเป็นทรพัยสิ์นหลกัประเภทอ่ืนนอกจากอสงัหาริมทรพัย ์(หากมี) หรือทรพัยสิ์นอ่ืน

นอกจากท่ีกล่าวมาข้างตน้ ราคาตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุกาํหนด 

ใชต้วัเลขทศนิยม ดงันี ้

มลูค่าทรพัยสิ์นรวมและมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ ใหค้าํนวณและใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 2 

(สอง) ตาํแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

มลูค่าหน่วยทรสัต ์ใหค้าํนวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 (หา้) ตาํแหน่งและปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 4 (ส่ี) ตาํแหน่ง และตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 

(หา้) ทิง้ ในกรณีท่ีมีเศษเหลือจากการปัดเศษดงักล่าวขา้งตน้ ใหน้าํเศษนัน้รวมคาํนวณเขา้

เป็นทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัท่ียงัไม่แลว้เสรจ็ ใหก้องทรสัตจ์ดัทาํรายงาน

ความคืบหนา้ของการพฒันาทรพัยสิ์นหลกัทกุรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีการ

ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกันัน้ และส่งรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสิบ) 
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วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนัน้ โดยรายงานความคืบหนา้ดงักล่าว

ขา้งตน้ตอ้งมีขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงันี ้

1. ขอ้มลูความคืบหนา้ของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา 

2. ในกรณีท่ีความคืบหนา้ของการพฒันาไม่เป็นไปตามแผนการพฒันา ใหร้ะบแุนว

ทางแกไ้ขและผลกระทบท่ีกองทรสัตไ์ดร้บัหรืออาจไดร้บัไวด้ว้ย 

เมื่อกองทรสัตพ์ฒันาทรพัยสิ์นหลักจนแลว้เสร็จและพรอ้มจะนาํไปจัดหาผลประโยชน ์ให้

จดัทาํและส่งรายงานความคืบหนา้ของการพฒันาทรพัยสิ์นหลกัโดยระบุขอ้มลูเก่ียวกับการ

พฒันาท่ีแลว้เสรจ็ เช่น วนัท่ีก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นตน้ และส่งรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันท่ีก่อสรา้งแล้วเสร็จและพรอ้มจะนาํไปจัดหา

ผลประโยชนใ์นกรณีท่ีกองทรสัตม์ีการลดเงินทุนชาํระแลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์ายงานมลู

ค่าท่ีตราไวข้องหน่วยทรสัตภ์ายหลงัจากการลดทนุชาํระแลว้ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และทรสั

ตีภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีดาํเนินการลดทนุแลว้เสรจ็ 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัทาํและส่งรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรัสตต์่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีไดม้าหรือ

จําหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี ้

1) รายละเอียดของอสังหาริมทรพัย ์ซึ่งตอ้งระบุสาระสาํคัญอย่างนอ้ยเก่ียวกับชื่อ ท่ีตัง้ 

ประเภทการใชง้าน ขนาดพืน้ท่ี และภาระผกูพนัต่าง ๆ 

2) วันท่ีและราคาท่ีไดม้าซึ่งอสังหาริมทรพัย ์รวมทั้งชื่อผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า 

หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

3) วนัท่ีและราคาท่ีจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์รวมทัง้ชื่อผูซ้ือ้ ผูเ้ช่า หรือผูร้บั

โอนสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

4) วนัท่ี ราคา และวิธีการประเมินมลูค่าท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมลูค่าของผูป้ระเมิน

มลูค่าทรพัยสิ์น รวมทัง้ชื่อผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

5) ในกรณีท่ีเป็นการจาํหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย ์หากราคาท่ีจาํหน่ายตํ่ากว่าราคา

ประเมินสูงสุดท่ีผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นไดจ้ดัทาํขึน้ล่วงหนา้ก่อนการจาํหน่ายไปซึ่ง

อสงัหาริมทรพัยเ์ป็นเวลาไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปีเกินกว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ใหแ้สดงขอ้เท็จจรงิ

และเหตผุลของการจาํหน่ายในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 

6) ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัย ์หากราคาท่ีไดม้าสงูกว่าราคาประเมินตํ่าสดุ

ท่ีผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นไดจ้ดัทาํขึน้ล่วงหนา้ก่อนการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรพัยเ์ป็น

เวลาไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปีเกินกว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ใหแ้สดงขอ้เท็จจริงและเหตุผลของการ

ไดม้าในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 
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กองทรสัตจ์ะสิน้สดุหนา้ท่ีในการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้นี ้

เมื่อมีการชาํระบญัชีของกองทรสัต ์ทัง้นี ้กองทรสัตต์อ้งดาํเนินการแจง้เหตท่ีุทาํใหห้นา้ท่ีใน

การจัดทาํและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานสิน้สุดลงขา้งตน้ต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนถึงกาํหนดเวลาส่งรายงานดงักล่าว 

เมื่อเกิดเหตุการณด์ังต่อไปนี ้ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตร์ายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่

ชกัชา้ 

1. เหตกุารณท่ี์ทาํใหห้รืออาจส่งผลกระทบใหต้อ้งเลิกกองทรสัต ์

2. เหตกุารณท่ี์สญัญากอ่ตัง้ทรสัตก์าํหนดใหเ้ป็นเหตแุห่งการเลิกกองทรสัต ์หรือเหตกุารณ์

อ่ืนท่ีทาํใหท้ราบกาํหนดการเลิกกองทรสัตล่์วงหนา้ 

3. กองทรสัตป์ระสบความเสียหายอย่างรา้ยแรง 

4. กองทรสัตไ์ม่สามารถจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วน 

5. กองทรสัตเ์ปล่ียนวตัถปุระสงคห์รือเปล่ียนนโยบายการลงทนุ 

ทัง้นี ้การรายงานขา้งตน้ตอ้งแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) ชื่อ อายุ วนัท่ีก่อตัง้กองทรสัต ์และจาํนวนเงินทุนของกองทรสัต ์ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และชื่อทรสัต ี

(2) รายละเอียดของเหตุการณต์ามวรรคก่อน เช่น วันท่ีเกิดเหตุการณ ์และสาเหตุท่ีทาํให้

เกิดเหตกุารณด์งักล่าว เป็นตน้ 

(3) แผนการแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับกองทรสัต ์ในกรณีเป็นเหตุการณต์ามขอ้ 4. 

และ ขอ้ 5. 

(4) ขอ้มลูอ่ืนใดท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุ (หากม)ี 

นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีกาํหนดขา้งตน้แลว้ ในกรณีท่ีมีประกาศ หรือคาํสั่งใดของ

ตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดใหผู้จ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีต้อง

เปิดเผยขอ้มูล หรือนาํส่งสารสนเทศใดอันเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรสัต ์และการ

ปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตป์ฏิบัติตามประกาศ หรือคาํสั่ง

ดงักล่าวดว้ย 

การจา่ยประโยชน ์

ตอบแทนแก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

(เกา้สิบ) ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ (ใหห้มายถึงกาํไรท่ีปรบัปรุงดว้ยการหกักาํไรท่ียงัไม่

เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น

ของกองทรัสต ์รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานะเงินสดของกองทรสัต ์และการหักดว้ยรายการเงินสาํรองเพ่ือ
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การชาํระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรสัตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบไุว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี แลว้แต่

กรณี) ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้นแบ่งเป็น 

ประโยชนต์อบแทนสาํหรบัรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทน

ระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ

จ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 4 (ส่ี) ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีท่ี

กองทรสัตม์ีการเพ่ิมทนุ กองทรสัตอ์าจจ่ายผลประโยชนต์อบแทนเกินกว่า 4 (ส่ี) ครัง้ต่อรอบ

ปีบญัชีได ้เพ่ือเป็นประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (โดยจะเริ่มจ่ายประโยชนต์อบแทนใน

รอบระยะเวลาบญัชีแรกของกองทรสัต ์หากกองทรสัตม์ีกาํไรเพียงพอท่ีจ่ายประโยชนต์อบ

แทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว) 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกําไรสะสมท่ีอ้างอิงจากกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของ

กองทรสัตต์ามท่ีระบขุา้งตน้ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตจ์ากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีท่ีกองทรสัตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชนต์อบ

แทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

หลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการได้รับ

ประโยชนต์อบแทนจากกองทรสัตเ์ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ไดร้ับผลกระทบจาก

สถานการณโ์ควิด 19 ซึ่งมีรอบปีบญัชีสิน้สดุไม่เกินวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของกาํไรสทุธิท่ีปรบัปรุง

แลว้ของรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี ้กาํไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ดังกล่าวให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก

รายการตามประกาศ สร. 26/2555 ได ้ดว้ยรายการผลต่างระหว่างรายไดค้่าเช่าคา้งรบัใน

รอบปีบญัชีก่อนหนา้กบัรอบปีบญัชีปัจจบุนั 

ทัง้นี ้รายไดค้า่เช่าคา้งรบัตามวรรคหน่ึงใหร้วมถงึรายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองจากการใหเ้ช่าคา้งรบั

ดว้ย 

การขอมติและการประชมุ

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การขอมติเพ่ืออนุมัติในเร่ืองใดๆ ในการบริหารจัดการและการดาํเนินงานของกองทรัสต์

ตามท่ีสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบัญญัติทรัสตก์าํหนดนั้น ใหก้ระทาํดว้ยวิธีการจัด

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 
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การขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจ

ดาํเนินการดว้ยวิธีการส่งหนงัสือขอมติแทนการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไว้

ในประกาศ สร. 26/2555 แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการขอมติเพ่ือการจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของ

กองทรสัต ์ 

โดยการดาํเนินการขอมตดิงักล่าว ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

จัดส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัตล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 (สิบส่ี) วันก่อนวนัปิดรบั

หนงัสือตอบกลบัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยหนงัสือขอมติดงักล่าวตอ้งระบวุนัปิดรบัหนงัสือ

ตอบกลับไว้อย่างชัดเจน และมีรายละเอียดตามท่ีกาํหนดไว้ในข้อ 94(1) แห่งประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโดยอนโุลม  

มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 

กรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือทาํรายการท่ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อ

มติตามจาํนวนหน่วยทรัสตร์วมกันเกินกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิออกเสียง  

กรณีอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ใหถื้อตามมติตามจาํนวนหน่วยทรสัตร์วมกันเกินกึ่ง

หน่ึงของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีหนังสือตอบกลับและมีสิทธิ

ออกเสียง  

ผู้จัดการกองทรัสตอ์าจดาํเนินการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึงดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์มาตรฐานการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัยของการดาํเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และการปฏิบัติใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหรือการดาํเนินการทางอิเล็กทรอนิกสด์ว้ย  

การนับองค์ประชุมตามวรรค์หน่ึงให้เป็นไปตามมาตรา 129/2 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรพัย ์และหลักเกณฑท่ี์กาํหนดตามประกาศท่ีออกตามความในมาตรา 129/2 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยโ์ดยอนโุลม 

เหตใุนการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีดงัต่อไปนี ้

(1) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยห์ลักท่ีมีมูลค่าตั้งแต่รอ้ยละ 30 (สามสิบ) ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์ 
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(2) การกู้ยืมเงินท่ีกองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง 

ทรสัตฉ์บบันี ้ 

(3) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตท่ี์มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(4) การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

(5) การทาํธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึ่ง

มีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาท หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี ้ขนาดของธุรกรรม

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(6) การเปล่ียนแปลงผลประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

(7) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี (ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามเหตใุนการเปล่ียนแปลงหรือ

ถอดถอนตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์ 

(8) การเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนผูจ้ัดการกองทรัสต ์(ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามเหตุในการ

เปล่ียนแปลงหรือถอดถอนตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์ 

(9) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ย่างมี

นยัสาํคญั 

(10) การเลิกกองทรสัต ์

(11) กรณีอ่ืนใดท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นวา่เป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอ

เร่ืองใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมตใินเร่ืองดงักล่าว 

ทัง้นี ้การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัต ์รวมถึงในกรณีท่ีมีการลงทนุ

ในทรัพย์สินใหม่ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมภายหลังการรับการแปลงสภาพ (หากมี) และการ

ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะดาํเนินการโดยอาศยัมติท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการแปลงสภาพ และท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัตเ์พ่ือการแปลงสภาพ โดยจะไม่มีการขอมติจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง

กองทรสัตอี์กรอบหน่ึงภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์รียบรอ้ย 

หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

1. การประชมุสามญัประจาํปีซึง่ตอ้งจดัใหม้ีขึน้ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปี

บญัชีของกองทรสัต ์

ในกรณีท่ีการประชุมสามญัประจาํปีท่ีจดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นการประชมุเพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ 
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โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจดาํเนินการดว้ยวิธีการ

อ่ืนแทนการจดัประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบอย่างนอ้ย

ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

(1) การจัดการกองทรัสต์ในเร่ืองท่ีสาํคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ใน

อนาคต 

(2) ฐานะการเงินและผลการดาํเนินการของกองทรสัตใ์นรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา โดย

อย่างนอ้ยตอ้งมีงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบ

บญัชีแลว้  

(3) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี  

ทัง้นี ้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถ

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีการ

สอบถามขอ้มลูใดๆ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัทาํสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะคาํถาม

และคาํตอบเพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบดว้ยและใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ผยแพรข่อ้มลูนี้

ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

2. การประชมุวิสามญัคือ การประชมุคราวอ่ืนท่ีมิใช่การประชมุสามญัประจาํปีซึ่งจะจดัให้

มีขึน้เมื่อมีรายการหรือเหตท่ีุกาํหนดไวด้งัต่อไปนี ้

(1) เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรัสตร์วมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของ

จาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกันทาํหนงัสือขอใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตเ์รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยระบุเหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้

อย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอใหม้ี

การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตจ์ัดใหม้ีการประชุม    

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

(2) ในกรณีเร่ืองใดท่ีทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัให้

มีการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 1 (หน่ึง) เดือนนบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากทรสัตี 

ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการกองทรัสตถ์ึงเหตุจาํเป็น

ดงักล่าว 

(3) ในกรณีอ่ืนใดท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าเป็นกรณีจาํเป็น หรือสมควรท่ีจะเสนอ

เร่ืองใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาและมีมติในเร่ืองนั้นเพ่ือประโยชนใ์น

การจัดการกองทรัสต์ ทั้งนี ้ ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการ

กองทรสัตถ์ึงเหตจุาํเป็นดงักล่าว 
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ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์าํเนินการตามขัน้ตอนในการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ี

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์ัน้ตํ่าดงันี ้

จดัทาํหนงัสือนดัประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดย

อย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ

ใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีมีการขอมติของผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ใหร้วมถึงความเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลง

มติในเร่ืองนัน้ๆ ดว้ย  

จดัส่งหนงัสือนดัประชมุถึงผูถื้อหน่วยทรสัตล่์วงหนา้กอ่นวนัประชมุตามระยะเวลาดงันี ้

(ก) 14 (สิบส่ี) วัน ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมีวาระท่ีตอ้งไดม้ติผู้ถือ

หน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัต์

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(ข) 7 (เจ็ด) วนั ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีท่ีระบไุวใ้นขอ้ (ก) ขา้งตน้  

ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ่นอย่างนอ้ย 1 (หน่ึง) ฉบบั ไม่นอ้ย

กว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดด้าํเนินการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 

45 (ส่ีสิบหา้) วันนับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรือ ภายในระยะเวลา 1 (หน่ึง) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากทรสัตี

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์แลว้แต่กรณี ใหท้รสัตีดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยใหป้ฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชมุท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้โดยอนโุลมและทรสัตี

มีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทน

ผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ  

การประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตม์าประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหน่วยทรัสตท์ั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสตน์ับ

รวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (หน่ึงในสาม) ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

จึงจะเป็นองคป์ระชมุ  
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 (หน่ึง) 

ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนด 

หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตน์ั้นไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสตร์อ้งขอตามท่ี

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสตร์อ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใหส่้ง

หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ทั้งนี ้ให้ผู้จัดการกองทรัสตแ์ต่งตัง้บุคคลหน่ึงเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์การพิจารณาของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระใดท่ีประธานในท่ีประชุม    

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีส่วนไดเ้สีย ใหป้ระธานออกจากการประชุมในวาระนั้น และใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตน์าํเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาแตง่ตัง้บุคคลนัน้

ใหเ้ป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ ๆ 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ส่ีวนไดเ้สียในวาระใด ใหท้รสัตีนาํเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือใหท่ี้

ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลนั้นให้เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ ในกรณีท่ีทัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด 

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตพิ์จารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ี

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ ๆ 

อน่ึง หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการ

กองทรสัตม์ีส่วนไดเ้สีย ใหท้รสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละตวัแทนของทรสัตีหรือผูจ้ดัการ

กองทรสัตไ์ม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว (ในกรณีท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ

ตวัแทนของทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหน่วยทรสัต)์ 

วิธีการนบัคะแนนเสียง 

ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีคะแนนเสียง 1 (หน่ึง) เสียงต่อ 1 (หน่ึง) หน่วยทรสัตท่ี์ตนถือ โดยผูถื้อ

หน่วยทรัสตท่ี์มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผู้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ี

พิจารณา 

การดาํเนินการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

การดาํเนินการประชมุ ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 

เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมาประชุม เมื่อท่ีประชุมผูถื้อ
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หน่วยทรสัตพิ์จารณาเสรจ็แลว้ ผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 

ใน 3 (หน่ึงในสาม) ของจาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัตพิ์จารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตพิ์จารณาเร่ืองตามลาํดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอไม่เสร็จตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

แลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตก์าํหนดสถานท่ี 

วัน และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้ผู้จัดการกองทรัสตส่์งหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) 

วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 

(สาม) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย  

เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกําหนดไว้เ ป็นอย่างอ่ืน มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1. ในกรณีทั่วไปใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

2. ในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลักท่ีมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสิบ) 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์

(2) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตท่ี์มิไดร้ะบไุวเ้ป็นการล่วงหนา้ใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(3) การเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไปของกองทรสัต ์

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต ์ซึ่งมีขนาดรายการตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบลา้น) บาท หรือเกินกว่า

รอ้ยละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ 

ทั้งนี ้ ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

(5) การเปล่ียนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

(6) การเปล่ียนแปลงทรสัตี หรือผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(7) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี้ในเ ร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือ

หน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั 

(8) การเลิกกองทรสัต ์
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การจาํกดัสิทธิในการรบั

ประโยชนต์อบแทน การ

จดัการกบัประโยชนต์อบ

แทน และสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรสัตี หรือผูก้่อตัง้ทรสัต/์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยู่ในบงัคบัท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหน่วยทรสัต ์และ

อัตราตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ . 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 

29/2555 แลว้แต่กรณี และกรณีท่ีอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตจ์ะลงทุนจะตัง้อยู่ในประเทศ

ไทย ซึ่งมีข้อกาํหนดของกฎหมาย กฎ หรือข้อกาํหนดท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพยน์ั้น

กาํหนดสดัส่วนการลงทนุของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรร

หน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทนุต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนัน้ดว้ย  

ในกรณีท่ีกองทรสัตล์งทุนในอสงัหาริมทรพัยห์ลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้มีการกาํหนดสดัส่วนการลงทนุของผูล้งทุนต่าง

ดา้วไวแ้ตกต่างกัน ผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจัดสรรหน่วยทรัสตต์ามสัดส่วนท่ี

กาํหนดไวต้ ํ่าสดุของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัรา

หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 

และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี มีขอ้จาํกดัสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทน โดยผู้

ถือหน่วยทรสัต ์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวจะไดร้บัประโยชนต์อบ

แทนเพียงเท่าท่ีเป็นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีอยู่ในอัตราท่ีประกาศ ทจ. 

49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี กาํหนด และให้

ประโยชนต์อบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของผูถื้อ

หน่วยทรสัตด์งักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรสัต ์

ทั้งนี ้เวน้แต่สาํนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ส่วน

ประโยชน์ตอบแทนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวนั้น ให้ตกเป็นของผู้ถือ

หน่วยทรัสตร์ายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะพิจารณา

จดัสรรผลประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้บัในคราวนัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีขอ้จาํกัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ (1) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์

ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 

49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี หรือในสดัส่วนอ่ืน

ใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศกาํหนด หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป ทัง้นี ้เฉพาะ

ในส่วนท่ีเกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และ (2) ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 
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สิทธิหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของทรสัต ี

ภายใตบ้ังคับแห่งสัญญาก่อตัง้ทรัสตฉ์บับนี ้ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจและ

ความสามารถทางกฎหมาย รวมทั้งมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสตใ์นฐานะผู้เป็น

เจา้ของทรพัยสิ์นหรือผูม้ีสิทธิเหนือทรพัยสิ์น และทรสัตีมีสิทธิ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใน

การจัดการกองทรสัตต์ามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์พระราชบญัญัติ 

ทรสัต ์ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี ใหท้รสัตีงดเวน้การกระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กับประโยชน์

ของกองทรสัต ์ไม่ว่าการกระทาํนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องทรสัตีเองหรือประโยชนข์อง

ผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํหน้าท่ีเป็นทรัสตี หรือเป็นธุรกรรมท่ีมี

มาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตีแสดงให้

เห็นไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิได้

แสดงการคดัคา้นแต่อย่างใด ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูและการคดัคา้นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

ใหเ้ป็นไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทรสัตีมีหนา้ท่ีในการจดัการทรพัยสิ์น ดงันี ้

ทรัสตีตอ้งมอบหมายการบริหารจัดการกองทรสัตใ์ห้แก่ผู้จัดการกองทรัสตท่ี์ไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการจัดการทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก 

ซึ่งทรัสตีอาจดาํเนินการดว้ยตนเองไดต้ามท่ีระบุไว้ดา้นล่างหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

ดาํเนินการในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือมีเหตท่ีุทาํใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

การจัดการทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้จัดการ

กองทรสัต ์เวน้แต่ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการได ้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

ในกรณีท่ีทรสัตีมีการดาํเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้ีมาตรการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

- มีการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีจัดการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวออกจาก

หน่วยงานซึ่งทาํหนา้ท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

- มีมาตรการป้องกันการล่วงรูข้อ้มูลภายใน โดยตอ้งแยกหน่วยงานและบุคลากรท่ีทาํ

หน้าท่ีจัดการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดังกล่าวออกจากหน่วยงานและบุคลากรอ่ืนท่ีมี

โอกาสใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดงักล่าว 
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ในกรณีท่ีมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัดาํเนินการ ตอ้งปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยการให้

บุคคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ

ใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัดาํเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม 

ทรสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือบุคคล 

ใดๆ จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี หากทรสัตีไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและ

ระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความชาํนาญ โดยปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่าง

เป็นธรรมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต ์และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และขอ้ผูกพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมแก่  

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถา้มี) 

ในการนี ้แมท้รสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัต์

ตามวรรคก่อน ใหท้รสัตียังมีหนา้ท่ีดาํเนินการเรียกรอ้งต่อผูท่ี้ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทรสัต ์หรือผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพ่ือใหก้องทรสัต ์หรือผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชยความ

เสียหายตามความเป็นจรงิ 

ทรสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือบุคคล

ใดๆ จากการกระทาํ หรือการงดเวน้กระทาํการใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หากว่าทรสัตีได้

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ท่ีของผูจ้ัดการกองทรสัตเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต ์

และพระราชบญัญัติทรสัต ์ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ในกรณีเช่นว่า ใหก้องทรสัตโ์ดยทรสัตีมีสิทธิเรียกรอ้งโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ือให้

ผู้จัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือ

หน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

ในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ัดการกองทรัสต ์หรือมีเหตุท่ีทาํให้ผู้จัดการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการ

กองทรสัตร์ายใหม่ ทั้งนี ้ภายใตห้ลักเกณฑต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ กร. 14/2555 โดย

ใหท้รสัตีมีหนา้ท่ีจัดการกองทรสัตต์ามความจาํเป็นเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง หรือจาํกัดมิใหเ้กิด

ความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ

ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบญัญัติทรสัต ์

ในกรณีท่ีทรสัตีประสงคจ์ะถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ทรสัตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกบั 

ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสตร์วมกันไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนหน่วยทรัสตท่ี์
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จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรสัต ์หรือในสัดส่วนอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนดหรือจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป 

การจาํกดัความรบัผิด

ของทรสัตีและการชดใช้

ความเสียหายใหแ้ก่ทรสัต ี

ภายใตบ้ังคับแห่งสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบัญญัติทรสัต ์ความรบัผิดต่อบุคคลใด

ตามสญัญาซึง่ทรสัตีไดก้ระทาํในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์รวมถึงความรบัผิดต่อบคุคลใด

อนัเกิดจาก หรือท่ีเก่ียวกับทรพัยสิ์นใดๆ ของกองทรสัตใ์หม้ีจาํนวนจาํกดั โดยทรสัตีจะตอ้ง

รบัผิดต่อบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่เกินจาํนวนเงินชดใชค้่าเสียหายท่ีทรสัตีจะไดร้บัตามท่ี

กํา ห น ด ไว้ในสัญ ญาก่อ ตั้งท รัสต์  ทั้ ง นี ้  ใ น ก ร ณี ท่ี ท รัสตี ไม่ ป ฏิบัติหน้า ท่ีตาม ท่ี

พระราชบัญญัติทรสัตก์าํหนดไว ้โดยเจตนา โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่าง

รา้ยแรง กรณีเช่นว่านี ้ทรสัตีจะมีขอ้ยกเวน้ความรบัผิดมิได ้

การแตง่ตัง้ เงื่อนไข และ

วิธีการเปล่ียนแปลงและ

ค่าตอบแทนของ 

ทรสัตี 

การแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศัยมติของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตว์่าดว้ยเร่ืองมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

เหตใุนการเปล่ียนแปลงทรสัตีมีดงัต่อไปนี ้

(1) ทรสัตีลาออกจากการเป็นทรสัตีของกองทรสัต ์

(2) ทรสัตีถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือสิน้สภาพนิติบคุคล 

(3) ทรสัตีเลิกกิจการและเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัช ี

(4) ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่ว่าโดยสมัครใจหรือตามคาํสั่งของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใหพ้กัการประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีเป็นการชั่วคราว หรือสั่งเพิกถอนการ

อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรสัตี 

(5) ผูถื้อหน่วยทรสัตม์มีติใหเ้ปล่ียนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี  

(6) ทรสัตีไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุตามประกาศ กข. 9/2552 

การเปล่ียนแปลงทรสัตีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ม่ไดม้ีผลกระทบต่อการมีผล

บงัคบัใชข้องสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรสัต ์และไม่ไดท้าํ

ใหส้ัญญาก่อตัง้ทรสัตต์อ้งเลิกไป ทั้งนี ้เมื่อทรสัตีรายใหม่เขา้ทาํหนา้ท่ีแทนทรสัตีรายเดิม

และมีสิทธิโดยสมบรูณเ์หนือกองทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญากอ่ตัง้ทรสัต ์ทรสัตีรายใหม่

ตอ้งผูกพันตามสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สัญญาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตท์ุกประการ 

ทั้งนี ้ทรสัตีรายใหม่มิไดร้บัมาซึ่งความรบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทาํ

ของทรสัตีรายเดิม 

ค่าตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมของทรสัตีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ความเป็นอิสระของ 

ทรสัตีและความขดัแยง้

ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นทรสัตีของกองทรสัตอ์ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รวมทัง้

ไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องกองทรสัต ์
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ทางผลประโยชนข์องทรสั

ตี 

หากทรัสตีมีความเก่ียวข้องกับผูจ้ัดการกองทรัสตใ์นลักษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์หรือ เป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งกับผูท่ี้จะจาํหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิใน

อสงัหาริมทรพัยแ์ก่กองทรสัตใ์นลกัษณะท่ีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับอสังหาริมทรพัยห์รือการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ย่างอิสระ ใหถื้อ

ว่าทรสัตีขาดความเป็นอิสระและจะรบัเป็นทรสัตีของกองทรสัตม์ิได ้

ทรสัตีจะกระทาํการใดท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัต ์หรืออาจทาํใหท้รสัตีขาด

ความเป็นอิสระมิได ้เวน้แต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1. เป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม

ดงักล่าว 

2. ในกรณีท่ีเป็นการทาํธุรกรรมท่ีเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทรสัต ์ตอ้งมีการ

เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยบุคคล

ดงักล่าวไม่คดัคา้นหรือคดัคา้นในจาํนวนท่ีนอ้ยกว่าหลกัเกณฑต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

และประกาศ สร. 27/2557 

ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ ทรสัตีตอ้งดาํเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อ

หน่วยทรสัตไ์ดร้บัการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีใหร้วมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ทรสัตีตอ้งไม่มีผลประโยชนอ่ื์นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์และ

หากมีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งสามารถแสดงไดว้่ามี

กลไกท่ีจะทาํใหเ้ชื่อมั่นไดว้่า การบริหารจัดการกองทรสัตจ์ะเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดี

ท่ีสดุของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

2. กองทรสัตจ์ะไม่เขา้ทาํรายการใดท่ีอาจส่งผลใหท้รสัตีไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็น

อิสระ เช่น การซือ้อสงัหาริมทรพัยจ์ากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีซึ่งอาจทาํใหท้รสัตี

ไม่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทาํ Due Diligence) 

ของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างเป็นอิสระ เป็นตน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ

หนา้ท่ีของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ผู้จัดการกองทรสัตต์อ้งปฏิบัติหน้าท่ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ดว้ยความรบัผิดชอบ ดว้ยความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อ

หน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทัง้ตอ้ง

ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนี ้วัตถุประสงคใ์นการ

จัดตั้งกองทรัสต ์และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ตลอดจนข้อผูกพันท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมใน

เอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถา้มี) 
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ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ีดาํรงเงินกองทุนและจัดส่งรายงานการดาํรงเงินกองทุนใหแ้ก่ 

ทรสัตีและสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศ สช. 29/2555 

ในกรณีท่ีผูก้อ่ตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ผูก้่อตัง้ 

ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกลุ่มบคุคลเดียวกนักบัผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถือ

หน่วยทรสัตร์วมกันไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทรสัต ์หรือในสัดส่วนอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด

หรือจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไป 

ความรบัผิดของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทรัสตบ์ริหารจัดการกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา

ก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต ์และต้องรับผิดอย่างไม่มี

ขอ้จาํกัดความรบัผิดในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ท่ี ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ี

อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลจดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึง

การลงทนุในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผิดชอบในค่าปรบัหรือ

ค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดแก่ตนเองอนัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระทาํผิดหนา้ท่ีของ

ตนตามนยัมาตรา 33/1 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะนาํ

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตม์าชาํระคา่ปรบัหรือชดใชค้า่เสียหายดงักล่าวไม่ได ้

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผิดชอบในค่าปรบัหรือ

ค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดแก่กองทรสัตอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระทาํผิดหนา้ท่ี

ของตนไม่วา่ดว้ยประการใดๆ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะนาํทรพัยสิ์นของกองทรสัตม์าชาํระ

ค่าปรบัหรือชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวไม่ได ้ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือบคุคลใดๆ จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

ผู้จัดการกองทรัสต ์หากผู้จัดการกองทรสัตไ์ดป้ฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและ

ระมัดระวังเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทั้งดว้ยความชาํนาญโดยปฏิบัติต่อผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่าง

เป็นธรรมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต ์และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมแก่ผูล้งทนุ (ถา้มี) 

ในการนี ้แมผู้จ้ัดการกองทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัต์หรือ     

ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามวรรคหน่ึง ผูจ้ัดการกองทรสัตย์ังมีหนา้ท่ีดาํเนินการเรียกรอ้งต่อผู้ท่ี
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ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ เ พ่ือให้กองทรัสต์ หรือ                

ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชยความเสียหายตามความเป็นจรงิ 

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่

กองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือบุคคลใดๆ จากการกระทาํ หรือการงดเวน้กระทาํการ

ใดๆ ของทรสัตี หากว่าผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีโดยสจุริต และเป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์และพระราชบญัญัติทรสัตต์ลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ในกรณีเช่นว่า ให้ผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีสิทธิเรียกรอ้งโดยตรงต่อทรัสตีเพ่ือให้ทรัสตีชดเชย

เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่กองทรสัต ์หรือผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

การเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

เหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีดงัต่อไปนี ้

1. ผูจ้ัดการกองทรสัตล์าออกตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้ง 

ทรสัต ์

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกถอดถอนจากการทาํหนา้ท่ีเมื่อปรากฏเหตุตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา

ก่อตัง้ทรสัต ์

3. สาํนกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือสั่งพกัการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกินกว่า 90 (เกา้สิบ) วนั ตามประกาศ สช .

29/2555 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตสิ์น้สภาพนิติบุคคลหรือชาํระบัญชี หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น

คาํสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม 

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํรงเงินกองทนุตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555  

ใหท้รสัตีขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 60 (หกสิบ) 

วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตามท่ีกาํหนด และแต่งตัง้บุคคลท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติเห็นชอบ

ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัมติ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์

ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตร์ายเดิมมีหนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหท้รสัตี หรือผูจ้ัดการ

กองทรสัตร์ายใหม่ แลว้แต่กรณี สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปได ้ซึ่งการดาํเนินการดงักล่าว

รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพ่ือรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหท้รสั

ตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย  

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนข์องผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ท่ี

ใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัในการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดย 
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ผู้จัดการกองทรัสต์ตอ้งไม่มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ

กองทรสัต ์และหากมีกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ้งสามารถแสดง

ไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกท่ีสามารถรองรบัใหก้ารจดัการกองทรสัตด์าํเนินไปในลกัษณะท่ี

เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต ์และเป็นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และ

ประกาศ กร. 14/2555  

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีการจดัการกองทรสัตอ่ื์นอยู่ดว้ย ทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์

ท่ีขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์

อ่ืนนัน้  

ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีจะเรียกเกบ็จากทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ดต้อ้งเป็นค่าใชจ้า่ยท่ี

จาํเป็นและสมควรท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนและแบบแสดงรายการขอ้มลู ซึ่งเก่ียวขอ้ง

กับการบริหารจัดการกองทรัสตโ์ดยตรง โดยจะเรียกเก็บจากกองทรสัตไ์ดไ้ม่เกินอัตราท่ี

กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก ่

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนด (ถา้มี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

กาํหนด 

3. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรสัต ์หรือใบหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไป

ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยทรสัตก์าํหนด 

4. ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจาํนาํหน่วยทรสัตก์บันายทะเบียนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไป

ตามอตัราท่ีทรสัตี และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยทรสัตก์าํหนด 

5. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตห์รือนายทะเบียนหน่วยทรสัต์

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ใหเ้ป็นไปตามท่ี

จ่ายจรงิ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญา 1. การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสตต์อ้งไม่ขัดหรือแยง้กับเจตนารมณใ์นการก่อตั้ง

กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

2. การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามท่ีกาํหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เวน้แต่เป็นการแกไ้ข

เพ่ิมเติมตามคาํสั่งของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พระราชบญัญัติทรสัต ์

3. การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นประเด็นท่ีไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์

หรือการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเห็นโดยชดัแจง้ คู่สัญญาสามารถทาํความตกลงเห็นชอบ

รว่มกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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4. การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรสัตก์รณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

หรือระเบียบหรือคาํสั่ง คู่สัญญาจะตอ้งเข้าทาํความตกลงเพ่ือแก้ไข เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 

คาํสั่งท่ีเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์

5. หากมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นกรณีอ่ืนใดอนัจะเป็นคุณต่อ

กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่าขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดิม ไม่กระทบสิทธิของ    

ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างมีนยัสาํคญั และทรสัตีไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเร่ือง

ท่ีขอแกไ้ขนัน้ ใหท้รสัตีมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จาํตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์อย่างไรก็ดี การแกไ้ข 

เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสัญญาท่ีเป็นการแก้ไขในสาระสาํคัญของสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์

จะตอ้งไม่เพ่ิมภาระใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือทาํใหสิ้ทธิเรียกรอ้งใดๆ ของผูจ้ดัการ

กองทรสัตท่ี์มีอยู่แต่เดิมเสียไป เวน้แต่การแกไ้ขในสาระสาํคญัดงักล่าว จะไดร้บัความ

ยินยอมจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

6. กรณีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์หากเป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน ประเภททรพัยสิ์น หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งทรพัยสิ์นหลกั รวมถงึการดาํเนินการในการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ดัการ

กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์(ถ้ามี) ตามท่ีกําหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหคู้่สญัญามีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียด

ทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสตใ์นสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไดโ้ดยไม่จาํตอ้งขอมติจากผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์โดยการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมสัญญาดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต์

ในทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สียประโยชนท์ัง้นี ้การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมดงักล่าว

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 

การเลิกกองทรสัต ์ ทรสัตีจะเลิกกองทรสัต ์เมื่อปรากฏเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

1. เมื่อจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตล์ดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 (สามสิบหา้) ราย 

2. เมื่อมีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นหลักและผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถดาํเนินการเพ่ือให้

กองทรสัตล์งทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นมลูค่ารวมกันไม่นอ้ยกว่า 500,000,000 (หา้รอ้ย

ลา้น) บาท หรือไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบหา้) ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์

ภายใน 1 (หน่ึง) ปีนบัแต่วนัท่ีจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว 

3. กรณีท่ีมีเหตตุอ้งเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์แต่ทรสัตีไม่สามารถหาผูท่ี้มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด นับแต่วันท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสตร์ายเดิมสิน้สุด 

และทรสัตีไดใ้ชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสดุในการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือแต่งตัง้
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ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่แลว้แต่ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ได ้

ในกรณีดงักล่าวนี ้ใหท้รสัตีขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการเลิกกองทรสัต ์

4. เมื่อมีเหตุตอ้งเปล่ียนแปลงทรสัตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนัมิอาจ

หลีกเล่ียงได ้และผู้มีส่วนไดเ้สียไดร้อ้งขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรสัตีรายใหม่แลว้    

แต่มิอาจแต่งตัง้ได ้

5. เมื่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีมติใหเ้ลิกกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์

6. กรณีท่ีมีการควบรวมกองทรสัตก์ับกองทรสัตอ่ื์น และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหม้ี

การเลิกกองทรสัต ์

7. เหตอ่ืุนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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