


 

 
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์/ หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากดั 

เสนอขาย 
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 

AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  
กองทรสัตไ์มก่ ำหนดอำยุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์แหล่งเงนิทนุในกำรลงทนุในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งมำจำก 

1. กำรระดมทนุโดยกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กนิ 4,200,000,000 บำท 

2. เงนิกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิมลูค่ำทัง้สิน้ไมเ่กนิ 1,300,000,000 บำท 

โดยกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุในทรพัยส์นิในมลูคำ่ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 4,200,000,000 บำท 

โดยมหีน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขำยจ ำนวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 271,250,000 หน่วย 
ชว่งรำคำเสนอขำยเบือ้งตน้ 11.20 – 11.50 บำทต่อหน่วย และมลูค่ำทีต่รำไว ้10.00 บำทต่อหน่วย 

ให้แก่ 
(1) เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่รีำยชื่อปรำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(Preferential Offering) ประมำณ 135,625,000 หน่วย 
(2) เสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในส่วนทีเ่หลอืจำกส่วนที ่1 โดยเสนอขำยใหแ้ก่ ประชำชนทัว่ไป (Public Offering) ประมำณ 135,625,000 หน่วย 
 (2.1) เสนอขำยแก่ผูล้งทนุสถำบนั  
 (2.2) 

 
เสนอขำยแกบุ่คคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ทีเ่ป็นบรษิทัเจำ้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่มบคุคล
เดยีวกนัของบรษิทัเจำ้ของทรพัยส์นิ  

 (2.3) เสนอขำยแกบุ่คคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัเจำ้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบรษิทัเจ้ำของ
ทรพัยส์นิ  

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
(1.1) ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทบุคคลธรรมดำ นิตบิุคคล วนัที ่30 กรกฎำคม 2562 - วนัที ่1 สงิหำคม 2562 
(1.2) ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทผูล้งทนุสถำบนัทีไ่มไ่ดน้ ำส่งใบ Bookbuilding วนัที ่30 กรกฎำคม 2562 - วนัที ่1 สงิหำคม 2562   
(1.3) ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทผูล้งทนุสถำบนัทีไ่ดน้ ำสง่ใบ Bookbuilding วนัที ่6 - 7 สงิหำคม 2562   
(2.1) ประชำชนทัว่ไปประเภทผูล้งทนุสถำบนั วนัที ่6 - 7 สงิหำคม 2562   
(2.2) ประชำชนทัว่ไปประเภทบคุคลตำมดลุยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ทีเ่ป็นบรษิทัเจำ้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่มบคุคลเดยีวกนั

ของบรษิทัเจำ้ของทรพัยส์นิ วนัที ่6 - 7 สงิหำคม 2562  
(2.3) ประชำชนทัว่ไปประเภทบคุคลตำมดลุยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัเจำ้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่มบคุคลเดยีวกนัของบรษิทัเจำ้ของ

ทรพัยส์นิ วนัที ่30 กรกฎำคม 2562 - 2 สงิหำคม 2562 และวนัที ่5 สงิหำคม 2562  
 

โดยมวีตัถุประสงคข์องกำรระดมเงนิในครัง้นี้ของกองทรสัต ์เพื่อน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทนุและจำกกำรกูย้มืเงนิไปลงทนุใน (1) สทิธกิำรเชำ่ระยะยำวในทีด่นิ ถงัเกบ็
สำรเคมเีหลว และอำคำรคลงัสนิคำ้ ในโครงกำร SCC (2) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรคลงัสนิคำ้ ในโครงกำร TIP8 (3) สทิธกิำรเชำ่ระยะยำวในทีด่นิและอำคำร

คลงัสนิคำ้ ในโครงกำรสวนอตุสำหกรรมบำงกะด ี(4) กรรมสทิธิใ์นอำคำรคลงัหอ้งเยน็ และเครื่องมอื และอปุกรณ์ซึง่จ ำเป็นและสมควรส ำหรบัใชใ้นกำรด ำเนินกจิกำร 
โครงกำร เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยำยเพิม่เตมิ) 

ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต:์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
ทรสัตี: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน: ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย: ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
วนัทีย่ื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู / รำ่งหนงัสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2562 

วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ / หนงัสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั วนัที ่11 กรกฎำคม 2562 
 
ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนต้องใชว้จิำรณญำณในกำรพจิำรณำขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกบักองทรสัต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่ำงดี กำรมผีล

ใช้บังคบัของ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นี้  มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แนะน ำให้ลงทุนในหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืมไิด้ประกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขำย หรอืรบัรองควำมถกูต้องครบถ้วน
ของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์แต่อย่ำงใด ทัง้นี้ กำรรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นี้เป็นควำม
รบัผดิชอบของผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ หำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์มขีอ้ควำมหรอืรำยกำรเป็นเทจ็  หรอืขำด ขอ้ควำมที่ควรแจ้งในส ำระสำคญั ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่ได้ซื้อ
หน่วยทรสัต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นัน้มีผลใช้บังคับ  มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทผู้เสนอขำยหน่วยทรสัต์ได้ตำมมำตรำ  82 แห่ง
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วนัที่ได้รู้หรอืควรได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์เป็นเทจ็  หรอืขำดขอ้ควำมที่ควรต้อง
แจง้ในสำระส ำคญั แต่ไม่เกนิ 2 ปีนบัแต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลู กำรเสนอขำยหน่วยทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั 

ค ำเตอืน: กำรลงทุนมคีวำมเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตดัสินใจลงทุน 
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กฎหมายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึหนังสอืเวยีน หนังสอื
ผ่อนผนั หนังสอืซกัซ้อมความเขา้ใจ หนังสอือนุญาต กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอื เอกสารอื่นใดทีม่ผีลใชบ้งัคบัตามกฎหมายทีอ่อก
โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 และ/หรอื พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. 2550 และ/หรอื กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจุบนั 
และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

กองทรสัต ์หรอื AIMIRT หมายถงึ ทรัสต์ เพื่ อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพ ย์แ ละสิทธิก าร เช่ า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

กลุ่ม JWD  หมายถงึ บริษัท เจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ ากดั บริษัท เบญจพรแลนด์ จ ากดั 
และ บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั  

กลุ่มบุคคลเดยีวกนั หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรอืหลายลกัษณะ
ดังต่อไปนี้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่21 พฤศจกิายน  2555 และที่
ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(1) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(2) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนัน้ซึง่ถอื
หุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทัง้นี้ มิให้
รวมถงึกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

การประเมนิค่า   หมายถงึ การค านวณมูลค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทรสัต์เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธ ิขอ้จ ากดัสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิ เงื่อนไข
และข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ 
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รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปจัจุบัน และรายละเอียดอื่นที่
เกีย่วขอ้งรวมทัง้การส ารวจทรพัยส์นิตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ 

การสอบทานการประเมนิค่า หมายถงึ การเสนอความเหน็เกี่ยวกบัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์โดยมไิดม้กีารส ารวจทรพัยส์นิ 

การบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์  หมายถงึ การดูแลรกัษาใหอ้สงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์อยู่ในสภาพทีด่แีละ
พร้อมที่จะใช้ในการจดัหาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวด้วยตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รวมทัง้
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค หมายถงึ โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 11 ต าบล
คลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา  

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิม่เตมิ) หรอื โครงการ 
JPAC (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 

หมายถงึ โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) ตัง้อยู่ที่ต าบล
คลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โครงการดาตา้เซฟ หมายถงึ โครงการดาต้าเซฟ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 99 หมู่ 11 ต าบลคลองนครเนื่อง
เขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โครงการทิพย์ 7 หรือ โครงการ 
TIP7 

หมายถงึ โครงการทพิย์ 7 ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 789/9 789/11 789/12 789/13 และ 
789/14 หมู่ที ่9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

โครงการทิพย์ 8 หรือ โครงการ 
TIP8 

หมายถงึ โครงการทพิย์ 8 ซึ่งตัง้อยู่ที่ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมุทรปราการ 

โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ หมายถงึ โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 47/19 และ 47/29 ต าบล
นาด ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี หมายถงึ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีซึง่ตัง้อยู่ที ่ต าบลบางกะด ีอ าเภอ
เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

โครงการ JWD หมายถงึ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ
โครงการดาตา้เซฟ 
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โครงการ SCC หมายถงึ โครงการ SCC ซึ่งตัง้อยู่ที่ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบาง
ปลากด) อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

เจา้ของทีด่นิ หมายถงึ นายพบิลูศกัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ และนาง
สมศร ีไกรศกัดาวฒัน์ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว หมายถงึ ถงัเกบ็สารเคมใีหเ้ช่าทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเกบ็สารเคมเีหลว 
น ้ามัน เชื้อเพลิง รวมทัง้สารที่เป็นของเหลว (Liquid Substance)  
อื่นใด 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ หมายถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั มหาชน 

ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้าลงทุนอยู่
เดมิ 

หมายถงึ (1) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดนิ และอาคารคลงัห้อง
เยน็ จ านวน 2 อาคาร และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบั
การท าความเยน็ ในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็   

(2) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดนิ และอาคารคลงัห้อง
เยน็ จ านวน 1 อาคาร และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบั
การท าความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 

(3) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ 
จ านวน 1 อาคาร ในโครงการดาตา้เซฟ  

(4) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ 
จ านวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยนูิต ในโครงการทพิย ์7 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

หมายถงึ (1) สทิธกิารเช่าในทีด่นิ 6 โฉนด (โฉนดทีด่นิเลขที ่10036, 10037, 
12381, 12726, 15311 และ 15870) และ 8 ตราจอง (ตราจอง
เลขที ่432, 433, 434, 435, 436, 437, 443 และ 614) โดยมเีน้ือ
ที่เช่ารวมประมาณ โดยมเีนื้อที่เช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 
62.00 ตารางวา ถังเก็บสารเคมีจ านวน 61 ถัง และอาคาร
คลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั ในโครงการ SCC      

(2) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ 5 โฉนด (โฉนดเลขที ่
140201, 140207, 140208, 162282 และ 162283) และอาคาร
คลงัสนิคา้ จ านวน 4 หลงั แบ่งเป็น 4 ยนูิต ในโครงการ TIP 8 

(3) สทิธกิารเช่าในที่ดนิ 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่30670) โดยมเีนื้อที่
เช่ารวมประมาณ 15 ไร่  0 งาน 61.00 ตารางวา และสทิธิการ
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เช่าในอาคารคลังสินค้า จ านวน 1 หลัง ในโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ี

(4) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้มส านักงาน จ านวน 1 หลงั 
ในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 

ทรพัยส์นิหลกั หมายถงึ ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตส์ามารถลงทุนไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ในประกาศที ่ทจ. 49/2555 

ทรสัต ี หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  

ทุนช าระแลว้ หมายถงึ มลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีช่ าระเตม็จ านวนแลว้ 

ทพิยโ์ฮลดิง้ หรอื TIP หมายถงึ  บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิง้ จ ากดั 

นายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

แบบแสดงรายการขอ้มลู หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประ เภท
หน่วยทรสัต ์(แบบ 69-REIT) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี
ของกองทรสัต ์

หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีของกองทรสัต ์(แบบ 56-REIT) 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

บรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

 

หมายถงึ 

 

บรษิัทประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ที่ได้รบัการแต่งตัง้จาก
ผู้จ ัดการกองทรัสต์  และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ประกาศที ่กร. 14/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กร. 
14/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรสัต์ และการ
เป็นทรสัตีของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ ลงวนัที่ 20 
พฤศจกิายน 2555 และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ประกาศที ่ทจ. 49/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 และทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ 
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ประกาศที ่สช. 29/2555 หมายถงึ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ที ่สช. 29/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารใน
การให้ความเห็นชอบผู้จ ัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ 

ประกาศที ่สร. 26/2555 หมายถงึ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกบัรายการและ
ข้อความในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 และทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ 

ผูก้่อตัง้ทรสัต ์ หมายถงึ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ หมายถงึ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะบุคคลทีท่ าหน้าที่
เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

ผู้ จ ัด ก า รก า ร จัด จ า ห น่ า ยและ
รบัประกนัการจ าหน่าย  

หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีส่ามารถจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ได ้ 

ผูเ้ช่าพืน้ที ่ หมายถงึ ผู้เช่าคลังสินค้า และ/หรือ คลังห้องเย็นจากกองทรัสต์ เพื่อใช้
ประโยชน์จากคลังสินค้า และ/หรือ คลังห้องเย็นที่เช่า โดยช าระ
ค่าตอบแทนแก่กองทรสัตเ์ป็นค่าเช่าและค่าบรกิาร (หากม)ี 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หมายถงึ บุคคลที่ถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกนิ
กว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคล
นัน้ 

ผูร้บัประโยชน์ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ซึง่เป็นผูร้บัประโยชน์ภายใตส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

ผูส้อบบญัช ี หมายถงึ ผู้สอบบญัชขีองกองทรสัต์ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชทีีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อที่
ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วยการให้ความเหน็ชอบผูส้อบ
บญัช ีและทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ  
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ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ซึ่งจะเข้าเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ เมื่อมีการก่อตัง้
กองทรสัตแ์ลว้ 

พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่ อธุ รกรรมในตลาดทุน  พ .ศ .  2550  
และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535  
และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

มลูค่าทรพัยส์นิรวม  

(Total Asset Value, TAV) 

หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

(Net Asset Value, NAV) 

หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิรวมหกัดว้ยหนี้สนิ ซึง่ค านวณตามวธิทีีก่ าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรอื กฎเกณฑท์ีก่ าหนด 

รายงานการประเมนิค่า หมายถงึ รายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน ซึง่จดัท าขึน้
ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศที ่ทจ. 49/2555  

รอบปีบญัช ี หมายถงึ ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี 

วนัท าการ หมายถงึ วนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์ปิดท าการ (ซึง่ไม่ใช่วนัเสาร ์วนัอาทติย ์หรอื
วนัทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศใหเ้ป็นวนัหยุด) 

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ หมายถงึ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ส าหรบัทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ระหว่างผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ (ซึ่งจะเข้าเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้
กองทรสัตแ์ลว้) กบัทรสัต ีลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2560 

สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หมายถงึ สัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ระหว่างทรัสตีและผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2560 

ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หนงัสอืรบัรองจากทรสัต ี หมายถงึ หนังสอืรบัรองจากทรสัตหีรอืผูท้ีจ่ะเขา้เป็นทรสัตขีองกองทรสัตว์่าจะ
ยอมรับที่จะ เข้าปฏิบัติหน้าที่ เ ป็นทรัสตีของกองทรัสต์  ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที ่ทจ. 49/2555 และประกาศอื่น
ใดทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกตาม พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 
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หน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต์ 

เหตุสดุวสิยั หมายถงึ เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดผลพิบัติซึ่งไม่อาจป้องกันได้ 
ถึงแม้ว่าบุคคลที่ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความ
ระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทัว่ไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะ
เช่นนัน้ เช่น ภยัธรรมชาต ิอคัคภียั น ้าท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุที่
ไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้สงคราม จลาจล การก่อการรา้ย การนดัหยุด
งาน การปิดสถานที่ท างาน โรคระบาด เป็นต้น และหมายความ
รวมถึงการบญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอื่นใดของรฐั หรือ
ขอ้จ ากดัทางกฎหมายซึง่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัติามสญัญา หรอื
สาเหตุใดๆ ที่มผีลท านองเดยีวกนัซึ่งคู่สญัญาที่ได้รบัผลกระทบไม่
อาจควบคุมได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระเงนิหรอืธุรกรรมใดในการปฏบิตัิ
ตามสญัญาอนัจะต้องด าเนินการกบัธนาคารพาณิชย ์เหตุสุดวสิยัให้
หมายความรวมถงึการทีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทุกธนาคาร
หยุดท าการดว้ย 

BIP หมายถงึ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 

BJL หมายถงึ บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั  

Datasafe / DTS หมายถงึ บรษิทั ดาตา้เซฟ จ ากดั  

JPAC หมายถงึ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั  

JWD หมายถงึ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

PCS หมายถงึ บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั  

SCC หมายถงึ บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 

SFC หมายถงึ บรษิทัเอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มของบรษิทั 
สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 1  

สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

สรุปขอ้มูลส าคญันี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชีช้วน ซึ่งเป็นเพยีง
ขอ้มลูสรุปเกีย่วกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสีย่งของกองทรสัต ์ดงันัน้ ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูในรายละเอยีดจาก
หนังสอืชีช้วนฉบบัเตม็ ซึง่สามารถขอไดจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอือาจศกึษาขอ้มูลได้
จากแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนที่ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ไดท้ี ่website ของส านักงาน 
ก.ล.ต. 
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ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต์: บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ทรสัต:ี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

1. สำระส ำคญัของกองทรสัต ์

ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์  
เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

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

ช่ือยอ่  AIMIRT 
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั (บรษิทัในเครอื TIP) 

บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 

ทรสัตี (Trustee) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

ผูเ้สนอขำยหลกัหน่วยทรสัต ์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือ ในฐานะผู้ร ับประโยชน์ในกองทรัสต์  
(หน่วยทรสัต)์ 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ 10 บาทต่อหน่วย 
จ ำนวนหน่วยท่ีออกและเสนอขำย 271,250,000 หน่วย  
รำคำเสนอขำยหน่วยทรสัต ์ 11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วย 
มูลค่ำรวมของหน่วยทรสัต์ท่ีเสนอ
ขำย 

ไม่เกิน 4,200,000,000 บาท โดยมูลค่ารวมของหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายจะ
ขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายสุดท้าย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์
และผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะเป็นผู้ก าหนด
ร่วมกนั  
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จ ำนวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต ำ่ ในส่วนที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ประมาณ
ร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่
ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (“ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ”) (Preferential Offering) ในวนัที ่17 
กรกฎาคม 2562 (Record Date) หน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 1 หน่วย และเพิม่ที
ละจ านวน 1 หน่วย 

ในสว่นที ่2 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในสว่นทีเ่หลอืจาก
การเสนอขายสว่นที ่1 โดยเสนอขายใหแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
โดย 

- ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิม่
ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

- ส าหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ
บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิม่
ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

- ส าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ที่ไม่ใช่บริษัท
เจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ 
จ านวนหน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 
100 หน่วย 

ผู้ จ ัดกำ รกำรจัดจ ำห น่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สดัส่วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นเบือ้งต้นและวิธีกำรจองซ้ือ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทกำรเสนอขำย 
กำรช ำระรำคำจองซ้ือต่อ

หน่วย 
วนัท่ีจองซ้ือและช ำระเงิน 

ส่วนท่ี 1 เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิที่มี
ร ายชื่ อป รากฏ ในสมุ ดทะ เบียนผู้ ถื อ
ห น่วยทรัสต์  (Preferential Offering) ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 (Record Date) 
ประมาณ 135,625,000 หน่วย 

 
 
 
 
 
 

 
 

- ประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 11.50 บาท - วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 - วนัที่ 1 
สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 
น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 15.30 น.  
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ประเภทกำรเสนอขำย 
กำรช ำระรำคำจองซ้ือต่อ

หน่วย 
วนัท่ีจองซ้ือและช ำระเงิน 

- ประเภทนักลงทุนสถาบนัที่มไิด้น าส่งใบ 
Bookbuildingและผู้จองซื้อประเภทนิติ
บุ คคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดู แลรักษา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  ( Custodian) เ ป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

11.50 บาท - วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 ถงึ วนัที ่1 
สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 
น. 
 

- ประเภทนักลงทุนสถาบันที่น าส่ง ใบ 
Bookbuilding 

ราคาเสนอขายสดุทา้ย วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 
น. - 15.30 น. 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการ
เสนอขายส่วนที่ 1 โดยเสนอขายให้แก่ 
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ประมาณ 
135,625,000 หน่วย 

  

- ประเภทผูล้งทุนสถาบนั ราคาเสนอขายสดุทา้ย - วันที่  6 - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30 น. - 15.30 น. 

- ประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
การจัดจ าห น่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิ 
และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบริษัท
เจา้ของทรพัยส์นิ 

ราคาเสนอขายสดุทา้ย - วันที่  6 - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.30 น. - 15.30 น. 

- ประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จ ัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์  ที่ ไม่ ใช่บริษัท
เจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดยีวกนัของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 

 

11.50 บาท - วัน ที่  30 ก รกฎ าคม  2562 - 2 
สงิหาคม 2562 และวนัที่ 5 สงิหาคม 
2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรอื
เวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 
15.30 น. 

 

1.2 ควำมสมเหตสุมผลของมูลค่ำของกำรลงทุนในทรพัยสิ์น 

ส าหรบัมลูค่าสงูสุดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจะไม่เกนิ 4,200.00 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง) ซึ่งกองทรสัต์อาจจะเป็นผู้รบัผดิชอบ ซึ่งเป็นมูลค่าทีสู่งกว่ามูลค่าประเมนิค่าของทรพัยส์นิค่าต ่าสุดที่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 12.63 ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า มูลค่าลงทุน
สงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าทีเ่หมาะสมเน่ืองจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี 
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1) ความน่าสนใจของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง : ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งเป็นทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพสงู เป็นทรพัยส์นิทีม่คีวามสามารถในการสรา้งรายไดใ้นระดบัสงู 
โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั คอื (1) สทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดนิ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว อาคารคลงัสนิค้า และสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ 
SCC ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุขสวสัดิ ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยทีด่นิของโครงการ 
SCC ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยาซึง่มคีวามลกึของแม่น ้ามากกว่าแม่น ้าท่าจนีและแม่น ้าบางปะกง จงึเหมาะสม
ส าหรบัเรอืขนส่งสนิคา้สารเคมเีหลวระหว่างประเทศขนาดระวางประมาณ 15,000 ตนั อกีทัง้โครงการ SCC 
ม ีSCC เป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการท่าเรอืส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเทยีบท่าส าหรบัขนถ่าย
สนิคา้สารเคมเีหลวเขา้สูถ่งัเกบ็สารเคมเีหลว นอกจากนี้ ดา้นหน้าของโครงการ SCC ตดิกบัถนนสขุสวสัดิ ์ซึง่
เชื่อมต่อกบัวงแหวนอุตสาหกรรมและเป็นหนึ่งในถนนสายหลกัส าหรบักระจายสนิคา้และการคมนาคมไปยงั
โรงงานและศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆ ในจงัหวดัที่ติดกบักรุงเทพมหานครและพืน้ที่ภาคตะวนัตก ตะวนัออก 
และภาคใต้ (2) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการ TIP 8 ตัง้อยู่บรเิวณ ถนนเลยีบคลองส่ง
น ้าชลหารพจิติรสวุรรณภูม ิอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ถอืเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าหรบัการกระจาย
สนิคา้ การขนสง่ การคมนาคมและการด าเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศ อกีทัง้
ยงัอยู่ในศนูยก์ลางอุตสาหกรรมการผลติชัน้น าของประเทศไทย (3) สทิธกิารเช่าในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ 
ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี ซึง่อาคารคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ที่หนึ่งเป็นคลังสินค้าให้เช่าขนาดใหญ่แห่งเดียวในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ทัง้นี้  โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดเีป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูผ้ลติ/โรงงานชัน้น าทัง้ในและ
ต่างประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของโรงงานชัน้น าประมาณ 38 โรงงาน โดยเฉพาะผูผ้ลติจากประเทศญี่ปุน่ ในดา้น
มาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่ง (4) กรรมสิทธิใ์นอาคารคลังห้องเย็น และ
กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เติม) ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางการด าเนินธุรกจิการ
ให้บรกิารรบัฝากและขนส่งสนิค้าแช่แขง็ โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งในทรพัย์สนิหลกัซึง่
กระจายตวัอยู่ใน 4 โครงการ ตัง้อยู่ใน 3 จงัหวดั อนัไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ซึง่การกระจายตวัของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งท าใหก้องทรสัตม์กีาร
กระจายความเสีย่งของการลงทุน ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการทีเ่ขา้ลงทุน ท าเลทีต่ัง้ ประเภทของทรพัยส์นิ 
ลกัษณะของผูเ้ช่า การครบก าหนดอายุสญัญา เป็นตน้  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติม ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.5 จุดเด่นของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง) 

2) ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม: ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่า
มลูค่าลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากประมาณอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
ทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั ตามประมาณการงบก าไรขาดทุน และการปนัสว่นแบ่งก าไรสมมตฐิานส าหรบังวด 
12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2563 (“รายงานประมาณการ”) และค านวณ
จากราคาซือ้ขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย โดยในกรณีทีก่องทรสัตไ์ม่มกีารกูย้มื จะท าใหป้ระมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อื
หน่วยเท่ากบัรอ้ยละ 6.16 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราสว่นแบ่งก าไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 6.16 และประมาณ
การอตัราการลดทุนเท่ากบัร้อยละ 0.00 ทัง้นี้ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงนิไม่เกิน 1,300.00 ล้านบาท จะท าให้
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ประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยเท่ากบัรอ้ยละ 6.65 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราส่วนแบ่งก าไร
สุทธเิท่ากบัร้อยละ 6.65 และประมาณการอตัราการลดทุนเท่ากบัร้อยละ 0.00 ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนที่
เหมาะสมเมื่อพจิารณาจากความมัน่คงของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง และโอกาสใน
การเติบโตของทรพัย์สนิดงักล่าว อกีทัง้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะได้ประโยชน์จากการกู้ยมืเงนิ เนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้ของเงนิกูน้้อยกว่าประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วย ถงึแมว้่าอาจจะมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ือง
เพิม่เตมิจากการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในส่วนที่ 1.1.9 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนั
เป็นผลจากการทีก่องทรสัต์กูย้มืเงนิ โดยสามารถสรุปเปรยีบเทยีบผลตอบแทนในกรณีทีไ่ม่มเีงนิกูย้มืและมี
เงนิกูย้มืไดด้งันี้ 

 
ผลตอบแทนในปีแรก 

 
กรณีท่ีไม่มีกำรกู้ยืม  

กรณีท่ีมีกำรกู้ยมืไม่เกิน 
1,300 ลำ้นบำท  

ประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วย 
(Total Distributable Yield)/1/2 

รอ้ยละ 6.16 รอ้ยละ 6.65 

ประมาณการการปนัสว่นแบง่ก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 6.16 รอ้ยละ 6.65 
ประมาณการการแบ่งสว่นทุน รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 

หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดย
ค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์โดยใชร้าคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2562 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2562 ตามหลักสมมติฐานแบบระมดัระวงั และไม่ได้เป็นการแสดงถึงผลตอบแทนทีผู่้ถือ
หน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามทีเ่สนอในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2561 หรอืการตดัสนิใจลงทุนในกองทรสัต์ 

 ทัง้นี้ หากน าอตัราเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีผู่ถ้ือหน่วยทรสัต์จะไดร้บั ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลา
ประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 มาเปรยีบเทยีบกบัอตัราเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นทางเลอืกในการลงทุนอื่นๆ ทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บักองทรสัต์จะพบว่า ประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัต์นัน้เหมาะสมและสามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลีย่รวม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

หลกัทรพัยท่ี์น ำมำ

เทียบเคียง 

รำคำหน่วย 

(บำท) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วย  

(รอ้ยละ) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วยสุทธิ/1 

(รอ้ยละ) 

อำยสุญัญำเช่ำ

คงเหลือสุทธิ 

(ปี) 

AMATAR 11.80 6.48 4.02 40.54 

HREIT 8.15 7.13 5.39 57.54 

SSTRT 6.00 13.14 13.14 กรรมสทิธิ ์
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หลกัทรพัยท่ี์น ำมำ

เทียบเคียง 

รำคำหน่วย 

(บำท) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วย  

(รอ้ยละ) 

อตัรำเงินท่ี

จ่ำยให้ผูถื้อ

หน่วยสุทธิ/1 

(รอ้ยละ) 

อำยสุญัญำเช่ำ

คงเหลือสุทธิ 

(ปี) 

FTREIT 14.20 4.58 3.42 85.56 

WHART 14.70 5.14 3.78 73.81 

เฉล่ีย  7.29 5.95  

หมายเหตุ:  
/1 อตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธ ิคดิจากสมมตฐิานว่าทรพัยส์นิส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิตน้แบบวธิเีสน้ตรง 
(Straight-line Method) ซึง่เป็นวิธีการคิดอัตราเงินทีจ่่ายให้ผู้ถือหน่วยสุทธิ แบบเปรียบเสมือนเท่านัน้ โดยการจ่าย
ผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการคนืเงนิจากการลดทุนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมือ่
เทยีบกบัเงนิสดทีก่องทรสัต์มเีหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ในกรณีทีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมเพยีงพอ 
เงนิสดดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงนิปนัผล อย่างไรกต็าม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไมเ่พยีงพอ (ซึง่
อาจเกดิได้ในกรณีทีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคาประเมนิทรพัย์สนิจนท าให้ก าไรสะสมน้อยกว่า
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบการคนืเงนิจากการลดทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2562 
 

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทนุในครัง้น้ี 

เพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิไปลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

1) โครงกำร SCC  

ประกอบไปดว้ยทรพัยส์นิ 2 ประเภท ดงันี้ 

1.1. ทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว และอาคารคลงัสนิคา้ 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ/1 6 โฉนด และ 8 ตราจอง โดยมเีน้ือทีเ่ช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62.00 ตารางวา 
และสทิธกิารเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 61 ถงั โดยมคีวามจุถงัรวมประมาณ 85,380.00 กโิลลติร 
และอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 16,726.00 ตารางเมตร 
มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง รวมถึงทรพัยส์นิ
อื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั SCC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

1.2. ทรพัยส์นิประเภทท่าเรอื ถนนสว่นกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ/2 

                                                           
/1 ทีด่นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่อยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดยบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
/3 ภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า ในกรณทีี ่SCC ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทางเขา้ออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ทีต่ ัง้
อยู่ในทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค (ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนในโครงการ SCC) กองทรสัต์และ SCC มสีทิธจิะร่วมกนัพจิารณาใหม้กีาร
เปลีย่นแปลงทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภคใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวได ้โดย SCC ตกลงว่าทางเขา้ออก ถนนส่วนกลาง 
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สทิธกิารเช่าในทีด่นิ 4 โฉนด และ 6 ตราจอง โดยมเีน้ือทีเ่ช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15.00 ตารางวา 
จาก SCC มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมถงึ
ท่าเทยีบเรอื จ านวน 1 ท่า พืน้ที ่3,050 ตารางเมตร ถนนสว่นกลาง รวมถงึสาธารณูปโภคต่างๆ ท่อขน
ถ่ายสารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ีงานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วน
ควบของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นสาธารณูปโภคแก่ทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิ่มเติมโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน ซึ่งปจัจุบนั SCC เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ ์

2) โครงกำร TIP 8 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิรวม 5 โฉนด เนื้อทีต่ามโฉนดรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.10 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคาร
คลงัสนิคา้พรอ้มส านักงาน จ านวน 4 หลงั โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร 
รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้าดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั TIP เป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้พร้อมส านักงาน และนายพบิูลยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสนิ ไกรศกัดา-
วฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรยีกว่า “เจ้ำของท่ีดิน”) เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 

3) โครงกำรสวนอตุสำหกรรมบำงกะดี  

สทิธกิารเช่าในที่ดนิรวม 1 โฉนด เนื้อที่ตามโฉนดรวม 15 ไร่ 0 งาน 61.00 ตารางวา และสทิธกิารเช่าใน
อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั โดยมพีื้นที่อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 14,600.00 ตารางเมตร มกี าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็นส่วน
ควบของทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั BIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

4) โครงกำรเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยำยเพ่ิมเติม)  

สบืเน่ืองจากการลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ ในการรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้ม
ส านักงานในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค นัน้ กองทรสัต์ และ JPAC ไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขไวใ้นสญัญา
ตกลงกระท าการ (โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ และโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น) 
ระหว่าง กองทรสัต์ กบั บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั 
บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค จ ากดั บรษิัท ดาต้าเซฟ จ ากดั และบรษิัท แปซฟิิค ห้องเยน็ จ ากัด ฉบบัลง
วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 ระบุไวว้่า ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัทีโ่ครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) เริม่เปิดด าเนินการ (ทัง้นี้ ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรก โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 
(ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง) กรณีทีก่องทรสัต์มคีวามประสงคจ์ะซือ้ 
เช่า รบัโอน ทัง้หมดหรอืแค่บางส่วนของทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) ดงักล่าว JPAC ตกลงใหส้ทิธใินการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอืรบัโอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื 
รับโอนสิทธิครอบครองซึ่งทรัพย์สิน โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to 
Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ในราคา รวมทัง้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่จะได้ตกลงกันระหว่าง

                                                           
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ SCC ที ่SCC จดัหามาแทนทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค (ในส่วนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของทางเขา้ออก 
ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภค) นัน้จะต้องมสีภาพ ขนาด และความสะดวกในการใขป้ระโยชน์ทีไ่ม่ด้อยไปกว่าเดมิ รวมทัง้ต้องมี
ลกัษณะครบถ้วนตามทีร่ะบุในประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง (ถ้าม)ี (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของ
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ส าหรบัโครงการ SCC) 
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กองทรัสต์ กับ JPAC ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสญัญาตกลงกระท าการดังกล่าวซึ่ง ณ ปจัจุบนั 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ดงักล่าวไดเ้ริม่เปิดด าเนินการแลว้ตัง้แต่วนัที ่5 มนีาคม 
2561 และกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่
21 ธนัวาคม 2561 ตามสทิธใินการซือ้หรอืเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) (Option 
to Buy/Lease) ไดแ้ก่ 

(1) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้มส านักงาน จ านวน 1 หลงั โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 
2,708.40 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบ สิง่ติดตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารดงักล่าว 

(2) กรรมสิทธิใ์นเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ การเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งนี้ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถอื
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ที ่1/2561 ซึง่จดัขีน้ ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 โดยกองทรสัตไ์ดร้บัการ
อนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใหล้งทุนเพิม่เตมิใน 4 โครงการทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งต้น รวมถงึแผนการลงทุน
และวาระที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้กองทรสัต์ได้ด าเนินการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 โดยใชเ้งนิทุนทีม่าจากการกูย้มืเงนิในวงเงนิกู้ระยะยาว
จ านวนรวมไม่เกนิ 110.00 ลา้นบาท และไม่ไดใ้ชเ้งนิทุนทีม่าจากการเพิม่ทุนของกองทรสัตโ์ดยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในการเข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) ภายใตเ้งื่อนไขว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผู้
ถอืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัภายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง จะไม่
น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์
จะได้รบัในกรณีทีก่องทรสัต์ไม่ได้ด าเนินการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง 
ทัง้นี้กองทรสัต์จะด าเนินการเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งในทรพัยส์นิโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หลังจากที่กองทรสัต์สามารถระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

 

1.4 กำรจดัตัง้กองทรสัต ์และโครงสรำ้งกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตัง้ขึน้ตามพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนและกองทรสัต์นี้อาจเป็น
กองทรสัต์ทีร่องรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust หรือ REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 
49/2555 และอาจด าเนินการเพื่อแลกเปลีย่นกบัทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยน์ าหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

เมื่อกองทรสัต์น าเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์แล้ว และเมื่อ
กองทรสัต์รบัโอนทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ (ในกรณีทีม่กีารแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะน าทรพัยส์นิหลกั และทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดร้บัโอนจาก
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ (ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์เข้ารวมกบักองทรัสต์) 
ดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และ
การให้บริการที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าหรือให้ใช้พื้นที่หรือทรพัย์สนิที่ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว 
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายหรอืแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ใหด้ าเนินการได ้โดย
การมอบหมายหรอืแต่งตัง้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญานี้ กฎหมาย และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและ
ก ากบัดูแลโดยทรสัตี เพื่อให้การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญา
ก่อตัง้กองทรสัต ์และหลกัเกณฑท์ีพ่.ร.บ. ทรสัตฯ์ ประกาศอื่นๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดทีเ่ป็น
การใชก้องทรสัต์เพื่อประกอบธุรกจิอื่น และจะไม่น าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ออกใหเ้ช่า
แก่บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรม 
หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์จะน า
ทรพัย์สนิดงักล่าวไปจดัหาประโยชน์ กล่าวคอื (1) ส าหรบัสทิธกิารเช่าในทีด่นิ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว และอาคาร
คลงัสนิคา้ ในโครงการ SCC กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย 
และจะแต่งตัง้ SCC ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว 
(2) ส าหรบักรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และอาคารคลงัสนิค้า ในโครงการ TIP 8 กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน า
ทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั (บรษิทัในเครอืของ TIP) 
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว (3) ส าหรบัสทิธกิาร
เช่าในทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีกองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน า
ทรพัย์สนิดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้ BIP ให้ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว และ (4) ส าหรบักรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็ และเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบัใชใ้นการด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ใน
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าวออก
ใหเ้ช่าแก่ JPAC เพื่อน าไปด าเนินกจิการหอ้งเยน็ 
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แผนภาพโครงสรา้งของกองทรสัต ์(AIMIRT) ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

 
 

1.5 นโยบำยกำรลงทุน3 4 

การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 

กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึ
สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
โดยประเภททรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน ไดแ้ก่ ทรพัยส์ินทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารคลงัสนิคา้ ศูนย์
กระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั สนบัสนุน หรอื
สง่เสรมิธุรกจิการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงานดงักล่าว 
และทรพัยส์นิอื่นใดทีอ่าจสง่เสรมิการลงทุนของกองทรสัต์ 

                                                           
/3 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 25 ถงั ประกอบดว้ย ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 10 ถงั ซึง่เช่าโดยบรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ์ จ ากดั โดยเป็น
การเช่าเพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัและธุรกจิอืน่ๆ และถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 15 ถงั ซึง่เช่าโดย SCC โดยเป็นการเช่าเพือ่ใหบ้รกิาร
กบับรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาใหบ้รกิารเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวเดมิที ่SCC มกีบั บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจากกองทรสัต์ไม่สามารถท าการโอนสทิธใินสญัญาใหบ้รกิารเช่าถงัเก็บสารเคมเีหลวดงักล่าวได้ ก่อนการเขา้ลงทุนใน
โครงการ SCC 
/4 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 36 ถงั ปล่อยเช่าใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อย 
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(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2 หวัขอ้ 14 นโยบายการลงทุนในอนาคต) 

 
1.6 รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง  

1) แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 
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2) ขอ้มลูทัว่ไปของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

ล ำดบั 
ช่ือ

โครงกำร 

โฉนด /  
ตรำจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนำดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้ำลงทุน

โดยประมำณ 
(ไร-่งำน-ตำรำง

วำ) 

รำยละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่ำ
ประมำณ/1 

อตัรำ
กำรเช่ำ
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อำยุ
อำคำร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

1.  โครงการ 
SCC 

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่10036, 

10037, 
12381, 
12726, 
15311, 
15870,  

9355 และ  
11537 

 
ตราจองเลขที ่

432, 433, 
434, 435, 

ต าบลปาก
คลองบาง

ปลากด (ต าบล
บางปลากด) 
อ าเภอเมอืง
สมุทรปราการ 

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

- เ นื้ อ ที่ เ ช่ า
ส า ห รั บ
ท รั พ ย์ สิ น
ป ร ะ เ ภ ท ถั ง
เ ก็บสา ร เคมี
เหลว อาคาร
ค ลั ง สิ น ค้ า 
ประมาณ 21-
3-62.00  
 

- เ นื้ อ ที่ เ ช่ า
ส า ห รั บ
ท รั พ ย์ สิ น

(ก) สทิธกิารเช่าในที่ดนิ/4 6 โฉนด 8 ตราจอง จาก SCC มกี าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต ์ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ทีห่นึ่ง 

(ข) สิทธิการเช่าในถังเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถัง /6 อาคาร
คลงัสนิค้า จ านวน 3 หลงั รวมถึงทรพัยส์นิอื่น ได้แก่ ท่าเทยีบ
เรือ จ านวน 1 ท่า พื้นที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง 
รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ท่อขนถ่ายสารเคม ีระบบขนถ่าย
สารเคมี งานระบบ สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

(ก) สทิธิการเช่าในที่ดนิ /4 4 โฉนด 6 ตราจอง ส าหรบัท่าเรือ ถนน
ส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทรพัยส์นิอื่นๆ 

• ถังเก็บสารเคมี
เหลว ความจุ 
85,380.00 
กโิลลติร 

 

100 24.63 
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ล ำดบั 
ช่ือ

โครงกำร 

โฉนด /  
ตรำจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนำดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้ำลงทุน

โดยประมำณ 
(ไร-่งำน-ตำรำง

วำ) 

รำยละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่ำ
ประมำณ/1 

อตัรำ
กำรเช่ำ
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อำยุ
อำคำร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

436, 437, 
443, 614 
และ 442/4/5 

ประเภทท่าเรอื 
ถนนส่วนกลาง 
ต ล อ ด จ น
สาธารณูปโภค
ต่ า ง ๆ 
ป ร ะ ม า ณ  
6-0-15.00  

อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว จาก SCC มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง/8 

• อ า ค า ร
ค ลั ง สิ น ค้ า 
16,726.00 
ตารางเมตร/7 

100 4.96 

2.  โครงการ 
TIP 8/9 

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่

140201, 
140207, 
140208, 

162282 และ 
162283/5/10 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

35-3-21.10 (ก) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิรวม 5 โฉนด 
(ข) ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ ใ น อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  โ ร ง ง า น  

และส านกังาน จ านวน 4 หลงั  
(ค) กรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสร้างและทรพัย์สนิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบ

ของที่ดนิและอาคาร เครื่องมอือุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่ อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ โรงงาน และส านักงาน
ของโครงการ TIP 8 

34,692.60 ตาราง
เมตร/7 

100 1.51 
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ล ำดบั 
ช่ือ

โครงกำร 

โฉนด /  
ตรำจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนำดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้ำลงทุน

โดยประมำณ 
(ไร-่งำน-ตำรำง

วำ) 

รำยละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่ำ
ประมำณ/1 

อตัรำ
กำรเช่ำ
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อำยุ
อำคำร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

3.  โครงการ 
สวน

อุตสาหกร
รมบาง
กะด ี

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่ 30670 

ต าบลบางกะด ี
อ าเภอเมอืง
ปทุมธานี 
จงัหวดั
ปทุมธาน ี

15-0-61.00 (ก) สทิธกิารเช่าในทีด่นิ 1 โฉนด จาก BIP มกี าหนดระยะเวลาการ
เช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

(ข) สทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั รวมถึงทรพัย์สนิ
อื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าว มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

14,600.00 ตาราง
เมตร/7 

100 14.36 

4.  โครงการ 
เจ

ดบัเบิล้ยดู ี 
แปซฟิิค 
(สว่น
ขยาย

เพิม่เตมิ) 

-/11 ต าบลคลอง
นครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา 
จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา 

-/11 (ก) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้มส านักงาน 1 หลงั รวมถงึ
งานระบบ สิง่ตดิตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วน
ควบของอาคารดงักล่าว 

(ข) กรรมสทิธิใ์นเครื่องมอืและอุปกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบั
ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) 

2,708.40 ตาราง
เมตร/7 

100 1.08 

หมายเหตุ:  
/1 พื้นทีใ่หเ้ช่าโดยประมาณค านวณจากพื้นทีใ่หเ้ช่ารวมตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
/2 อตัราการเช่าพื้นทีเ่ฉลีย่อา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
/3 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายุอาคารถ่วงน ้ าหนกัดว้ยปรมิาตรหรอืพื้นทีอ่าคารใหเ้ช่าในแต่ละโครงการทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ ทีห่นึง่ โดยอ้างองิจาก
เอกสารทางกฎหมาย และ/หรอื ขอ้มลูจากเจา้ของทรพัย์ 

/4 ทีด่นิทีก่องทรสัต์ จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิอยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดยบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
/5 อยู่ภายใตภ้าระผกูพนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะไดร้บัการปลดจ านอง ปลอดจ านอง หรอืไถ่ถอนจ านอง (แลว้แต่กรณ)ี ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์ 
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/6 ถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 34 ถงั คอื หมายเลข P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-302, P-303, P-304, P-306, P-307, P-309, P-310, P-311, P-312, P-312A, P-314, P-315, P-316, P-317, P-318, P-319, P-
320, P-321, P-322, P-324, P-325, P-326, P-323, P-406, P-407 และ P-408 มขีอ้ก าหนดในสญัญาเช่าทีใ่หส้ทิธทิัง้ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าในการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่า (Option to Early Terminate) 
โดยบอกกล่าวล่วงหน้า หรอืยนิยอมเสยีค่าปรบัตามจ านวนทีร่ะบุในสญัญาเช่า  

/7 พื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามสภาพการใชง้านจรงิมคีวามแตกต่างจากพื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทีป่รากฏตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เนือ่งมาจากค วามแตกต่างของวธิกีารวดัและถอดแบบจากสถานทีจ่รงิของหน่วยงาน
ราชการ อย่างไรกด็ ีความแตกต่างทีเ่กดิขึ้นนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าเช่าของกองทรสัต์ เนือ่งจากการค านวณรายไดค้่าเช่าจะอ้างองิจากพื้นทีอ่าคารค ลงัสนิคา้ตามสญัญาเช่า และเนือ่งจากขนาดพื้นทีอ่าคาร
คลงัสนิคา้ตามสญัญาเช่าไมเ่กนิพื้นทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต ดงันัน้ความแตกต่างของพื้นทีด่งักล่าวจะไมส่่งผลกระทบทางลบในดา้นกฎหมายต่อกองทรสัต์ 

/8 เป็นการเช่าเพือ่วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นสาธารณูปโภคแก่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ในโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน 
/9 เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้ของโครงการ TIP 8 คอื นายพบิลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ ส่วนเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการ TIP 8 คอื 

TIP 
/10 เจา้ของทีด่นิตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเขา้-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ 
/11 อาคารคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิเลขที ่85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขทีด่นิ 745 ต าบลคลองนครเนือ่งเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ปจัจุบนัทีด่นิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องกองทรสัต์ (ตามหนังสอืสญัญาขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งระหว่าง บรษิทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั กบักองทรสัต์ ฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2560) เนือ่งจาก
กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในทีด่นิดงักล่าวในการเขา้ลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ และกองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
ทีม่า:  SCC TIP เจา้ของทีด่นิ BIP และ JPAC 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562
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3) มลูค่าทีล่งทุนเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach)  

ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลือกใช้ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด ( Income 
Approach) เป็นมูลค่าตลาดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และทีป่รกึษาทางการเงนิไดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งแลว้ ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าสมมตฐิานหลกัที่
ใชใ้นการประเมนิมลูค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรกต็าม ผลประกอบการทีจ่ะเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง
จากสมมตฐิานดงักล่าวได ้หรอืเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้โดยขอ้มลูราคาประเมนิ
ตามวธิคีดิจากรายได/้วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ดงัตารางดา้นล่างนี้ 

มูลค่ำประเมิน 

รำคำประเมิน (ล้ำนบำท) รำคำประเมิน 
ท่ีต ำ่กว่ำ  

(ล้ำนบำท) 

บริษทั ซิมส ์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์

จ ำกดั/1 

บริษทั แกรนด ์ 
แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี 
จ ำกดั/2 

มูลค่ำทรพัยสิ์นรวมประมำณ 3,721.40 3,713.00  3,707.80 
- โครงการ SCC 2,593.80 2,599.00 2,593.80 
- โครงการ TIP 8 834.80 832.00 832.00 
- โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 292.80 282.00 282.00 

มลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่เกนิประมาณ/3 /4 4,092.00  
สงูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุ (รอ้ยละ)/5 10.36 

หมายเหตุ:  
/1 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิทั ซมิส์ พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่12 ตุลาคม 2561  

/2 ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่17 ตุลาคม 2561 

/3 ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ซึง่จดัขี้น ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 กองทรสัต์ไดร้บัการ
อนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ใหล้งทุนเพิม่เติมใน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ SCC โครงการ TIP8 โครงการ BIP และ โครงการเจ
ดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) โดยมูลค่าสูงสุดของทรพัย์สินทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่จะไม่เกนิ 
4,300.00 ลา้นบาท (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กองทรสัต์อาจจะเป็นผูร้บัผดิชอบ) ซึง่มลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัยส์นิค่าต า่สุดแต่ละโครงการทีจ่ดัท าโดยผู้
ประเมนิอสิระเท่ากบั 3,817.70 ลา้นบาท ซึง่มลูค่าสูงสุดของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่มมีลูค่าทีสู่ งกว่า
มลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัยส์นิค่าต า่สุดแต่ละโครงการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 12.63 

/4 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) แลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ท าให้มูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการ SCC โครงการ TIP8 และโครงการ BIP จะไม่เกนิประมาณ 4,092 
ล้านบาท ซึง่ค านวณจาก มูลค่าสูงสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนทัง้ 4 โครงการ หกัด้วยมูลค่าทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจ
ดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

/5 เปรยีบเทยีบ มลูค่าสูงสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนทัง้ 4 โครงการ หกัดว้ยมลูค่าทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแป
ซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) กบัมลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัย์สนิค่าต า่สุดของโครงการ SCC โครงการ TIP8 และโครงการ BIP ที ่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระ 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 
 

 

  

ส่วนที ่1 หน้า 1-17 
 

 

อย่างไรกต็าม มลูค่าลงทุนสดุทา้ยทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่งรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 15 ของราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้
ทีห่นึ่งทัง้หมดทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ และมลูค่าลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกนิกว่าร้อยละ 
20.00 ของราคาประเมินต ่าสุดของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งแต่ละโครงการที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

โดยมูลค่าสงูสุดของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจะไม่เกนิ 4,200.00 ลา้นบาท (ไม่
รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) ซึ่งกองทรสัตอ์าจจะเป็นผูร้บัผดิชอบ ซึง่เป็นมูลค่าทีส่งูกว่ามลูค่าประเมนิค่าของทรพัยส์นิ
ค่าต ่าสดุทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 10.01  

4) ราคาประเมนิตามวธิตีน้ทุนทดแทน (Replacement Cost Approach) 

มูลค่ำประเมิน บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ 
คอนซลัแทนท ์จ ำกดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จ ำกดั 

ตน้ทุนทดแทนใหมข่องสิง่ปลกูสรา้ง 
(ก่อนหกัค่าเสือ่มราคา) และไม่รวมค่าทีด่นิและ
งานฐานราก (ลา้นบาท) 

1,817.26 1,056.53 

หมายเหตุ:   
/1 ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัย์สนิ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิทั ซมิส์ พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท์ จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ฉบบัลงวนัที ่12 ตุลาคม 2561 และของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่17 ตุลาคม 2561 

5) ลกัษณะการจดัหาประโยชน์ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยภายหลงั
จากทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง กองทรสัตม์นีโยบายในการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กล่าวคอื ส าหรบัโครงการ SCC 
โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีกองทรสัต์จะน าทรพัย์สนิออกใหเ้ช่าแกผูเ้ช่าราย
ย่อย และจะแต่งตัง้ SCC บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากดั (บริษัทในเครอื TIP) และ BIP ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) และส าหรบัโครงการ
เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) กองทรสัต์จะน าทรพัยส์นิออกใหเ้ช่าแก่ JPAC เพื่อน าไปด าเนิน
กจิการหอ้งเยน็ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากสว่นที ่2 หวัขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย)์ 

หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

(1) SCC 

ตลอดระยะเวลาการเช่า SCC มหีน้าทีใ่นการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหอ้ยูใ่น
สภาพที่ดแีละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ ทัง้นี้ ส าหรบัทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถงัเก็บ
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สารเคมเีหลว กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายโดยการส ารองเงนิทุน (CAPEX Reserve) ในแต่
ละปีส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมดงักล่าว ในกรณีทีใ่นปีใดมคี่าใชจ้่าย
เพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนทีม่ากกวา่ CAPEX Reserve SCC ตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิที่เกดิขึน้จรงิในปีนัน้ๆ ให้แก่กองทรสัต์ และส าหรบัทรพัย์สนิที่เช่าประเภทอาคาร
คลงัสนิคา้ กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช่จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม โดยแยก
ออกจาก CAPEX Reserve ที่มกีารส ารองเงนิทุนไว้เพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สนิทีเ่ช่า
ประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวขา้งตน้ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

(2) TIP 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อในโครงการ TIP 8 TIP 
ตกลงจะเป็นผู้รบัผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจากการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8) 

(3) BIP 

ตลอดระยะเวลาการเช่า BIP มหีน้าที่ด าเนินการและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซม
ใหญ่ (Major Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย 
(Repair) ของทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

(4) JPAC 

ตลอดระยะเวลาการเช่า JPAC มหีน้าทีใ่นการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหอ้ยู่
ในสภาพทีด่ ีหรอืเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคก์ารเช่า ทัง้นี้ JPAC จะรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ในขณะทีก่องทรสัต์
จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) เช่น 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัระบบการท าความเยน็คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น โดยกองทรสัต์จะเก็บส ารอง
เงนิทุน (CAPEX Reserve) ในแต่ละปีส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ 
(Major Maintenance)ดังกล่าว ในกรณีที่ในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่
จ านวนทีม่ากกว่า CAPEX Reserve JPAC ตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกนิทีเ่กดิขึน้จรงิ
ในปีนัน้ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต์ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.8 สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 
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หน้าทีใ่นการช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(1) SCC 

SCC ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ให้หมายความรวมถึงภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 
หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิที่เช่าซึ่งได้เกดิหรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่วนัจด
ทะเบยีนการเช่าและตลอดระยะเวลาการเช่า 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

(2) TIP 

ในกรณีที่สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่เกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่จะซื้อก าหนดให้ผู้ให้เช่าพื้นที่เป็น
ผู้รบัผดิชอบช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน หรอืภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง หรอืภาษีอื่นใดในลกัษณะ
เดยีวกนั TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง หรอื
ภาษีอื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งใน
โครงการ TIP 8 ซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถงึวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ละ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8) 

(3) BIP 

BIP ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ให้หมายความรวมถึงภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง 
หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่รวมถึงภาษีเงินได้ของกองทรัสต์ (หากมี)  ที่เกี่ยวเนื่องกบั
ทรัพย์สินที่เช่าซึ่งได้เกิดหรืออาจมีขึ้นทัง้ก่อนหรือจนกระทัง่ถึงวันจดทะเบียนการเช่าและตลอด
ระยะเวลาการเช่า 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.3 สรปุสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

(4) JPAC 

ตลอดระยะเวลาการเช่า JPAC ตกลงจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดิน (ให้หมายความ
รวมถึงภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไรก็
ตาม) ภาษบี ารุงทอ้งที ่ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมร่วามถงึภาษเีงนิไดข้องกองทรสัต ์
(หากม)ี 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.8 สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 
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6) โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของโรงงานและคลงัสนิคา้ก่อนการลงทุนโดยกองทรสัต์ 

ถงัเกบ็สำรเคมีเหลวและอำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำร SCC 

(เฉพำะท่ีเ ก่ียวข้องกับถัง
เ ก็ บ ส ำ ร เ ค มี เ ห ล ว แล ะ
อ ำ ค ำ ร ค ลั ง สิ น ค้ ำ ท่ี
กอ งทรัสต์ จ ะ เข้ ำ ล งทุ น
เท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายไดค้่าเช่าถงัเกบ็สารเคมี
เหลว (หน่วย: ลา้นบาท) 

172.30 185.80 184.73 

รายไดค้่าเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

25.97 29.36 32.21 

รวมรายไดค้่าเช่า  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

198.27 215.16 216.94 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและ
ด าเนินงาน/1  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

89.62 72.32 47.90 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

3.73 5.28 1.90 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

104.91 137.55 167.14 

ปรมิาตรความจุถงัเกบ็สารเคมี
เหลวทีเ่ช่า/2 
(หน่วย: กโิลลติร) 

79,280.00 85,380.00 85,380.00 

อตัราการเช่าเฉลีย่ของถงัเกบ็
สารเคมเีหลว/2 

(หน่วย: รอ้ยละ) 
100.00 100.00 100.00 

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้/3  
(หน่วย: ตารางเมตร) 

16,726.00 16,726.00 16,726.00 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้/3 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

100.00 100.00 100.00 

 หมายเหตุ: 
/1 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานรวมเฉพาะค่าใชจ้่ายโดยตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน ซึง่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ าย
เงนิเดอืนพนกังาน ค่าสาธรณูปโภค ค่าตรวจสอบสภาพทรพัยส์นิ และค่าดแูลรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน และ 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลางทีป่นัส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 อตัราการเช่าเฉลีย่ของถงัเกบ็สารเคมเีหลวค านวนจากปรมิาตรความจุของถงัเกบ็เกบ็สารเคมเีหลวทีม่ผีูเ้ช่าเฉลีย่ทัง้ปี  

/3 อตัราเช่าเฉลีย่ของอาคารคลงัสนิคา้ค านวณจากพื้นทีอ่าคารคลัง้สนิคา้ทีม่ผีูเ้ช่า ณ สิ้นงวด 
ทีม่า: SCC  
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อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำร TIP 8/1 

(เ ฉ พ ำ ะ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
อ ำ ค ำ ร ค ลั ง สิ น ค้ ำ ท่ี
กองทรสัตเ์ข้ำลงทุนเท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวด 3 เดือน ปี 2561               
ไตรมำสท่ี 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถนุำยน  

ไตรมำสท่ี 3 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน  

ไตรมำสท่ี 4 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รายไดค้่าเช่า  
(หน่วย: บาท) 

 8,950,000.00   13,875,000.00          18,045,000.00  

รายไดค้่าบรกิาร/2 (หน่วย: 
บาท) 

 77,760.00   181,468.00               292,563.00  

รายไดร้วม  
(หน่วย: บาท) 

 9,027,760.00   14,056,468.00          18,337,563.00  

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อาคาร/3 (หน่วย: บาท) 

 -     -                   11,235.00  

ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรกัษาอาคาร/4  
(หน่วย: บาท)  

 9,027,760.00   14,056,468.00          18,326,328.00  

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ณ 
สิน้งวด 

(หน่วย: ตารางเมตร) 
 20,746.20   26,261.40  34,692.60 

อตัราการเช่า  
ณ สิน้งวด 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

 100.00   100.00  100.00 

หมายเหตุ:  
/1 อาคารคลงัสนิคา้โครงการทพิย ์8 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน ทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ด าเนินการใหเ้ช่าครัง้แรกในเดอืนมนีาคม 2561 
/2 รายไดค้่าบรกิาร เป็นรายไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากสญัญาบรกิาร (Service Agreement) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการให้บรกิารพื้นทีส่่วนกลาง (Common 

Area Service) และการใหบ้รกิารทัว่ไป 
/3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารคลงัสนิค้าใหเ้ช่า ประกอบดว้ย ค่าซ่อมแซมอาคารทัว่ไป และค่าตรวจสอบอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้  อาคาร
คลงัสนิค้าโครงการทพิย์ 8 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่  เพิง่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ด าเนินการให้เช่าครัง้แรกในเดอืน
มนีาคม 2561 ดงันัน้จงึยงัไมม่คี่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 

/4 ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร ค านวณจาก รายไดร้วม ลบ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 
ทีม่า: TIP 
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อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำรสวนอตุสำหกรรมบำงกะดี 

(เฉพำ ะ ท่ี เ ก่ี ย วข้ อ งกับ
อ ำ ค ำ ร ค ลั ง สิ น ค้ ำ ท่ี
ก อ ง ท รั ส ต์ เ ข้ ำ ล ง ทุ น
เท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม  
ส ำหรบังวด 4 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2561 

รายไดค้่าเช่าหลกั  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

20.91 20.91 22.15            7.59  

รายไดค้่าบรกิารและ
บ ารุงรกัษาอาคาร  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

5.23 5.23 6.41            2.34  

รายไดร้วม  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

26.14 26.14 28.57            9.93  

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อาคาร (หน่วย: ลา้นบาท) 

0.00 0.43 0.00 0.00 

ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรกัษาอาคาร  
(หน่วย: ลา้นบาท)  

26.14 25.71 28.57 9.93 

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้  
(หน่วย: ตารางเมตร) 

12,100.00 12,100.00 14,600.00 14,600.00 

อตัราการเช่าพืน้ที ่ 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

100.00 100.00 100.00 100.00 

ทีม่า: BIP 
 
อำคำรคลงัห้องเยน็ โครงกำรเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยำยเพ่ิมเติม)/1 /2 

(เฉพำะท่ีเก่ียวข้องกบัอำคำรคลงัห้องเยน็ท่ี
กองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุนเท่ำนัน้) 

ส ำหรบังวด 3 เดือน ปี 2561                     
ไตรมำสท่ี 2 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  

ไตรมำสท่ี 3 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  

รายไดค้่าบรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็/3 (หน่วย: บาท) 

7,323,450.00 10,152,117.00 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (หน่วย: บาท) 878,021.00 921,913.00 
ก าไรจากการด าเนินงาน (หน่วย: บาท) 6,445,429.00 9,230,204.00 
พืน้ทีอ่าคารคลงัหอ้งเยน็ (หน่วย: ตารางเมตร) 2,800.00 2,800.00 
หมายเหตุ:  
/1 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561  
/2 อาคารคลงัหอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ เริม่เปิดด าเนินการตัง้แต่
เดอืนมนีาคม 2561  
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/3 รายได้จากการให้บรกิารรบัฝากและบรหิารสนิค้าขา้งต้นไม่รวมรายได้จากการให้บรกิารขนส่งสนิค้าควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ 
เนือ่งจากอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ 

ทีม่า: JWD 
 
1.7  กำรกู้ยืมเงิน  

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัตจ์ะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิ
จากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัภยั และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีอ่าจสามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัต์
ได ้(“ผูใ้ห้กู้”) ซึง่ขอ้เสนอเบือ้งตน้ทีก่องทรสัตไ์ดร้บัประกอบดว้ย วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กนิ 1,300.00 
ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง  รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อ
หมุน เวียน  (ตั ว๋ สัญญาใช้ เ งิน )  จ านวนรวมไม่ เกิน  50.00 ล้านบาท และวง เ งินสิน เชื่ อค ้ าประกัน  
(Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารและ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ และเพื่อใช้ค ้าประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ทัง้นี้ ระดบั
หนี้สนิของกองทรสัต์จะไม่เกนิรอ้ยละ 35.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิ
ดงักล่าวจะเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้โดยมเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ และ/หรอื บรษิทัประกนัภยั และ/หรอื บุคคลอื่น
ใดทีอ่าจสามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้

ผูกู้้ ทรสัตีกระท าในนามของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

วงเงินกู้ วงเงินกู้ที่ 1: วงเงินกู้ระยะยาว จ านวนรวมไม่เกิน 1,300.00 ล้านบาท เพื่อใช้
ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

วงเงนิกูท้ี ่2: วงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีน (ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ) จ านวนรวมไม่เกนิ 50.00 
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ในการบรหิาร
และการด าเนินงานของกองทรัสต์ การซ่อมบ ารุงและปรับปรุง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

วงเงนิกูท้ี ่3: วงเงนิสนิเชื่อค ้าประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกนิ 10.00 
ล้านบาท เพื่อใช้ค ้าประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรพัย์สนิของ
กองทรสัต ์ 

อตัรำดอกเบี้ย วงเงนิกูท้ี ่1: อตัราดอกเบีย้อา้งองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
หรอื อตัราดอกเบี้ยอ้างองิตามอตัราดอกเบีย้อื่น โดยอตัราดอกเบีย้
เฉลี่ยตลอดอายุสญัญาเงนิกู้จะไม่เกนิอตัราดอกเบีย้เทยีบเท่าอตัรา
ดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 

วงเงนิกูท้ี ่2: อตัราดอกเบีย้อา้งองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
หรอื อตัราดอกเบี้ยอ้างองิตามอตัราดอกเบีย้อื่น โดยอตัราดอกเบีย้
เฉลี่ยตลอดอายุสญัญาเงนิกู้จะไม่เกนิอตัราดอกเบีย้เทยีบเท่าอตัรา
ดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 

โดยอตัราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงนิกู้
ของลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี
วงเงนิกูท้ี ่3:  ค่าธรรมเนียมอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปีตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้
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ทัง้นี้ อาจมคี่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มืตามที่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้อ้าจ
ก าหนดในสญัญาเงนิกูต่้อไป 

อำยสุญัญำเงินกู้ วงเงนิกูท้ี ่1:  อายุสญัญาเงนิกูเ้ฉลีย่ไม่เกนิ 10 ปี 
วงเงนิกูท้ี ่2:  ระยะเวลาช าระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 1 ปี นับแต่วนัทีอ่อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ

แต่ละฉบบั หรอืตามที่จะระบุไว้ในสญัญาเงนิกู ้โดยผู้ให้กู้อาจมกีาร
พจิารณาทบทวนวงเงนิหรอืต่อระยะเวลาเป็นรายปี 

วงเงินกู้ที่ 3:  ระยะเวลาตามที่จะระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยผู้ให้กู้อาจมีการ
พจิารณาทบทวนวงเงนิหรอืต่อระยะเวลาเป็นรายปี 

กำรช ำระคืนเงินต้น  ช าระคืนโดยการทยอยช าระ และ/หรือ ครัง้เดียวทัง้จ านวนตามที่ระบุในสญัญา
เงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั/1  

หลกัประกนักำรกู้ยืม 1) การจ านองที่ดนิ และ/หรอื สิง่ปลูกสร้างของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งบางสว่น 

2) การโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไขและ/หรอื จดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิในสทิธิ
การเช่าที่ดิน และ/หรือ สิง่ปลูกสร้างของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งบางสว่น 

3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขและ/หรือ จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจใน 
กรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง 
และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

4) การจ านองทีด่นิ และ/หรอื สิง่ปลูกสรา้งของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้
แรกบางสว่น 

5) การโอนสทิธิอย่างมีเงื่อนไข และ/หรือ จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใน
สญัญาเช่าในสทิธกิารเช่าทีด่นิ และ/หรอื สิง่ปลูกสรา้ง ของผูเ้ช่าของทรพัยส์นิ
ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกบางสว่น 

6) การโอนสทิธิอย่างมีเงื่อนไข และ/หรือ จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรกบางส่วน และ
สลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

7) หลกัประกนัการกูย้มือื่นๆ ตามทีก่องทรสัตแ์ละผูใ้หกู้อ้าจก าหนดในสญัญาเงนิกู้
และเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 

ข้อปฏิบติัทำงกำรเงิน ผูกู้จ้ะต้องด ารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรพัยส์นิ
รวม ( Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ไม่ เกินกว่ าร้อยละ 
35.00  และ/หรอื ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิอื่นๆ ตามทีก่องทรสัตแ์ละผูใ้หกู้อ้าจก าหนด
ในสญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัต์และผูใ้หกู้จ้ะตกลง
กนั 

หมายเหตุ:  

/ 1 ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบัการกนัเงนิส ารองเพือ่น ามาช าระหนี้
เงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์รบัทราบผ่านทางแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มลู
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าการกู้ยมืเงนิเพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เมื่อเทยีบกบัการใชเ้งนิจากการ
เสนอขายหน่วยทรสัต์เตม็มูลค่าการลงทุน ซึง่จะสง่ผลใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดขีึน้ ทัง้นี้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์
และที่ปรึกษาทางการเงินได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทรสัต์ด้วย ซึ่งดอกเบี้ยที่
กองทรสัต์ต้องช าระในการกูย้มืเงนิในครัง้นี้อยู่ในเกณฑท์ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราการกูย้มืเงินของลูกคา้ชัน้ดทีีธ่นาคาร
พาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบัลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
ใกลเ้คยีงกนั 

 
1.8 ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนของกองทรสัต์ส ำหรบัรอบระยะเวลำ 12 เดือนหลงัจำกกองทรสัต์ลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ขอ้มูลทีร่ะบุในหวัขอ้นี้ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี แต่เป็นขอ้มูลในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 4 
ประมาณการรายไดท้ีค่าดว่ากองทรสัต ์จะไดร้บัในช่วงปีแรก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ดจ้่าย
ช าระเป็นเงนิสดจรงิ โดยมรีายละเอยีดของประมาณการรายได้ส าหรบัปีตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 
มิถุนายน 2563 และอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานหลายประการและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบาง
ประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ทัง้นี้ ขอ้มูลในส่วนนี้ไม่ควร
ถูกพจิารณาเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนัหรอืการคาดการณ์ภายใต้สมมตฐิานทีถู่กตอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ
ทีป่รกึษาทางการเงนิ และไม่ควรพจิารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื่องจากขอ้มูล
ดงักล่าวจดัท าบนสมมตฐิานในช่วงทีจ่ดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านัน้  

รายไดห้รอืผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดห้รอืผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีป่รากฏในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากนี้ประมาณการก าไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้รบัการปรับปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลงัวนัทีข่องเอกสารฉบบันี้ โดยอตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากมูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งรวมทัง้ 4 โครงการ ทีมู่ลค่ารวมกนัไม่เกนิ 4,300.00 ลา้นบาท โดยใชก้ารกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจ านวนไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นเพยีงการแสดง
การประมาณการส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 
และไม่อาจรบัรองผลได ้

ขอ้มูลในส่วนนี้อยู่ภายใต้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่แมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท างบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน แต่สมมตฐิาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัที่
ส าคัญจ านวนมากซึ่งผู้จ ัดการกองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ยังตัง้อยู่บน
สมมตฐิานเกีย่วกบัการตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทีป่รกึษา
ทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ ขอ้มลูทางการเงนิทีค่าดการณ์ใน
เอกสารฉบบันี้อาจแตกต่างจากผลทีเ่กดิขึน้อย่างมนีัยส าคญั ผูล้งทุนควรศกึษาสมมตฐิานการประมาณการ และ
ระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 
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งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัอนาคตทีจ่ดัเตรยีมโดย
ผู้จดัการกองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และสอบทานโดยบรษิัท อีวาย จ ากดั ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 4   
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ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติและจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติ 
ส ำหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

  
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ี
อยูเ่ดมิ 

  อสงัหารมิทรพัย์
ภายหลงัการลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่น่ึง  

รำยได้จำกกำรลงทุน    
รายไดค้า่เช่าและบรกิาร  176    570  
รายไดด้อกเบีย้  -    2  
รวมรำยได้  176    572  
ค่ำใช้จ่ำย    
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  11    25  
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี  6    12  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  1    2  
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์  2    20  
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  6    47  
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  1    2  
คา่ใชจ้า่ยอื่น  2    5  
ตน้ทุนทางการเงนิ  27    86  
คา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย  -    -  
รวมค่ำใช้จ่ำย  56    199  
รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิ  120    373  

    

ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติ    

ประมาณการรายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ  120    373  
บวก:  ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

           สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนทางการเงนิทีค่ านวณดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ    

                กบัตน้ทุนทางการเงนิทีจ่า่ยจรงิ  1    2  
           การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์                         -                           -  
หกั:    ประมาณการรายไดท้ีไ่มใ่ช่เงนิสด:    

           สว่นต่างระหวา่งรายไดค้า่เช่าและบรกิารที่รบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงกบั    

                รายไดค้า่เช่าและบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิตามสญัญา  (8)   (12) 
ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  113    363  

    

ประมาณการอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทน (รอ้ยละ)  100    100  
ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ ณ วนัสิน้งวดประมาณการ (ลา้น
หน่วย)/1 

 155  
 

 443  

ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์่อหน่วย (บาท)  0.7288    0.8188  

หมายเหตุ:     

/1 จ านวนหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอา้งองิเพือ่ใชใ้นการค านวณเท่านัน้  จ านวนหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์จะออกและเสนอขายสุดทา้ยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัจ านวนทีแ่สดงไวน้ี้ได ้



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 
 

 

  

ส่วนที ่1 หน้า 1-28 
 

 

อตัรำเงินท่ีจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต/์1 
(รอ้ยละ) 

อตัรำเงินท่ีจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ุทธิ/2 
(รอ้ยละ) 

6.65 5.02 
หมายเหตุ: 
/1  อัตราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยค านวณ
จากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  อ้างองิจากอตัราเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2562 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 คิดเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพียงการแสดงประมาณการอัตราจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์โดยค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 
สิ้นสุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 และไม่อาจรบัรองผลได ้โดยอตัราเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่สุทธ ิ
คดิจากสมมตฐิานว่าทรพัย์สนิส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิต้นแบบวธิเีสน้ตรง (Straight-line Method) ซึง่เป็นวธิกีาร
คดิอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธ ิแบบเปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการคนืเงนิจากการ
ลดทุนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมือ่เทยีบกบัเงนิสดทีก่องทรสัต์มเีหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ในกรณทีีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงนิปนัผล 
อย่างไรกต็าม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไมเ่พยีงพอ (ซึง่อาจเกดิไดใ้นกรณทีีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
ประเมนิทรพัยส์นิจนท าใหก้ าไรสะสมน้อยกว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบการคนืเงนิ
จากการลดทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 

โดยหากค านวณอตัราเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิ่มสุทธิ โดยคิดจากสมมติฐานว่า
ทรพัยส์นิสว่นทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิต้นแบบวธิเีสน้ตรง (Straight-line Method) ประมาณการอตัรา
เงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการลงทนุเพิม่สุทธ ิเท่ากบั รอ้ยละ 5.02 ซึง่วธิคี านวณดงักล่าวเป็นวธิกีาร
คดิอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธแิบบเปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการ
คนืเงนิจากการลดทุนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิจะขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมื่อเทยีบกบัเงนิสดที่กองทรสัต์มี
เหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีทีก่องทรสัตม์กี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะ
ถูกจ่ายออกมาในรปูแบบของการจ่ายเงนิปนัผล อย่างไรกต็าม หากกองทรสัตม์กี าไรสะสมไม่เพยีงพอ (ซึง่อาจเกดิ
ไดใ้นกรณีทีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคาประเมนิทรพัย์สนิจนท าใหก้ าไรสะสมน้อยกว่า
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรูปแบบการคนืเงนิจากการลดทุนบางสว่นหรอื
ทัง้หมด 

1.9 กำรวิเครำะหค์วำมไวต่อกำรเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis)  

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื อา้งองิตามอตัรา
ดอกเบี้ย MLR อาจเป็นปจัจยัหลกัที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างมนีัยส าคญั ทางที่
ปรกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง  (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
อตัราการปนัส่วนก าไรส าหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จาก
สมมตฐิานการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ MLR สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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กรณี 

ประมำณกำรกำรปัน
ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิ 

(รอ้ยละ)/1 /2  

ประมำณกำรกำรแบ่ง
ส่วนทุนจำกรำยกำรท่ี

ไม่ใช่รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นเงินสด 

(รอ้ยละ) 

ประมำณกำรเงินจ่ำย
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(รอ้ยละ) /1 /2 

Best Case  
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.00 

6.70 

0.00 

6.70 

Base Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.20 

6.66 6.66 

Worst Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.40 

6.61 6.61 

หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 คดิเป็น 10.5 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีง
การแสดงประมาณการอัตราจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 มถุินายม 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์โดยใชร้าคาซื้อขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 
ถึงวันที ่31 พฤษภาคมมกราคม 2562 ตามหลักสมมติฐานแบบระมดัระวัง และไม่ได้เป็นการแสดงถึงผลตอบแทนทีผู่้ถือ
หน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ตามทีเ่สนอในที ่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2561 หรอืการตดัสนิใจลงทุนในกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 4 งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน ส าหรบังวด 
12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 นอกจากนี้ เนื่องจากมลูค่าสงูสดุ
ทีไ่ม่เกนิ 4,300.00 ลา้นบาท และกูย้มืเงนิไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท โดยราคาสุดทา้ยทีจ่ะเขา้ลงทุนอาจมใิช่เป็น
มูลค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน ซึง่การก าหนดมูลค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัตเ์ขา้จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
จะขึน้กบัปจัจยัหลายประการ อาทเิช่น ความต้องการของนักลงทุนทัง้นักลงทุนสถาบนั (ผ่านกระบวนการแสดง
ความต้องการ หรอื Bookbuilding process) และรายย่อย รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดทุน ดงันัน้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาว่ามลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งและ
สดัส่วนการกูย้มืเงนินัน้เป็นปจัจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อ วงเงนิกูย้มืระยะยาว รวมถงึค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารกองทรสัต ์ซึง่มผีลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการ
ปนัส่วนก าไรส าหรบังวด 12 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จากสมมติฐานการ
เปลีย่นแปลงของราคาหน่วยทีก่องทรสัต์จะเสนอขาย และมูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ง ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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ประมาณการอตัราการปนัสว่นก าไรส าหรบังวด 12 เดอืนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 กรณีทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ทัง้ 4 โครงการ ไม่เกนิ 4,200.00 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ านวน 271,250,000 หน่วย ซึง่เป็นไปตามและอยู่ภายใตก้รอบของมตขิองที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2561 ของกองทรสัต ์AIMIRT ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รำคำเสนอขำย

ต่อหน่วย (บำท) 

มลูค่ำทรพัยสิ์น

(ล้ำนบำท)/1 

ส่วนทุนจำกกำร

เสนอขำย

หน่วยทรสัต ์

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนเงิน

กู้ยืม 

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหน่วย 

เสนอขำย 

(ล้ำนหน่วย)/1 

อตัรำส่วนกำรกู้ยืมเงิน

ต่อมลูค่ำของทรพัยสิ์นท่ี

จะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม 

(ร้อยละ) 

ประมำณกำรณ์เงิน

จ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (บำท) 

อตัรำประมำณกำรณ์

เงินจ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (ร้อยละ) 

กำรเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของ

ประมำณกำรเงินปันส่วน

แบง่ก ำไรต่อหน่วย เม่ือ

เทียบกบักรณีท่ีกองทรสัต์

มิได้ท ำกำรลงทุนเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ีหน่ึง (บำท)/2 

10.7 4,200.00 2,902.38 1,297.63 271.25 30.90% 0.8663  8.10% 0.1375 

10.8 4,200.00 2,929.50 1,270.50 271.25 30.25% 0.8660  8.02% 0.1372 

10.9 4,200.00 2,956.63 1,243.37 271.25 29.60% 0.8657  7.94% 0.1369 

11.0 4,200.00 2,983.75 1,216.25 271.25 28.96% 0.8654  7.87% 0.1366 

11.1 4,200.00 3,010.88 1,189.13 271.25 28.31% 0.8651  7.79% 0.1364 

11.2 4,200.00 3,038.00 1,162.00 271.25 27.67% 0.8648  7.72% 0.1361 

11.3 4,200.00 3,065.13 1,134.88 271.25 27.02% 0.8645  7.65% 0.1358 

11.4 4,200.00 3,092.25 1,107.75 271.25 26.38% 0.8643  7.58% 0.1355 

11.5 4,200.00 3,119.38 1,080.63 271.25 25.73% 0.8640  7.51% 0.1352 

11.6 4,200.00 3,146.50 1,053.50 271.25 25.08% 0.8637  7.45% 0.1349 

11.7 4,200.00 3,173.63 1,026.38 271.25 24.44% 0.8634  7.38% 0.1347 

11.8 4,200.00 3,200.75 999.25 271.25 23.79% 0.8631  7.31% 0.1344 

11.9 4,200.00 3,227.88 972.13 271.25 23.15% 0.8628  7.25% 0.1341 

12.0 4,200.00 3,255.00 945.00 271.25 22.50% 0.8626  7.19% 0.1338 

12.1 4,200.00 3,282.13 917.87 271.25 21.85% 0.8623  7.13% 0.1335 
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รำคำเสนอขำย

ต่อหน่วย (บำท) 

มลูค่ำทรพัยสิ์น

(ล้ำนบำท)/1 

ส่วนทุนจำกกำร

เสนอขำย

หน่วยทรสัต ์

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนเงิน

กู้ยืม 

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนหน่วย 

เสนอขำย 

(ล้ำนหน่วย)/1 

อตัรำส่วนกำรกู้ยืมเงิน

ต่อมลูค่ำของทรพัยสิ์นท่ี

จะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม 

(ร้อยละ) 

ประมำณกำรณ์เงิน

จ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (บำท) 

อตัรำประมำณกำรณ์

เงินจ่ำยประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (ร้อยละ) 

กำรเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของ

ประมำณกำรเงินปันส่วน

แบง่ก ำไรต่อหน่วย เม่ือ

เทียบกบักรณีท่ีกองทรสัต์

มิได้ท ำกำรลงทุนเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ีหน่ึง (บำท)/2 

12.2 4,200.00 3,309.25 890.75 271.25 21.21% 0.8620  7.07% 0.1332 

12.3 4,200.00 3,336.38 863.63 271.25 20.56% 0.8617 7.01% 0.1329 
หมายเหตุ:  
/1 ประมาณการราคาเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ทัง้ 4 โครงการ ไม่เกนิ 4,200 ลา้นบาท และประมาณการจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายจ านวน 271,250,000 หน่วย ซึง่ 
   เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
/2 การเพิม่ขึ้น (ลดลง) ของประมาณการเงนิปนัส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วย เมือ่เทยีบกบักรณีทีก่องทรสัต์ มไิด้ท าการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ จะไม่น้อยกว่า 0.09 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื 
  หน่วยทรสัต์ ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
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1.10 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทรสัต ์

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รวม ร้อยละ 10.00 
ของ NAV  

- - - - 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  รอ้ยละ 0.75 ของ 
TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของ TAV โดย
มคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ ค่ำธรรมเ นียมในกำร
ได้มำซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (Acquisition 
fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ
มลูค่าทรพัย์สนิทีไ่ดม้าของ
กองทรสัต์ในแต่ละคราว 
 
ค่ำธรรมเ นียมในกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัย์สิน
ของกองทรสัต ์(Disposal 
fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ
มูลค่ าที่ต ่ ากว่ าร ะหว่ าง
ทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไปของ
กองทรัสต์ในแต่ละคราว 
และราคาประเมนิที่จ ัดท า
โดยผูป้ระเมนิราคาที่อยู่ใน
บญัชีรายชื่อที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 
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• ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ รอ้ยละ 1.00  
ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี
โดยไมร่วม

ค่าธรรมเนียมการ
จดัการกองทรสัต์ 

(ในกรณทีีท่รสัตรีบั
หน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต)์ หรอื
ค่าธรรมเนียม 
ตราสารอืน่ใดที่

กองทรสัตส์ามารถ
เขา้ลงทุนและได้
พจิารณาเขา้ลงทุน  
(ในกรณทีีท่รสัตรีบั
หน้าทีเ่ป็นผูอ้อก
ตราสารดงักล่าว) 

(ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีุรกจิเฉพาะ
หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนั) 

รอ้ยละ 0.22 ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี โดยไมร่วม

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัต์ 
(ในกรณทีีท่รสัตรีบัหน้าทีเ่ป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ หรอื

ค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่
กองทรสัตส์ามารถเขา้ลงทุนและได้
พจิารณาเขา้ลงทุน (ในกรณทีีท่รสัตี
รบัหน้าทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารดงักล่าว) 
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิ
เฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในท านอง

เดยีวกนั) 

รายเดอืน 

 
- - 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.038 ต่อปีของ NAV รายเดอืน 
 

- - 

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์  
  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 
ของรายไดสุ้ทธิ

จากสญัญาเช่าและ

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่ง
ช าระให้กับผู้จ ัดการกองทรัสต์ มี

รายเดอืน 
 

- - 
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สญัญาบรกิาร
ส าหรบั

ค่าธรรมเนียมการ
บรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิหลกั และ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.00 
ต่อปีของก าไรจาก
การด าเนินงาน

ส าหรบั
ค่าธรรมเนียม

พเิศษ  

อตัราดงันี้ 

(1) ค่ าธร รม เนี ยมการบริห าร
จัดการทรัพย์ สินหลักของ
กองทรสัต์ (Performance Fee) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 ของรายได้
สุทธจิากสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive 
Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปี
ของก าไรจากการด าเนินงาน
ของกองทรสัต์ 

 
นอกจากนี้  ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  

(1) ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่ ว น ก ล า ง  (Common Area 

Service Fee) คิ ด ที่ อั ต ร า

เริ่มต้น 3.00 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดอืน  

(2) ค่านายหน้าในการที่ผู้เช่าต่อ

อายุสญัญาเช่าและบรกิาร และ

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่า

ร า ย ใ ห ม่ ส า ห รั บ

อสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง โดยมี

อตัราดงันี้ 

(2.1) อัตรา 0.50 เดือนของ
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ค่าบรกิาร ในกรณีผู้เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื 
ล ด ล ง ห รื อ เ พิ่ ม ขึ้ น 
( แ ล้ ว แ ต่ ก รณี )  เ ป็ น
สัดส่วนตามระยะเวลา
การเช่าจรงิในกรณีผูเ้ช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
3 ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี  

(2.2)  อตัรา 1 เดอืนของอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร ใน
กรณีผู้เช่ารายใหม่ท า
สัญญาเช่าและสัญญา
บรกิารเป็นระยะเวลา 3 
ปี  ห รื อ  ล ด ล ง ห รื อ
เพิ่มขึ้น (แล้วแต่กรณี) 
เ ป็ น สั ด ส่ ว น ต า ม
ระยะเวลาการเช่าจริง 
ในกรณีผูเ้ช่ารายเดิมต่อ
อ า ยุ สัญญ า เ ช่ า แ ล ะ
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

สั ญ ญ า บ ริ ก า ร เ ป็ น
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี 
หรอืเกนิกว่า 3 ปี 

• ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารงสถานะเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

รอ้ยละ 0.05 ของ
ทุนช าระแลว้ 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ของทุน
ช าระแลว้ 

รายปี - - 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี รอ้ยละ 0.13 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 

• ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาอื่นๆ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ - - - รอ้ยละ 3.00 ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของ
มลูค่าหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอ

ขาย 

• ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มื หรอืการออกตราสารทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์กรณทีีม่กีารระดมทุน
และส่งเสรมิการขายรวมถงึค่าใชจ้่ายเพือ่ใหข้อ้มลูแก่ผูล้งทุน 

- - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์และการจดัท าเอกสาร
ประกอบประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ      
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
และ/หรอื สอบทานการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 0.08 ของ 
NAV  

ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 

(2) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์รายงานประจ าปี  และเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหน่วยทรัสต์  ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดงักล่าว 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัส่งหนังสือบอกกล่าว 
หนังสอืตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศและรายงานต่างๆ ถงึ
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการลงประกาศหนงัสอืพมิพ์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(4) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ การเพิม่ทุน และ/หรอื ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบรกิารทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ค่า
ไปรษณยีากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(5) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ ค่าเอกสารการลงบัญชี
กองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(6) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎหมายอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(7) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV  

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(8) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้
กองทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเตรยีมและจดัท า
เอกสารสญัญา เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(9) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรอืตวัแทน (Agent or Property Broker) 
(ถา้ม)ี ในการซื้อ จดัหา จ าหน่าย หรอืโอนสทิธ ิ

- - - รอ้ยละ 3.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

(10) ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายเพือ่การจดัหา ไดม้า จ าหน่าย จ่าย 
โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ของกองทรัสต์  เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ 
ค่ าใช้จ่ ายในการโอนหลักทรัพย์  หรือ  อสังหาริมทรัพย์  
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(11) ค่าภาษีหรอืค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกบัการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทรสัต์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และจะถูกหกัจาก
ค่าขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(12)  ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิค่าทรพัยส์นิ - - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบ
วศิวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบประมาณ
การงบก าไรขาดทุน ค่าใชจ้่ายจดัท ารายงาน หรอืบทวจิยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(14) ค่ า ใช้จ่ าย ในการรับช าร ะ เ งินค่ าซื้ อห น่วยทรัสต์  เช่น  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(15) ค่ า จัดท า  จัดพิมพ์  ใ บจอ งซื้ อ ห น่ วยทรัสต์  ใ บทรัส ต์  
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ีและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสาร
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(16) ค่าจดัท าและจดัพมิพ์หนังสอืชี้ชวน ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่ง
เอกสารดงักล่าว 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(17)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการด าเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อการรับช าระหนี้ ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อร ักษาสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ ทรสัตี ซึ่งเกี่ยวข้องกบั
กองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(18)  ค่าใชจ้่ายทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานและการบรหิาร
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมถงึการค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี
ทางศาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี ค่าใช้จ่ายในการยดึ
ทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จ ัดการ
กองทรสัต์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม ค่าใชจ้่าย
ด้านกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดทะเบยีน
จ านอง ค่าจดทะเบยีนปลอดจ านอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจด

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

ตลอดอำยกุองทรสัต์ รำยครัง้ 

เพดำน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลำท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดำน % ของ NAV 
ภำยหลงักำรท ำธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ทะเบยีนต่างๆ กบัส านักงานทีด่นิที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้่ายในด้าน
นิตกิรรม ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

(19)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ปฏบิตัิตามหน้าที่ หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
ห น่วยทรัสต์ทั ้งปวงหรือ เมื่อ ได้ร ับค าสัง่ จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรบัความเสียหายที่
เกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ ในส่วนที่
เกนิจากค่าสนิไหมทดแทนที่กองทรสัต์ได้รบัภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(21)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรสัต์หรือ
เปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื ทรสัต ี

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(22) ค่าตอบแทนผู้ช าระบญัชี และทรสัตีในระหว่างการช าระบญัชี
กองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(23) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อนัเกี่ยวเนื่อง
กบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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1.11 เง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง  

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์อย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยกเลกิการระดมทุนเพื่อเพิม่ทุน 

1) มูลค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัตก์นัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมลูค่าเงนิกูย้มืจาก
บุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์โดยใหย้กเลกิการเสนอขายทัง้จ านวน 

2) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ 
หรอืผูล้งทุนต่างดา้วและท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัต์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยที่
ถอือยู่เดมิ (ถ้าม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศฉบบัขา้งต้น โดยใหย้กเลกิการเสนอ
ขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศฉบบัขา้งตน้ 

3) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัต ีเพื่อก่อตัง้กองทรสัต ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้ 
(15) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

4) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิ จ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

5) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืไม่
สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

6) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 
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2. ควำมเส่ียงส ำคญัของกำรลงทนุในหน่วยทรสัต ์ 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็  
อนิดสัเตรยีล โกรท มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาปจัจยัความเสีย่งดงัต่อไปน้ีอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ
ลงทุน ทัง้นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถงึความเสีย่งส าคญัของการลงทุนโดยสรุปเท่านัน้ เนื้อหาในรายละเอยีดของปจัจยั
ความเสีย่งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ 1 ปจัจยัความเสีย่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
ฉบบันี้ 

2.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักองทรสัตห์รอืกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์

2.1.1 สมมตฐิานในรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งผลก าไรตามสมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน 
และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และการแข่งขนั 
ซึง่อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมนียัส าคญัและอาจสง่ผลต่อมลูค่าทีไ่ด้
ลงทุนในกองทรสัต ์

2.1.2 ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

2.1.3 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

2.1.4 ความเสีย่งทีก่องทรสัต์อาจสญูเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจสญูเสยีบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

2.1.5 ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

2.1.6 รายไดข้องกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงนิของผูเ้ช่าพืน้ที ่และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาบรกิารลูกคา้ เมื่อ
สญัญาบรกิารลกูคา้ของผูเ้ช่าพืน้ทีส่ ิน้สดุลง 

2.1.7 ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ใหค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาบรกิารลกูคา้กบักองทรสัต์ 

2.1.8 ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั เน่ืองจากคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

2.1.9 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

2.1.10 กองทรสัต์ต้องพึง่พาบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืบุคคลทีบ่รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิก าหนดส าหรบัการใหบ้รกิารสิง่
อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคสว่นกลางบางประการ 

2.2 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

2.2.1 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ที ่อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

2.2.2 ความเสีย่งจากการทีผู่ป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวไม่ปฏบิตัหิน้าที่ 

2.2.3 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพึง่พงิผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ SCC 
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2.2.4 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่าหลัก และความเสี่ยงในการสูญเสยีผู้เช่าหลักซึ่งอาจท าให้รายได้ของ
กองทรสัตเ์ปลีย่นแปลงไป 

2.2.5 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต ์

2.2.6 ความเสีย่งเกีย่วกบัใบอนุญาตส าหรบัผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว 
และใบอนุญาตเพื่อใชใ้นการประกอบกจิการของผูเ้ช่าหลกั 

2.2.7 ความเสีย่งเรื่องการใชส้ทิธใินการบอกเลกิสญัญาบรกิารลกูคา้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา 

2.2.8 ความเสีย่งจากการทีท่รพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งมสีญัญาบรกิารลูกคา้บางส่วนทีใ่กล้จะ
ครบก าหนดอายุ 

2.2.9 ความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียง
สนามบนิสวุรรณภูม ิ

2.2.10 ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งอาจมคีวามช ารุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย
และกฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอื่น 

2.2.11 ความเสีย่งที่ทรพัย์สนิอาจมสีภาพด้อยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรอื ความเสีย่งที่เงนิเกบ็ส ารองเพื่อการ
ซ่อมแซม หรอื การปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจมไีม่เพยีงพอ 

2.2.12 ความเสีย่งเกีย่วกบัการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ 

2.3 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์

2.3.1 ความเสีย่งโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2.3.2 กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการขาด
ทางเลอืกอื่นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

2.3.3 ความเสีย่งทางการเมอืง 

2.3.4 การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3.5 ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนมขีอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

2.3.6 ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

2.3.7 ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ถอืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้รวมทัง้
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึน้ 

2.3.8 ความเสีย่งเกีย่วกบัเงนิชดเชยจากการประกนัภยั 

2.3.9 ความเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาอาจพจิารณาเลื่อนช าระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนื่องมาจากการทีท่รพัย์สนิที่
เช่าเสยีหายหรอืถูกท าลายอนัมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ง  
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2.3.10 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

2.4 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

2.4.1 ความเสีย่งจากมูลค่าของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
ไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูลค่าที่แท้จรงิของอสงัหารมิทรพัย์ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาที่กองทรสัต์เข้า
ลงทุนดงักล่าวนัน้จะเป็นไปตามมลูค่าประเมนิไม่ว่าในปจัจุบนัหรอืในอนาคต 

2.4.2 ความเสีย่งจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

2.4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ผู้ลงทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรสัต์ได้รบัจากการด าเนินการของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 

2.4.4 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากประมาณการก าไร 

2.4.5 ความเสี่ยงจากตลาดส าหรบัการลงทุนและซื้อขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ใน
ประเทศไทยเป็นตลาดค่อนขา้งใหม่ 

2.4.6 การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ 

2.4.7 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

2.4.8 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 

2.4.9 ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

2.4.10 ความเสีย่งเกีย่วกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาด
หลกัทรพัย ์

2.4.11 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

2.4.12 ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 
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1. ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อนิดสัเทรยีล โกรท (AIMIRT) มคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนควรพจิารณาขอ้มูลทัง้หมดที่อยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ 
รวมทัง้ปจัจยัความเสีย่งดงัต่อไปน้ีอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงทุน  

ข้อความดังต่อไปน้ีแสดงถึงปจัจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์หรือมูลค่า
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ นอกจากน้ี นอกเหนือจากปจัจยัความเสีย่งทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบัน้ีแลว้ยงั
อาจมปีจัจยัความเสีย่งอื่นๆ ซึง่บรษิทัฯ ไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ีหรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็น
สาระส าคญัแต่ความเสีย่งดงักล่าวอาจเป็นปจัจยัความเสีย่งทีม่คีวามส าคญัต่อไปไดใ้นอนาคต ความเสีย่งทีป่รากฏในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้และความเสีย่งทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตอาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิผลการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงนิของกองทรสัต์หรอืมูลค่าหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้เช่นการใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” 
“คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรอืประมาณการทางการเงนิ โครงการในอนาคต 
การคาดการณ์เกี่ยวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในการ
ประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ นโยบายของรฐัและอื่นๆ เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตอนัเป็นความเหน็ของ
บริษัทฯ ในปจัจุบนั และมิได้เป็นการรบัรองผลการประกอบการหรอืเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว นอกจากน้ีผลการ
ด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัการคาดการณ์หรอืคาดคะเนอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

บรษิัทฯ ได้ด าเนินการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งโดยตรวจสอบ
ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเขา้ลงทุน โดยบรษิทัฯ ไดศ้กึษารายงานของบรษิทัประเมนิค่า
ทรพัยส์นิและรายงานทางวศิวกรรมของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งอย่างละเอยีด อย่างไรกด็กีาร
ตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนไม่มคีวามเสยีหายหรอืช ารุดบกพร่อง
อนัอาจท าใหก้องทรสัตม์คี่าใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมในจ านวนทีส่งูกว่าจ านวนทีร่ะบใุนแบบแสดงรายการขอ้มลู
ฉบับนี้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถงึเทคนิคทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ หรอืปจัจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ
ของทัง้บรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ และวศิวกร 

นอกจากนี้ รายงานของบริษัทประเมินค่าทรพัย์สนิและรายงานทางวิศวกรรมของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุน
เพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งอาจมขีอ้บกพร่องหรอืไม่ถูกต้องทัง้หมดหรอืบางส่วน อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของทรพัยส์นิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งที่อาจตรวจสอบได้ยากหรอืไม่สามารถตรวจพบได้และอาจมลีกัษณะหรอืถูก
น าไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งทีเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กบักฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบขอ้มลู
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทรสัต์มีค่าใช้จ่ายหรือความรบัผิดอนัเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ดงักล่าว 

ขอ้มูลในส่วนนี้ทีอ่า้งถงึหรอืเกีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากขอ้มลูทีม่กีาร
เปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิง่พมิพ์ของรฐับาลหรอืจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ โดยทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มไิดท้ าการตรวจสอบหรือ
รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

เนื่องจากผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจงึไม่ควรคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนี้ ราคาเสนอขาย
ของหน่วยทรสัต์กบัมูลค่าของหน่วยทรสัต์ในอนาคตอาจลดต ่าลงหรอืสงูขึน้ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัคนืต้นทุนในการลงทุน
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ดงันัน้ผูท้ีป่ระสงคซ์ือ้หน่วยทรสัต์จงึควรปรกึษาผูป้ระกอบวชิาชพีและขอค าปรกึษาเกีย่วกับการลงทุนในหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัตก์่อนตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรสัต์ 

1.1 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักองทรสัตห์รอืการด าเนินงานของกองทรสัต ์ 

1.1.1 สมมตฐิานในรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งผลก าไรตามสมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน 
และขึ้นอยู่กบัความเสีย่งและความไมแ่น่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และการแขง่ขนั ซึง่
อาจส่งผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมนีัยส าคญัและอาจส่งผลต่อมูลค่าทีไ่ด้
ลงทุนในกองทรสัต ์

ประมาณการตามทีร่ะบุในเอกสารแนบ 4 ได้รวมเอาขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการปนั
ส่วนแบ่งผลก าไรตามสมมติฐานของกองทรัสต์ส าหรับงวดประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 
มถุินายน 2563 ซึง่ประมาณการทางการเงนิของกองทรสัต์นัน้เป็นเพยีงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที่
อาจจะเกดิขึน้แก่กองทรสัตเ์ท่านัน้ และไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัถงึผลประกอบการของกองทรสัตใ์นอนาคต นอกจากนี้ 
ประมาณการทางการเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายประการตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารแนบ 4 อย่างไรก็
ด ีถงึแมว้่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าประมาณการดงักล่าวดว้ยความตัง้ใจและความระมดัระวัง แต่ขอ้สมมตฐิานทีน่ ามาใช้
ในการประมาณการยงัมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กบัความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจการแข่งขนั 
เศรษฐกจิ การเงนิ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้สมมตฐิานต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิอาจเปลีย่นแปลงในสาระส าคญัได ้
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดงักล่าวต่างๆ นัน้อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต์ เช่น ประมาณการ
ดังกล่าวอาจเป็นการคาดการณ์หรือการตัง้สมมติฐานในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอนัเกี่ยวกบัธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มคีวามไม่แน่นอน  

เน่ืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรอืเหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่ป็นขอ้สมมตฐิานอาจไมเ่กดิขึน้ตามทีค่าดการณ์ไว ้หรอื
อาจเกดิเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่ไิดค้าดไว ้ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่อาจรบัประกนัไดว้่าขอ้สมมตฐิานทีว่างไวจ้ะ
เกิดขึ้นและกองทรสัต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามที่ประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
กองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้กองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนตามที่ประมาณการไว้ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้
ประมาณการไวแ้ละหน่วยทรสัตอ์าจมมีลูค่าทางตลาดลดลงอย่างมนียัส าคญั 

อย่างไรกต็าม ในการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัตโ์ดยการน าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
ออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่อาจเกดิกรณีทีผู่เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ประสงคจ์ะต่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร (ถ้าม)ี เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลา ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยมนีโยบายในการเจรจาการต่อ
อายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการ (ถ้ามี) กบัผู้เช่าพื้นที่ที่ก าลงัจะหมดสญัญาล่วงหน้าเป็นเวลา 3-6 เดือนก่อน
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร (ถา้ม)ี จะครบก าหนด เพื่อใหบ้รษิทัฯ ยงัคงมเีวลาเพยีงพอส าหรบัการจดัหาผูเ้ช่าราย
ใหม่มาแทนที ่ 

นอกจากนัน้ เพื่อเป็นมาตรการเพิม่เตมิในการลดความเสีย่งในการสูญเสยีรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ที่
กองทรสัต์คาดว่าจะไดร้บั กองทรสัต์และ SCC, TIP และ BIP ไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขในการลดความเสีย่งในการ
สญูเสยีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารไวด้งันี้  

▪ ส าหรบัโครงการ SCC ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์
กบั SCC หากมคี่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ทีไ่ดร้บัจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
ในโครงการ SCC (เฉพาะทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว) ทีไ่ดร้บัจรงิในปีใดมจี านวนน้อยกว่าค่าเช่า
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ตามสญัญาเช่าพืน้ที่รวมต่อปีทีก่องทรสัต์คาดการณ์ไว ้(“ค่าเช่าท่ีคาดการณ์”) เพื่อเป็นมาตรการลดความ
เสีย่งในการสญูเสยีรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ใหแ้ก่กองทรสัต์ SCC ยนิยอมทีจ่ะช าระส่วนทีข่าดจาก
ค่าเช่าทีค่าดการณ์ใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส  

▪ ส าหรบัโครงการ TIP 8 ภายในระยะเวลา 2  ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ TIP 8 หากมคี่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาบรกิารลูกคา้ทีไ่ดร้บั
จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ TIP 8 ทีไ่ดร้บัจรงิในปีใดมจี านวนน้อย
กว่าค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาบรกิารลูกคา้รวมต่อปีทีก่องทรสัต์คาดการณ์ไว ้(“ค่าเช่าท่ีคาดการณ์”) 
เพื่อเป็นมาตรการลดความเสี่ยงในการสูญเสยีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาบรกิารลูกค้าให้แก่
กองทรสัต ์TIP ยนิยอมทีจ่ะช าระสว่นทีข่าดจากค่าเช่าทีค่าดการณ์ใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส 

▪ ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีภายในระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าในทรพัยส์นิ
ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หรอืภายในระยะเวลา 3 ปี
นบัตัง้แต่วนัทีค่รบก าหนดอายุสญัญาบรกิารลูกคา้ฉบบัปจัจุบนั (ในกรณีทีผู่เ้ช่าพืน้ทีต่ามสญัญาบรกิารลูกคา้
ฉบับปจัจุบันไม่ได้ด าเนินการต่ออายุสญัญาดังกล่าวหรือไม่ได้เข้าท าสญัญาบริการลูกค้าฉบับใหม่กบั
กองทรสัต์เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาบริการลูกค้าฉบบัปจัจุบนั) หากมีค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญา
บรกิารลูกคา้ทีไ่ดร้บัจากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดีที่ได้รับจริงในปีใดมีจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาบริการลูกค้ารวมต่อปีที่
กองทรสัตค์าดการณ์ไว ้(“ค่าเช่าท่ีคาดการณ์”) เพื่อเป็นมาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการตามสญัญาบริการลูกค้าให้แก่กองทรัสต์ BIP ยินยอมที่จะช าระส่วนที่ขาดจากค่าเช่าที่
คาดการณ์ใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส  

และเพื่อเป็นการรบัรองการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวของ SCC, TIP และ BIP ข้างต้น SCC, TIP และ BIP ตกลง
วางเงนิสด และ/หรอื หนังสอืค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์ (Bank Guarantee) ใหแ้ก่กองทรสัต์ ณ วนัแรกของ
แต่ละปีนบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว เป็นจ านวนเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ตาม
อตัราที่ระบุในสญัญาของผู้เช่าพื้นที่ที่จะครบก าหนดอายุสญัญาในปีนัน้นับจากวนัที่สญัญาของผู้เช่าพื้นที่ครบ
ก าหนดอายุจนถงึวนัสดุทา้ยของปีดงักล่าว ("จ านวนเงินวางประกนัต่อปี”) 

อย่างไรกด็ ีจากการที ่SCC, TIP และ BIP ไม่ไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารประกนัรายไดข้อ้ 18 ของประกาศ
ที่ ทจ. 49/2555 ซึ่งรวมถึงการมีขอ้ก าหนดที่แสดงว่า SCC, TIP และ BIP ยอมผูกพนัตนทัง้ในฐานะผู้ประกนั
รายได้และในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมกบัผู้เช่าพืน้ที ่การมขีอ้ตกลงสามฝ่ายระหว่าง SCC, TIP และ BIP ผู้เช่าพืน้ที ่
และกองทรสัต์ การยื่นเอกสารระบุการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีส่ านักงานใหค้วามเหน็ชอบ และการยื่นรายงานการสอบบญัชสี าหรบัสามรอบปีบญัชยีอ้นหลงัก่อนยื่น
ค าขอ ทีอ่ย่างน้อยในรอบปีบญัชล่ีาสดุตอ้งจดัท าโดยผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ดงันัน้ 
การด าเนินการของ SCC, TIP และ BIP ตามมาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร (ถา้
ม)ี ที่กองทรสัต์คาดว่าจะได้รบัขา้งต้น จึงไม่ถือว่าเป็นการรบัประกนัรายได้ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ซึ่งท าให้
กองทรสัต์ยงัอาจมคีวามเสีย่งในการสูญเสยีรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ที่กองทรสัต์คาดว่าจะได้รบัและ
ความเสีย่งในการทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี จาก SCC, TIP และ BIP ได้เตม็
จ านวน เน่ืองจากอาจเกดิกรณีอื่นๆ ทีท่ าใหส้ญัญาบรกิารลกูคา้ของผูเ้ช่าพืน้ทีส่ ิน้สดุลงก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
เช่น ผูเ้ช่าพืน้ทีย่กเลกิสญัญาบรกิารลูกคา้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา เป็นตน้ ซึง่กองทรสัตอ์าจมคีวาม
เสีย่งจากความสามารถในการด าเนินงานของ SCC, TIP และ BIP ทีอ่าจสง่ผลให ้SCC, TIP และ BIP ไม่สามารถ
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ช าระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ใหแ้ก่กองทรสัต์ได ้หรอืจ านวนเงนิวางประกนัต่อปีอาจไม่เพยีงพอต่อ
การทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาตกลงกระท าการ เนื่องจากจ านวนเงนิ
วางประกนัต่อปีที่วางให้แก่กองทรสัต์เป็นจ านวนเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ตามอตัราที่ระบุในสญัญา
บรกิารลกูคา้ของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีจ่ะครบก าหนดอายุสญัญาในปีนัน้ๆ นบัจากวนัทีส่ญัญาบรกิารลกูคา้ครบก าหนดอายุ
จนถงึวนัสุดทา้ยของปีดงักล่าวเท่านัน้ (รายละเอยีดโปรดพจิารณาเพิม่เตมิในส่วนที ่2 หวัขอ้ 7 สรุปสาระส าคญั
ของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง) 

1.1.2 ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งบางโครงการ  (ได้แก่ โครงการ SCC และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะด)ี เป็นการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ซึง่มูลค่าสทิธิ
การเช่าของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวของกองทรสัต์จะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ อนัเนื่องมาจากการ
ประเมนิค่าสทิธกิารเช่า การเปลีย่นแปลงในอตัราการเช่าทรพัย์สนิ และ/หรอื อตัราค่าเช่าทรพัยส์นิ หรอืเนื่องจาก
สาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต์ ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสทิธกิารเช่า
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์  และมูลค่า
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ซึ่งหากกองทรสัต์ไม่มกีารลงทุนในสทิธกิารเช่าในโครงการ SCC และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดเีพิม่เตมิ ณ วนัทีค่รบก าหนดระยะเวลาเช่าตามสญัญาเชา่อสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ SCC 
และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองโครงการ SCC และโครงการสวนอุตสาหกรรม
บางกะดีจะมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ ทัง้นี้ กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน ถังเก็บสารเคมีเหลว และอาคาร
คลงัสนิคา้คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 46.97 (สีส่บิหกจุดเกา้เจด็)1 ของมูลค่ารวมของทรพัยส์นิทัง้หมดของกองทรสัต์ 
AIMIRT ภายหลงัลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โดยค านวณมูลค่าทรพัยส์นิจาก
ราคาประเมนิทรพัยส์นิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

1.1.3 ความเสีย่งของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเป็นผูก้ าหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธก์ารบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรสัต ีผูถ้อื
หน่วยทรสัต์อาจไม่มโีอกาสทีจ่ะประเมนิการตดัสนิใจของผูจ้ดัการกองทรสัต์เกีย่วกบักลยุทธท์ี่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
น ามาใชห้รอืการลงทุนของกองทรสัต ์ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดงักล่าว การที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามกลยุทธข์องกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้าจมผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิฐานะการเงนิ
และผลการด าเนินงานรวมทัง้โอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการด าเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนของกองทรสัตใ์หป้ระสบความส าเรจ็
นัน้ขึ้นอยู่กบัปจัจยัที่ไม่แน่นอนหลายประการรวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารลงทุนของกองทรสัต์ รวมทัง้การไดร้บัเงื่อนไขทางการเงนิทีด่ ีดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่
สามารถรบัรองไดว้่าการด าเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนของบรษิทัฯ ในความเป็นจรงิจะเป็นไปตามแผนทีว่างไว้
หรอืสามารถท าไดภ้ายในเวลาและค่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสม 

                                                           
1 อ้างอิงราคาประเมนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ส าหรบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ และราคาประเมนิต ่าสุดของทรพัย์สนิแต่ละ
โครงการตามมลูค่าประเมนิของทรพัย์สนิของบรษิทั ซมิส์ พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั และ บรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวซอรี ่จ ากดั ประเมนิ
มลูค่า ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 1-5 

 

อนึ่ง บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ (1) SCC เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ทีห่นึ่งโครงการ SCC (2) บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื TIP เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง โครงการ TIP 8 และ (3) BIP เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
(รวมเรยีกว่า “ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย”์) และมอบหมายนโยบายใหแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งดงักล่าวตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี่
ผู้จดัการกองทรสัต์ได้เขา้ท ากบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อให้ท าหน้าที่บรหิารจดัการทรพัย์สนิดงักล่าวตาม
ธุรกจิปกติ ดงันัน้ ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มคีวามรบัผดิชอบด้าน
ต่างๆ ภายใตก้ารควบคุมดแูลของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่รวมถงึสว่นทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ 
การจดัเกบ็รายไดแ้ละบรหิารค่าใชจ้่าย การท าการตลาด การดแูลบ ารุงรกัษา และซ่อมแซมทรพัยส์นิ เป็นตน้ ทัง้นี้ 
หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธใ์หป้ระสบความส าเรจ็ หรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่
อาจจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ไดอ้ย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์ และ/หรือ รายได้ค่าเช่าที่กองทรสัต์ควรจะได้รบั ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ตลอดจนการช าระคนืหนี้ทีถ่ึงก าหนดช าระ 
นอกจากนี้ หากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายใต้สญัญา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้กองทรสัตอ์าจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรสัต์ได้อย่างมีประสทิธิภาพเทียบเท่ากนั หรืออาจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นได้เลย ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน และฐานะการเงนิของกองทรสัต์ ซึง่ในทา้ยทีสุ่ดแลว้อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวขา้งตน้โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้ี
การพจิารณาผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ลอดระยะเวลาการจา้งบรหิารโดยจะมกีารพจิารณา
ผลการด าเนินงานทุกปี และมรีะบบในการติดตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์โดยสม ่าเสมอเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ท าหน้าที่
บรหิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อย่างมปีระสทิธภิาพ และหากเกดิกรณีทีต่้องแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
รายอื่นแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารทรพัยส์นิก่อนการแต่งตัง้ 

1.1.4 ความเสีย่งทีก่องทรสัต์อาจสญูเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจสญูเสยีบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส่วน
ส าคญัในการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์และบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์การทีก่องทรสัต์
สญูเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยส์ญูเสยีบุคลากรหลกัดงักล่าวไป จะเป็นการสญูเสยีผูม้ปีระสบการณ์ความรู ้สายสมัพนัธท์างธุรกจิ 
และความช านาญ การหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถในระดบัเดยีวกนัมาแทนทีเ่ป็นเรื่องทีท่ าไดย้าก จงึอาจสง่ผลให้
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานลดลง และอาจส่งผลใหก้องทรสัต์มคีวามสามารถในการท าก าไรลดลงหรอืท าให้
ขาดความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ 
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อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทีต่้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบ หากมกีารเปลีย่นแปลงบุคลากรหลกัใน
การจดัการและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และจะต้องจดัหาบุคลากรหลกัรายใหม่ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นผูท้ีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์จิารณาว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที่
แทนบุคลากรหลกัรายเดมิและไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยไม่ชกัชา้ 
เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีต่อ้งแจง้ใหท้รสัตทีราบหากมกีารเปลีย่นแปลงบุคลากรหลกั
ในการจดัการและบรหิารกองทรสัตแ์ละตอ้งจดัหาบุคลากรหลกัรายใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์
โดยเร็วเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของผู้จ ัดการกองทรัสต์และให้การบริหารจัดการ
กองทรสัตเ์ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

1.1.5 ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึ้น  

หลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ จะแต่งตัง้ผูบ้รหิารทรพัยส์นิดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น เพื่อบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งดงักล่าวตามกลยุทธแ์ละนโยบายทีบ่รษิทัฯ ก าหนด นอกจากนี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ยงัมี
ความเกีย่วพนักบักองทรสัต์ในฐานะเป็นผูใ้หเ้ช่า หรอืผูข้าย หรอืบรษิทัในเครอืของผูข้ายทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  

การจดัหาผลประโยชน์และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจก่อให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์อาจสนับสนุน บริหาร หรือลงทุนในทรพัย์สนิที่
เกีย่วเน่ืองกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอืธุรกรรมอื่นทีอ่าจมกีารแขง่ขนัโดยตรงกบักองทรสัต ์ 

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ /หรอื บรษิัทในเครอืของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงเป็น
เจา้ของทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหเ้ช่า ซึง่ตัง้อยู่ในโครงการเดยีวกนักบัทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์ ซึง่ท าใหบ้ทบาทต่างๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ต่ีอกองทรสัต์ในฐานะที่เป็นผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ได ้ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลอืกทีด่นิ และ
อาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็สารเคมีเหลวใหเ้ช่ามาเสนอใหก้บักองทรสัต์ รวมถึงการจดัหาผูเ้ช่าพื้นทีร่าย
ใหม ่

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ก ากบัดแูลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อป้องกนัปญัหาดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมี
การก าหนดใหต้ลอดระยะเวลาทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์  
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์กลงต่อกองทรสัตว์่า ทุกครัง้ทีม่ผีูส้นใจเช่าทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็
สารเคมเีหลวให้เช่า ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเสนอทรพัยส์นิทีว่่างทัง้หมดที่ตรงตามความต้องการของลูกคา้ 
(Specification) ให้ลูกค้าเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าจะเป็นทรพัย์สนิของฝ่ายใด รวมถึงการ
ก าหนดค่าเช่าส าหรบัอาคารที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล รูปแบบ และอายุให้อยู่ในระดบั
ใกลเ้คยีงกนั เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส และใหลู้กคา้มขีอ้มูลเพยีงพอในการตดัสนิใจ เวน้แต่กองทรสัต์จะพจิารณา
การด าเนินการที่เหมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ นอกจากนี้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะต้องจดัท า
รายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืตามที่
บรษิทัฯ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดก้ าหนดร่วมกนั 
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1.1.6 รายไดข้องกองทรสัต์ขึ้นอยู่กบัฐานะทางการเงนิของผูเ้ช่าพื้นที ่และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาบรกิารลูกค้า เมือ่
สญัญาบรกิารลกูคา้ของผูเ้ช่าพื้นทีส่ ิ้นสดุลง  

ค่าเช่าทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ทีต่ามสญัญาบรกิารลูกคา้จะเป็นทีม่าของรายไดห้ลกัของกองทรสัต ์ดงันัน้ 
กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งจากฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าพืน้ทีไ่ด ้หากผูเ้ช่าพืน้ที่
รายส าคญัรายใดรายหนึ่งหรอืหลายราย หรอืผู้เช่าพื้นทีจ่ านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมฐีานะการเงนิทีด่้อยลง 
อาจท าให้ผู้เช่าพื้นที่ช าระเงินล่าช้าหรือเกิดการผิดนัดช าระเงินค่าเช่าของผู้เช่าพื้นที่ และท าให้ผู้เช่าพื้นที่ไม่
สามารถช าระหนี้ได ้ 

นอกจากนัน้ หากเกดิกรณีทีผู่เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ประสงคจ์ะต่อสญัญาบรกิารลูกคา้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา หรอือาจขอ
ต่ออายุสญัญาบริการลูกค้าด้วยเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อยกว่าเงื่ อนไขในสญัญาบริการลูกค้า
ปจัจุบนั ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และความสามารถใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยมนีโยบายในการ
เจรจาการต่ออายุสญัญาบรกิารลูกคา้กบัผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีก่ าลงัจะหมดสญัญาล่วงหน้าเป็นเวลา 3-6 เดอืนก่อนสญัญา
บรกิารลูกคา้จะครบก าหนด ดงันัน้ เมื่อมผีูเ้ช่าพืน้ทีท่ีค่รบก าหนดอายุสญัญาบรกิารลูกคา้ และไม่ประสงคท์ีจ่ะต่อ
อายสุญัญาบรกิารลกูคา้ บรษิทัฯ ยงัคงมเีวลาเพยีงพอส าหรบัการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหม่มาแทนที ่ 

1.1.7 ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพื้นทีไ่ม่ใหค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาบรกิารลกูคา้กบักองทรสัต์ 

ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง หากผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใดไม่ยนิยอมเขา้เป็น
คู่สญัญาในสญัญาบรกิารลูกค้าโดยตรงกบักองทรสัต์ และไม่ช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ให้แก่กองทรสัต์ 
กองทรสัต์อาจมสีทิธดิ้อยกว่าผู้เช่าพื้นที่รายนัน้ๆ ตามกฎหมายในการหาประโยชน์จากทรพัย์สนิที่ให้เช่า และ
กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งในส่วนของการไม่ได้รบัค่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายไดข้องกองทรสัต ์และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์นอกจากน้ี 
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์ และสญัญาจะซื้อจะขายอสงัหาริมทรพัย์ ที่กองทรสัต์จะเข้าท ากบับริษัทเจ้าของ
ทรพัย์สนิ ก าหนดให้บรษิัทเจา้ของทรพัย์สนิต้องใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการขอความยนิยอมจากผู้เช่า
พืน้ทีท่ ัง้หมดในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในการเปลีย่นคู่สญัญาในสญัญาบรกิารลูกคา้
จากบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิเป็นกองทรสัต ์โดยใหม้ผีลในวนัจดทะเบยีนการเช่าหรอืวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
(แลว้แต่กรณี) ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  

ทัง้นี้ หากผูเ้ช่าพืน้ทีบ่างรายทีไ่ม่ไดเ้ป็นคู่สญัญากบักองทรสัต์โดยตรง และกองทรสัต์ไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าเช่า
และค่าบรกิาร (ถ้าม)ี โดยตรงจากผูเ้ช่าพืน้ทีด่งักล่าวได ้กองทรสัต์จะพิจารณาใหบ้รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิมหีน้าที่
จดัการดแูลผูเ้ช่าพืน้ทีด่งักล่าว รวมถงึตอ้งน าสง่มอบเงนิประกนัตามสญัญาบรกิารลกูคา้ (ถา้ม)ี ของผูเ้ช่าพืน้ทีร่าย
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ ภายในระยะเวลา 7 วนันับแต่วนัที่บรษิทัเจา้ของทรพัย์สนิได้รบัเงนิประกนัดงักล่าวมา
จากผูเ้ช่าพืน้ที ่และตลอดระยะเวลาทีผู่เ้ช่าพืน้ทีร่ายดงักล่าวยงัไม่เป็นคู่สญัญาในสญัญาบรกิารลูกคา้โดยตรงกบั
กองทรสัต ์บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิตอ้งสง่มอบผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้ใหแ้ก่กองทรสัต ์ภายใน
ระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าว นอกจากนี้ ในกรณีทีส่ญัญาบรกิาร
ลูกค้าครบก าหนดอายุสญัญาและหากผู้เช่าพืน้ทีร่ายดงักล่าวประสงค์จะรบับรกิารต่อไป ผู้เช่าพื้นทีร่ายดงักล่าว
จะตอ้งเขา้ท าสญัญาบรกิารลกูคา้กบักองทรสัตโ์ดยตรง 

ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนี้ บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิจะด าเนินการแจง้
และอธบิายถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัตใ์หผู้เ้ช่าพืน้ทีไ่ดท้ราบ เพื่อประสานงานในการใหค้วามยนิยอม
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ในการเปลีย่นคู่สญัญาในสญัญาบรกิารลูกคา้ จากบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิเดมิเป็นกองทรสัต์ รวมทัง้แจง้ผูเ้ช่าพืน้ที่
ใหท้ราบว่า บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืบรษิทัในเครอืของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) ยงัคงท าหน้าที่
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งต่อไป  

1.1.8 ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั เนือ่งจากคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาที ่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

ในการลงทุนและบรหิารทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะเขา้ท า
สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์สญัญาเช่าทรพัยส์นิ
จากกองทรสัต์เพื่อประกอบกจิการ และสญัญาตกลงกระท าการ เพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตก์บั
บริษัทเจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรือ สญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนและการบริหารของกองทรสัต์ เพื่อ
ประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์และผกูพนัใหคู้่สญัญาปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา 

อย่างไรกด็ ีถงึแมจ้ะมขีอ้ก าหนดในสญัญาขา้งตน้ คู่สญัญาอาจปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลกิหรอืผดิสญัญาได ้ในกรณีดงักล่าว แมก้องทรัสตม์สีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญา เรยีกค่าเสยีหาย ตลอดจน
เรยีกค่าขาดประโยชน์ใดๆ กต็าม แต่เหตุผดิสญัญาของคู่สญัญาดงักล่าวอาจท าใหก้องทรสัตไ์ม่ไดร้บัผลประโยชน์
หรอืไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบงัคบัใหคู้่สญัญาตอ้งปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืคู่สญัญาไม่ช าระค่าเสยีหายตามทีก่องทรสัตเ์รยีกรอ้ง ดงันัน้ กองทรสัต์จงึอาจตอ้ง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสรจ็สิน้กระบวนการ และจ านวนเงนิที่กองทรสัต์จะไดร้บั
ชดเชยเยยีวยาต่อความเสยีหายต่างๆ นอกจากนี้ ผลแห่งคดยีงัขึน้อยู่กบัค าพพิากษาของศาล และถงึแมศ้าลจะมี
ค าพพิากษาใหก้องทรสัต์ชนะคด ีกองทรสัต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาของ
ศาล ผู้ถือหน่วยทรสัต์จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ไว ้ 

1.1.9 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นอนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ  

เน่ืองจากกองทรสัตม์คีวามประสงคท์ีจ่ะกูย้มืเงนิระยะยาวจ านวนรวมไมเ่กนิ 1,190 ลา้นบาท เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของ
แหล่งเงนิทุนในการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งของโครงการ SCC โครงการ TIP 
8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีรวมถึงกองทรสัต์ได้ด าเนินการกู้ยมืเงนิระยะยาวจ านวนไม่เกนิ 108 
ลา้นบาท เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนในการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งของโครงการเจ
ดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ซึง่กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) ดงักล่าวแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 (ทัง้นี้ ภายหลงัจากการกูย้มืเงนิดงักล่าว อตัราส่วนการ
กูย้มืต่อทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตจ์ะไม่เกนิรอ้ยละ 35 ซึง่เป็นไปตามประกาศที ่สร. 26/2555) 

ดงันัน้ กองทรสัต์อาจมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินดงักล่าวจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอตัรา
ดอกเบีย้ เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามสญัญาเงนิกูอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงในระหว่างอายุของสญัญาเงนิกู้ซึง่
จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรสัตท์ าใหก้องทรสัตม์สีภาพคล่องไม่เพยีงพอในการช าระดอกเบีย้และ
เงนิต้น และอาจจะกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์ 
นอกจากนี้ ในกรณีทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้ตามทีก่ าหนดในสญัญากูย้มืเงนิ หรอืเกดิ
เหตุผดิสญัญาอื่นๆ ภายใต้สญัญาเงนิกู ้อาจส่งผลใหผู้ใ้หกู้อ้าจด าเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัต์หรอืใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามสญัญา อนัเนื่องมาจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญากูย้มืเงนิ เช่น ก าหนดใหส้ว่นหนึ่งหรอืทัง้หมดภายใต้
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เอกสารทางการเงินใดๆ ถึงก าหนดช าระโดยพลัน หรือใช้สิทธิในการบังคับตามสัญญาที่เกี่ยวกับการให้
หลักประกันส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด รวมถึงการบังคับจ านองในทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่น าไปเป็น
หลกัประกนัเงนิกู ้หรอืการรบัโอนสทิธบินกรมธรรมป์ระกนัภยัในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ง ซึง่เมื่อเกดิความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญับนทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ผูใ้หกู้อ้าจพจิารณาใหน้ าเงนิชดเชย
ทีไ่ดร้บัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัไปช าระคนืเงนิกูก้่อนทีจ่ะน ามาซ่อมแซมทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ซึง่จะสง่ผลให้
กองทรสัตไ์ม่สามารถซ่อมแซมทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจดัหาผลประโยชน์ได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
ก าหนดในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ นอกจากนี้ ในกรณีทีม่กีาร
กู้ยืมเงินใหม่เพื่อมาช าระหนี้เงินกู้ยืมเดิม (Refinancing) กองทรสัต์อาจมคีวามเสี่ยงที่อาจใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ หรอืไม่ได้ขอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิฉบบัใหม่ทีด่เีท่ากบัขอ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัเดมิหรอืใน
กรณีทีม่กีารกูย้มืเงนิเพิม่เตมิอาจมขีอ้สญัญาบางประการซึง่จ ากดัการด าเนินงานของกองทรสัตโ์ดยความเสีย่งจาก
การกู้ยืมเงินที่กล่าวมาทัง้หมดนัน้ อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรัสต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตห์รอือาจท าใหผ้ลประโยชน์ตอบ
แทนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงได ้

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก าหนดช าระเงินกู้ หรือภายใต้ข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้ บริษัทฯ ในฐานะผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ จะพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนดว้ยวธิต่ีางๆ เช่น การกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ 
บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื นิตบิุคคลอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้ซึง่อาจจะ
รวมถงึธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื สถาบนัการเงนิอื่นใด
ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตี เพื่อช าระคนืหนี้เดมิ (Refinance) การเสนอขายหุ้นกู้ (เท่าที่กฎหมายหรอื
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งจะอนุญาตใหก้องทรสัตท์ าได)้ หรอืการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ จะ
เลอืกวธิกีารที่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์และกองทรสัต์ ซึ่งเมื่อพจิารณาจากหลกัประกนัการ
กูย้มืและความสามารถในการช าระหนี้ของกองทรสัต์แลว้ ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถช าระเงนิต้น
ตามทีก่ าหนดในสญัญากูย้มืเงนิเนื่องจากไม่สามารถท าการระดมทุนเพื่อช าระคนืหนี้เดมิอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจาก
อัตราส่วนการกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นสดัส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัต์ ประกอบกบัอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์จะเข้าไปลงทุนนัน้มคีวามสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กบั
กองทรสัตอ์ย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว และจะบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยค านึงถึงความเสีย่ง
ดังกล่าวโดยจะมีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และปจัจยัภายนอกต่างๆ รวมถึง
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อลด
ความเสีย่งดงักล่าว เช่น บรกิารธุรกรรมแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) หรอืการด าเนินการใดๆ 
กบัเจ้าหนี้ เช่น การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ การขอผ่อนผนัเงื่อนไขทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบรหิารจดัการ
กองทรัสต์ เป็นต้น โดยกองทรัสต์จะด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถึงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั  

1.1.10 กองทรสัต์ต้องพึง่พาบริษทัเจา้ของทรพัยส์นิ หรอืบุคคลทีบ่รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิก าหนดส าหรบัการใหบ้รกิารสิง่
อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคสว่นกลางบางประการ 

การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีบางประการ อาทเิช่น ทางสญัจรส่วนกลาง น ้าเพื่ออุตสาหกรรม และบรกิาร
ระบบบ าบดัน ้าเสยี อาจด าเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิในฐานะผูพ้ฒันาโครงการ SCC 
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โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี(แลว้แต่กรณี) อย่างไรกด็ ีสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง
กองทรสัต์และบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิจะมกีารก าหนดขอ้ตกลงว่า ในกรณีที่ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งไดใ้ชห้รอืมสีทิธใิชส้ิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางใดในการด าเนินกจิการโครงการมาก่อนวนัที่
กองทรสัต์เขา้ลงทุน (ไม่ว่าจะมกีารจดทะเบยีนให้เป็นทรพัยสทิธหิรอืไม่กต็าม ) บริษัทเจ้าของทรพัย์สนิตกลง
ยนิยอมใหก้องทรสัต์มสีทิธใินการใชส้ิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางนัน้ไดต่้อไปตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัต์เขา้
ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งดงักล่าว อนึ่ง บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า
ผูพ้ฒันาโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดนีัน้จะปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัของตน
ตามสญัญาในการใหบ้รกิารใดๆ ไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึง่เหตุการณ์ทีคู่่สญัญาผดิสญัญาดงักล่าว อาจท าใหผู้ใ้หบ้รกิาร
หยุดการใหบ้รกิารใดๆ ต่อกองทรัสต์และผูเ้ช่าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ซึง่อาจเป็นอุปสรรคในการ
จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และอาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อกจิการ ฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตไ์ด ้ 

1.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

1.2.1 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึ้น ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพื้นที ่อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

กองทรสัต์มรีายไดห้ลกัจากการใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (ถ้าม)ี แก่ผูป้ระกอบการต่างๆ ซึง่เป็นผูเ้ช่า
พืน้ทีถ่งัเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื อาคารคลงัหอ้งเยน็ โดยการประกอบธุรกจิการให้
เช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื อาคารคลงัหอ้งเยน็ดงักล่าวอาจมกีารแขง่ขนัทีส่งูขึน้
จากการทีผู่ป้ระกอบการรายอื่นก่อสรา้งอาคารประเภทเดยีวกนัขึน้ใหม่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนักบัทีต่ัง้ของทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต ์ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัในการแสวงหาผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหม่ การต่ออายุของผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายเดมิและ
การปรบัลดอตัราค่าเช่าเพื่อใหด้งึดูดต่อผูเ้ช่าพืน้ที ่ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อผลประกอบการธุรกจิ 
ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงนิของกองทรสัต ์ 

อย่างไรก็ดี สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อยู่ในโครงการ SCC โครงการ TIP 8 โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)  ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
ปทุมธานี และฉะเชงิเทรา ซึง่เป็นท าเลทีเ่หมาะสม มเีสน้ทางการคมนาคมไปยงัภูมภิาคอื่นไดอ้ย่างสะดวก ดงันัน้ 
ปจัจยัดงักล่าวจงึสามารถดงึดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ได้อย่างดี นอกจากน้ี 
ส าหรบัโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีการทีบ่รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ หรอื
บรษิทัในเครอืของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการ
พฒันาและบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็สารเคมเีหลว และ/
หรอื อาคารคลงัหอ้งเยน็ใหเ้ช่ามาเป็นระยะเวลาพอสมควร จะเป็นปจัจยัส าคญัทีช่่วยเพิม่ศกัยภาพของทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัตใ์หส้ามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได้ 

1.2.2 ความเสีย่งจากการทีผู่ป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวไม่ปฏบิตัหิน้าที ่

ส าหรบัโครงการ SCC กองทรสัต์จะรบัโอนเฉพาะสทิธแิละหน้าทีข่อง SCC ในฐานะผูใ้หเ้ช่าพืน้ที ่ภายใต้สญัญา
เช่าพืน้ทีก่บัผูเ้ช่าพืน้ทีเ่ท่านัน้ ส่วน SCC จะยงัคงเป็นผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนั
และสารเคมเีหลวโดยตรงแก่ผูเ้ช่าพื้นทีภ่ายใต้สญัญาบรกิารที ่SCC เขา้ท ากบัผู้เช่าพืน้ที่ (ในฐานะผู้รบับรกิาร) 
โดยตรง (ซึง่บรกิารที ่SCC ใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่ภายใตส้ญัญาบรกิาร อาทเิช่น การขนถ่ายสนิค้าเขา้-ออกจาก
ถงัเกบ็สารเคมเีหลว การขนถ่ายสนิคา้ลงจากเรอื เป็นตน้) ดงันัน้ การทีผู่เ้ช่าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ SCC พึง่พงิการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิค้าและ
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บรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวของ SCC กองทรสัต์จงึอาจมคีวามเสีย่งหาก SCC ไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผู้
ประกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวหรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาบรกิารกบัผู้
เช่าพืน้ที ่ซึง่จะท าใหผู้เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ไดร้บับรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการเช่าพืน้ทีถ่ังเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื อาคาร
คลงัสนิคา้ ซึง่อาจเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าพืน้ทีย่กเลกิสญัญาบรกิารลูกคา้ก่อนครบก าหนด ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการหา
รายไดข้องกองทรสัตใ์นการประกอบกจิการถงัเกบ็สารเคมเีหลวและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า  

อย่างไรกด็ ีกองทรสัตไ์ดด้ าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงในสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาตกลงกระท าการ โดย
ก าหนดหน้าที่ของ SCC ในฐานะผู้ให้เช่าและผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสนิค้าและบริการเก็บน ้ามนัและ
สารเคมีเหลว ตลอดระยะเวลาการเช่าและตลอดระยะเวลาที่ SCC ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการและผู้
ใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว เช่น การด ารงไวซ้ึง่ใบอนุญาตทีจ่ าเป็นตามกฎหมาย
ส าหรบัการด าเนินการ การปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและ
สารเคมเีหลวแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีอ่ย่างเตม็ความสามารถในมาตรฐานเดยีวกนักบัผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารรายอื่น
ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และการไม่กระท าการใด ๆ อนัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ SCC และการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวของกองทรสัต ์และ
หาก SCC ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญา  
ตกลงกระท าการได้ จะเป็นเหตุผดินัดผดิสญัญา โดยกองทรสัต์จะมสีทิธทิีจ่ะเลกิสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สญัญาตกลงกระท าการได ้และกองทรสัตจ์ะมสีทิธใินการเรยีกร้องค่าเสยีหายตามกฎหมายเนื่องจากการผดิสญัญา
ดงักล่าว อย่างไรกด็ ีถงึแมจ้ะมขีอ้ก าหนดในสญัญาขา้งต้น บรษิทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ไดถ้งึระยะเวลาในการ
ด าเนินการจนกว่าจะเสรจ็สิน้กระบวนการ และจ านวนเงนิที่กองทรสัต์จะได้รบัชดเชยเยยีวยาต่อความเสยีหาย
ต่างๆ นอกจากนี้ ผลแห่งคดยีงัขึน้อยู่กบัค าพพิากษาของศาล และถงึแมศ้าลจะมคี าพพิากษาใหก้องทรสัต์ชนะคด ี
กองทรสัต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรสัต์จงึมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรอืภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไว ้

นอกจากนี้ ในกรณีที่ SCC จงใจไม่ปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นผู้ประกอบกจิการและผู้ใหบ้รกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเกบ็
น ้ามนัและสารเคมเีหลว หรือจงใจลดมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการคลงัสนิค้าและบริการเกบ็น ้ามนัและ
สารเคมเีหลวจนถงึระดบัทีด่อ้ยกว่ามาตรฐานของผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ โดยไม่มเีหตุอนัควร จนสง่ผลใหอ้ตัราการ
ปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ของจ านวนทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการ 
SCC ลดลงต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการ 
SCC ทัง้หมด เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกนั หรอืกรณีที่สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ SCC) 
สิน้สุดลงอนัเนื่องมาจากเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของ SCC ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัต์
จะมสีทิธแิต่งตัง้บุคคลอื่นทีม่ใีบอนุญาตในการประกอบกจิการและการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และจดัเกบ็น ้ามนั และ
สารเคมเีหลวครบถ้วนใหเ้ขา้มาเป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมี
เหลวเพิม่เติมในโครงการ SCC ส าหรบัทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการ 
SCC (“ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่”) (ทัง้นี้ กองทรสัตอ์าจใหผู้ป้ระกอบกจิการรายใหม่เช่าช่วงหรอืมสีทิธใินการใช้
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ SCC ไดด้ว้ย) โดย SCC ตกลงจะอ านวยความ
สะดวกและด าเนินการตามทีก่องทรสัตร์อ้งขอตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาตกลงกระท าการ เพื่อใหผู้ป้ระกอบกจิการ
รายใหม่สามารถประกอบกจิการภายในโครงการ SCC ใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ทีภ่ายในทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมี
เหลวและอาคารคลงัสนิคา้ของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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อกีทัง้ เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาของ SCC ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์และ SCC จะมกีารเขา้ท าสญัญาจ านองทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งเหตุใน
การใช้สทิธบิงัคบัจ านองของกองทรสัต์ ได้แก่ (1) การที่ SCC ในฐานะผู้ให้เช่าจงใจขดัขวางไม่ให้กองทรสัต์ใน
ฐานะผูเ้ช่าเขา้ใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอืจงใจฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัหรอืผดิ
ค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการที่ SCC จงใจฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการเป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนั และสารเคมเีหลว 
ภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ ซึง่ถอืเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาเช่าดว้ย) จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่าไม่
สามารถใชแ้ละจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดใ้นระหว่างระยะเวลาการเช่าตามเจตนารมณ์และวตัถุประสงค์
ของสญัญาเช่า (2) การที ่SCC ในฐานะผูใ้หเ้ช่าจงใจขดัขวางไม่ใหก้องทรสัต์ในฐานะผูเ้ช่าเขา้ใช ้และ/หรอื SCC 
ในฐานะผูใ้หเ้ช่าไม่ด าเนินการบ ารุงรกัษา ระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการเช่า (3) การที ่SCC ไม่ด ารงไวซ้ึง่ใบอนุญาตทีจ่ าเป็นดงักล่าวขา้งต้นอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
การเช่า และการกระท าดงักล่าวขา้งตน้สง่ผลกระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ SCC และการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวของกองทรสัต์ในฐานะผู้เช่า ทัง้นี้ แม้
กองทรสัตจ์ะเป็นเจา้หนี้บุรมิสทิธบินทรพัยส์นิทีจ่ านองในวงเงนิจ านอง (ซึง่อาจต ่ากว่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ) 
อย่างไรก็ดี หากกองทรสัต์ได้รบัความเสยีหายมากกว่าวงเงินจ านอง กองทรสัต์ยงัคงมีสทิธิในการเรียกร้อง
ค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาเกดิขึน้นัน้จาก SCC (โปรดพจิารณา
รายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

แม้ว่ากองทรสัต์จะด าเนินการจดัใหม้มีาตรการดงักล่าวขา้งต้นแล้ว กองทรสัต์กอ็าจมคีวามเสีย่งในการสรรหาผู้
ประกอบกจิการรายใหม่เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีข่องกองทรสัต์ในโครงการ SCC เนื่องจากผูป้ระกอบกจิการ
รายใหม่ต้องเป็นผูป้ระกอบกจิการทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการที่เกีย่วขอ้งครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
อกีทัง้ยงัต้องเป็นผูป้ระกอบกจิการทีส่ามารถใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีข่องโครงการ SCC ไดไ้ม่ดอ้ยไปกว่าที ่SCC 
เคยใหบ้รกิาร อย่างไรกด็ ีจากการศกึษาของบรษิทัฯ พบว่า มผีูป้ระกอบการในธุรกจิทีม่ลีกัษณะประเภทเดยีวกนั
ซึง่สามารถใหบ้รกิารไดใ้นลกัษณะเช่นเดยีวกบั SCC  

1.2.3 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพึง่พงิผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการ SCC 

เน่ืองจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โครงการ SCC เป็นทรพัยส์นิทีม่คีุณลกัษณะเฉพาะ
ซึง่ตอ้งอาศยัผูท้ีม่ปีระสบการณ์ความรูแ้ละความสามารถเฉพาะทางในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิประเภทดงักล่าว 
ดงันัน้ ในกรณีที่ SCC ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยล์าออก หรอืในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ใชส้ทิธใินการ
ถอดถอน SCC จากการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
กองทรัสต์จึงอาจมีความเสี่ยงในการเฟ้นหาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ที่มีประสบการณ์ความรู้และ
ความสามารถเฉพาะทางส าหรบัทรพัยส์นิประเภทดงักล่าว อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า หากเกดิเหตุการณ์
ที่ต้องเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ผู้เช่าพื้นที่ เช่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“Esso”) หรอื บรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จ ากดั (“Top Solvent”) นัน้มคีวามรูแ้ละความสามารถเพยีงพอทีจ่ะมาเป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บักองทรสัต์ได ้นอกจากนี้ ผูใ้หบ้รกิารรายอื่น เช่น บรษิทั เลนโซ่ เทอรม์นิอล จ ากดั 
(“Lenso”) กส็ามารถเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บักองทรสัตไ์ดเ้ช่นกนั  

นอกจากนี้ แมว้่ากองทรสัต์จะพึง่พงิ SCC ในการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัโครงการ SCC แต่บรษิทัฯ 
จะมกีารประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นรายปี และผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะถอด
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ถอน SCC ออกจากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
อาท ิกรณีที่ SCC ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าที ่ขอ้ก าหนด หรอืเงื่อนไขทีเ่ป็นสาระส าคญัตามสญัญาดงักล่าว 
หรอืกรณีทีอ่ตัราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ของจ านวนอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ 
SCC ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ได้แก่ ทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนใน
โครงการ SCC ลดลงต ่ากว่าอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นตน้ 

1.2.4 ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าหลกัของโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) และความเสีย่ง
ในการสญูเสยีผูเ้ช่าหลกัซึง่อาจท าใหร้ายไดข้องกองทรสัตเ์ปลีย่นแปลงไป 

เน่ืองจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
ภายหลงัจากทีก่องทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว JPAC ไดเ้ช่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ง โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ทัง้หมดเพื่อน าไปด าเนินกจิการคลงัหอ้งเยน็ คดิเป็น
อตัราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 2.62 (สองจุดหกสอง)2 ของรายได้รวมของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง ซึ่งมรีายละเอยีดตามส่วนที่ 2 หวัขอ้ 2.2 ขอ้มูลทัว่ไปของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  

โดยรายได้จากการด าเนินธุรกจิของ JPAC ในฐานะผู้เช่าหลกัของโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) เป็นรายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ 
การเปลีย่นแปลงทางดา้นสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิทีม่าใชบ้รกิารดงักล่าว จงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่าง
มนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสด และฐานะทางการเงนิของกลุ่มผูเ้ช่าหลกั ท าให้เกดิความเสีย่งที่
กลุ่มผูเ้ช่าหลกัจะไม่สามารถช าระค่าเช่า ยกเลกิสัญญา หรอืไม่ต่อสญัญา ซึง่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้
ของกองทรสัต์ได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เหน็ว่า JPAC ไดท้ าการปรบัรูปแบบการด าเนินธุรกจิคลงัหอ้งเยน็ โดย
เพิม่สดัส่วนของสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็อื่น นอกจากสนิคา้อาหารทะเล เช่น สตัวปี์ก อาคารแช่
แขง็พรอ้มรบัประทาน ชสี และไวน์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นสนิคา้กลุ่มอาหารและสนิคา้ส่งออก ซึง่เป็นสนิคา้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ อกีทัง้กลุ่มลูกค้าของ JPAC กเ็ป็นบรษิัทชัน้น าที่มคีวามแขง็แกร่งทางด้าน
ธุรกจิและเสถียรภาพทางการเงิน และมคีวามหลากหลายซึ่งสามารถช่วงกระจายความเสีย่งได้ดยีิง่ขึ้น ดงันัน้ 
โอกาสที่ผู้เช่าหลกัจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรมที่มาใช้บรกิารในช่วงเวลา
เดยีวกนัและท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าเช่า ยกเลกิสญัญาหรอืไม่ต่อสญัญา อนัส่งผลทางลบต่อกองทรสัต์น่าจะมี
ความเป็นไปไดไ้ม่สงูมากนกั 

นอกจากนี้ หาก JPAC ยกเลกิสญัญาเช่าทรพัยส์นิก่อนครบก าหนดระยะเวลา หรอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยส์นิ
เมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่าใหม่มาทดแทนได้ หรอืกองทรสัต์อาจหาผูเ้ช่าใหม่มา
ทดแทนได้แต่เงื่อนไขในการเช่าอาจไม่เหมอืนกบัเงื่อนไขในการเช่าของ JPAC การกระท าดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในด้านลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ของกองทรสัต์ อย่างไรก็ดี  
บรษิทัฯ เหน็ว่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) เป็นทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพ และสญัญาเช่าทีก่องทรสัตเ์ขา้เป็นคู่สญัญากบั JPAC นัน้เป็นสญัญาเช่าระยะ
ยาวและได้ด าเนินการจดทะเบียนการเช่ากับส านักงานที่ดิน นอกจากนี้ สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินหลัก ของ
กองทรสัตน์ี้ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่หมาะสม มเีสน้ทางการคมนาคมไปยงัภูมภิาคอื่นไดอ้ย่างสะดวก ดงันัน้ ปจัจยัดงักล่าว
จงึสามารถดงึดูดให้ผูป้ระกอบการอื่นเขา้มาเช่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์เพื่อเป็นการทดแทนได้เป็นอย่างด ี

                                                           
2 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดอ้้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้นใน
วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  
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และเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจเพิม่เตมิใหแ้ก่กองทรสัต์ กองทรสัต์ยงัไดเ้ขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง 
บรษิัท เจดบัเบิ้ลยูด ีอนิโฟโลจสิติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“JWD”) บรษิัท เบญจพรแลนด์ จ ากดั (“BJL”) (ในฐานะ
เจา้ของทีด่นิรายเดมิ) และ JPAC (ในฐานะผูเ้ช่าหลกั) โดย JWD มหีน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวทีจ่ะ
ใหค้วามสนับสนุนทางการเงนิแก่ JPAC รวมถงึวงเงนิส ารองเพื่อรองรบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในกรณีที ่ JPAC ขาด
สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืมเีงนิไม่เพยีงพอส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี
แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) หรอืรวมถงึวงเงนิใดๆ เพื่อให ้JPAC สามารถด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี
แปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละมปีระโยชน์สงูสดุตามที ่JPAC ไดม้ขีอ้ตกลงไวก้บักองทรสัต ์
ตลอดจนก ากบัดแูลและใหค้วามช่วยเหลอืทีจ่ะเป็นแก่ JPAC เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามก าหนดไวใ้นสญัญา
เช่ากบักองทรสัตต์ลอดระยะเวลาที ่JPAC เป็นผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว นอกจากนี้ JWD จะมขีอ้ผกูพนัตาม
ขอ้ตกลงการรบัประกนัค่าเช่า ในฐานะผูร้บัประกนัรายได ้โดยเป็นลกูหนี้ร่วมกบั JPAC ตามวงเงนิและระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระท าการ ซึง่จะเป็นมาตรการทีช่่วยใหค้วามเสีย่งจากการผิดสญัญาของ
ผู้เช่าหลกัลดน้อยลงได้อย่างมีนัยส าคญัเนื่องจากมีการประกนัรายได้โดย JWD (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิม่เตมิในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.8 สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 
(สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 

1.2.5 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมือ่ใกลส้ิ้นสดุระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต์ 

เนื่องจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งบางโครงการ (ไดแ้ก่ โครงการ SCC และโครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี เป็นการลงทุนในสทิธกิารเช่าทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 
กองทรสัต์จงึมคีวามเสีย่งในการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีเ่มื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการเช่า เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเช่า
เป็นปจัจยัหน่ึงในการพจิารณาของผู้เช่าพื้นที่ในการเขา้ท าสญัญาบรกิารลูกค้า อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากในการท า
สญัญาบรกิารลูกค้ากบัผู้เช่าพืน้ที่นัน้ โดยส่วนมากมลีกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานทีม่อีายุของสญัญาไม่เกนิ 3 ปี 
ท าใหค้วามเสีย่งดงักล่าวอาจเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุทา้ยก่อนสิน้สดุสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์
ไดเ้ขา้ท ากบั SCC และ BIP เพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โครงการ SCC 
และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี(ตามล าดบั) เท่านัน้ นอกจากนี้ เนื่องจากผูเ้ช่าพืน้ทีบ่างส่วนอาจมคีวาม
ต้องการเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ระยะสัน้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์าดว่าจะสามารถ
จดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุทา้ยก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าของกองทรสัตไ์ด ้

1.2.6 ความเสีย่งเกีย่วกบัใบอนุญาตส าหรบัผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ ามนัและสารเคมเีหลว 
และใบอนุญาตเพือ่ใชใ้นการประกอบกจิการของผูเ้ช่าหลกั 

ส าหรบัโครงการ SCC นัน้ เนื่องจากกองทรสัต์จะรบัโอนเฉพาะสทิธแิละหน้าที่ของ SCC ในฐานะผู้ให้เช่าพืน้ที ่
ภายใต้สญัญาเช่าพื้นที่กบัผู้เช่าพื้นที่เท่านัน้ โดยที่ SCC จะยงัคงเป็นผู้ประกอบกิจการ (Operator) ให้บริการ
คลงัสนิค้าและบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวโดยตรงแก่ผู้เช่าพื้นที่  (ในฐานะผู้รบับรกิาร) และผู้เช่าพื้นทีจ่ะ
ด าเนินการจา้ง SCC เพื่อเป็นผูป้ระกอบกจิการ (Operator) ดงักล่าวเองภายใตส้ญัญาบรกิารที ่SCC เขา้ท ากบัผู้
เช่าพืน้ที ่(ในฐานะผูร้บับรกิาร) โดยตรง ซึง่ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้
และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว การเขา้ลงทุนของกองทรสัต์ในลกัษณะทีก่องทรสัต์จะเป็นเพยีงผูใ้หเ้ช่า
พื้นที่ถังเก็บน ้ามันและสารเคมีเหลวแก่ผู้เช่าพื้นที่ โดยกองทรัสต์จะไม่ได้ด าเนินการเป็นผู้ประกอบกิจการ 
(Operator) และไม่ไดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินการประกอบกจิการในการจดัเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว จงึไม่
เขา้ข่ายว่ากองทรสัต์เป็นผู้ประกอบกจิการและเป็นผู้ทีม่ไีวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุใดๆ อนัจะต้องไดร้บัใบอนุญาต
ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว ดงันัน้ กองทรสัตใ์นฐานะผูม้สีทิธคิรอบครองทีด่นิ รวมทัง้ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 
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และในฐานะผูใ้หเ้ช่าพืน้ทีถ่งัเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวแก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่จงึไม่จ าเป็นจะต้องมใีบอนุญาตทีใ่ช้ ในการ
ประกอบกจิการ และ/หรอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมี
เหลว (Operating Licenses) แต่ SCC ในฐานะผูป้ระกอบกจิการ (Operator) ซึง่เป็นผูด้ าเนินการประกอบกจิการ
จดัเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวจะต้องไดร้บัใบอนุญาตเพื่อใชใ้นการประกอบกจิการ และ/หรอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว ในกรณีที ่SCC ไม่ไดร้บัใบอนุญาตเพื่อ
ใชใ้นการประกอบกจิการ และ/หรอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนั
และสารเคมเีหลว หรอืใบอนุญาตดงักล่าวของ SCC ถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอืไม่มกีารต่ออายุ หรอืผูใ้หเ้ช่ามกีาร
ท าผิดเงื่อนไขของใบอนุญาต หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรือมีข้อโต้แย้งใดๆ อนัจะท าให้ไม่
สามารถใชใ้บอนุญาตดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ต่อไปได ้ จะมผีลกระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยส์นิที่เช่า
และการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าของกองทรสัต์ กล่าวคอื จะท าใหก้องทรสัต์ไม่ได้ใชส้าธารณูปโภคที่
จ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการประกอบกจิการถงัเกบ็สารเคมเีหลวและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า (เช่น ท่าเรอื ระบบขนถ่าย
สารเคม ีเป็นตน้) และจะท าใหผู้เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ไดร้บับรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเช่าพืน้ทีถ่งัเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื 
อาคารคลงัสนิคา้ ซึง่อาจเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าพืน้ทีย่กเลกิสญัญาบรกิารลูกคา้ก่อนครบก าหนด ซึง่จะส่งผลกระทบต่อ
การหารายไดข้องกองทรสัต์ในการประกอบกจิการถงัเกบ็สารเคมเีหลวและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า อกีทั ้งอาจเป็นผลให้ 
SCC ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาตกลงกระท าการ
ได้ เนื่องจากสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสญัญาตกลงกระท าการก าหนดไว้ว่า ตลอดระยะเวลาการเช่าและ
ตลอดระยะเวลาที่ SCC ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกจิการและผู้ใหบ้รกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเกบ็น ้ามนัและ
สารเคมเีหลว SCC ตอ้งด ารงไวซ้ึง่ใบอนุญาตทีจ่ าเป็นตามกฎหมายส าหรบัการด าเนินการตามสญัญาตกลงกระท า
การและสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ การด าเนินกจิการที่เกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่เช่า และส าหรบัการเป็นผู้ประกอบ
กจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว และจะตอ้งด าเนินการเป็นผูป้ระกอบกจิการและ
ผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีส่ าหรบัทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมี
เหลวและอาคารคลงัสนิค้าภายในโครงการ SCC โดย SCC ตกลงจะปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกจิการและผู้
ให้บริการคลงัสนิค้าและบริการเก็บน ้ามนัและสารเคมเีหลวแก่ผู้เช่าพื้นที่อย่างเต็มความสามารถในมาตรฐาน
เดยีวกนักบัผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะไม่กระท าการใด ๆ อนัจะสง่ผล
กระทบในทางลบต่อการใช้ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ SCC และการจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวของกองทรสัต ์ 

ดงันัน้ การที่ SCC ไม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์และสญัญา  
ตกลงกระท าการได้ จะเป็นเหตุผดินัดผดิสญัญา โดยกองทรสัต์จะมสีทิธทิีจ่ะเลกิสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สญัญาตกลงกระท าการได ้และกองทรสัตจ์ะมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายตามกฎหมายเนื่องจากการผดิสญัญา 
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสญัญาข้างต้น แม้กองทรสัต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสยีหาย 
ตลอดจนเรยีกค่าขาดประโยชน์ใดๆ กต็าม แต่เหตุผดิสญัญาของคู่สญัญาดงักล่าวอาจท าใหก้องทรสัต์ไม่ได้รบั
ผลประโยชน์หรือไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญาดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้
คู่สญัญาต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืคู่สญัญาไม่ช าระค่าเสยีหายตามทีก่องทรสัต์เรยีกร้อง ดงันัน้ 
กองทรสัตจ์งึอาจตอ้งเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมโดยการใชส้ทิธฟ้ิองรอ้งต่อศาล ซึง่การด าเนินการดงักล่าว บรษิทัฯ 
ไม่สามารถคาดการณ์ไดถ้งึระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสรจ็สิน้กระบวนการ และจ านวนเงินทีก่องทรสัต์
จะไดร้บัชดเชยเยยีวยาต่อความเสยีหายต่างๆ นอกจากนี้ ผลแห่งคดยีงัขึน้อยู่กบัค าพพิากษาของศาล และถงึแม้
ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรสัต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบังคบัให้เป็นไปตามค า
พพิากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสีย่งที่จะไม่ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรอืภายใน
ระยะเวลาทีค่าดการณ์ไว ้
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อกีทัง้ เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาของ SCC ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์และ SCC จะมกีารเขา้ท าสญัญาจ านองทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งเหตุใน
การใชส้ทิธบิงัคบัจ านองของกองทรสัตจ์ะรวมถงึการที ่SCC ไม่ด ารงไวซ้ึง่ใบอนุญาตทีจ่ าเป็นดงักล่าวขา้งตน้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า ซึง่สง่ผลกระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้
ทีห่นึ่งในโครงการ SCC และการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวของกองทรสัต์ในฐานะผูเ้ช่าดว้ย ทัง้นี้ แม้
กองทรสัตจ์ะเป็นเจา้หนี้บุรมิสทิธบินทรพัยส์นิทีจ่ านองในวงเงนิจ านอง (ซึง่อาจต ่ากว่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ) 
อย่างไรก็ดี หากกองทรสัต์ได้รบัความเสยีหายมากกว่าวงเงินจ านอง กองทรสัต์ยงัคงมีสทิธิ ในการเรียกร้อง
ค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาเกดิขึน้นัน้จาก SCC (โปรดพจิารณา
รายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งส าหรบัโครงการ SCC) 

ส าหรบัโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) นัน้ ผู้เช่าหลกัจะต้องได้รบัใบอนุญาตเพื่อใชใ้นการ
ประกอบกจิการ และ/หรอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการอาคารคลงัหอ้งเยน็ หากผูเ้ช่าหลกัไม่ไดร้บัใบอนุญาต
เพื่อใช้ในการประกอบกจิการ และ/หรอื ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบกจิการอาคารคลงัห้องเยน็ หรอืใบอนุญาต
ดงักล่าวของผูเ้ช่าหลกัถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอืไม่มกีารต่ออายุ จะมผีลกระทบในทางลบต่อผูเ้ช่าหลกั กล่าวคอื จะ
ท าให้ผู้เช่าหลกัไม่สามารถด าเนินกจิการอาคารคลงัหอ้งเยน็ต่อไปได้ ทัง้นี้ อาจเป็นผลให้ผู้เช่าหลกัไม่สามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใตส้ญัญาเช่าได ้ 

การที่ผู้เช่าหลกัไม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาเช่าได้ จะเป็นเหตุเลิกสญัญา โดย
กองทรสัตจ์ะมสีทิธทิีจ่ะเลกิสญัญาเช่าได ้และกองทรสัตจ์ะมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายตามกฎหมายเนื่องจาก
การผดิสญัญา อนึ่ง จนกว่ากองทรสัต์จะด าเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผูเ้ช่าหลกัและสามารถเจรจาตกลงกบั
คู่สญัญารายใหม่ไดส้ าเรจ็ หรอืหากกองทรสัต์ไม่สามารถหาคู่สญัญารายใหม่เพื่อมาเช่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้
ลงทุนครัง้แรกทีไ่ดร้บัอนุญาตไดภ้ายในเวลาอนัควร หรอืไม่สามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ในสญัญาฉบบั
ใหม่โดยมขีอ้ก าหนดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกองทรสัตไ์ด ้กระแสรายไดข้องกองทรสัต์อาจหยุดชะงกัหรอืลดลง ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบในดา้นลบต่อธุรกจิ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงนิ และรายไดข้องกองทรสัต์ 

อย่างไรกด็ ีกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการระหวา่ง JWD BJL และผูเ้ช่าหลกั โดย JWD มหีน้าทีต่ามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวที่จะให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้เช่าหลกั รวมถึงวงเงินส ารองเพื่อรองรับ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในกรณีที ่JPAC ขาดสภาพคล่องทางการเงนิ หรอืมเีงนิไม่เพยีงพอส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใน
การด าเนินกิจการโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)  หรือรวมถึงวงเงินใดๆ เพื่อให้ JPAC 
สามารถด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) ได้ตามวตัถุประสงค์และมปีระโยชน์
สงูสุดตามที ่JPAC ไดม้ขีอ้ตกลงไวก้บักองทรสัต์ ตลอดจนก ากบัดแูลและใหค้วามช่วยเหลอืทีจ่ าเป็นแก่ผูเ้ช่าหลกั 
เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามก าหนดไวใ้นสญัญาเช่ากบักองทรสัตต์ลอดระยะเวลาทีผู่เ้ช่าหลกัเป็นผูเ้ช่าภายใต้
สญัญาเช่าดงักล่าว นอกจากนี้ JWD จะมขีอ้ผูกพนัตามขอ้ตกลงการรบัประกนัค่าเช่า ในฐานะผูร้บัประกนัรายได ้
โดยเป็นลกูหนี้ร่วมกบัผูเ้ช่าหลกั ตามวงเงนิและระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาตกลงกระท าการ ซึง่
จะเป็นมาตรการทีช่่วยใหค้วามเสีย่งจากการผดิสญัญาของผู้เช่าหลกัลดน้อยลงไดอ้ย่างมนีัยส าคญัเนื่องจากมกีาร
ประกนัรายไดโ้ดย JWD (โปรดพจิารณารายละเอยีดในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.8 สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทรพัยส์นิโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 

1.2.7 ความเสีย่งเรือ่งการใชส้ทิธใินการบอกเลกิสญัญาบรกิารลกูคา้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา  
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ทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งบางรายการในโครงการ SCC มสีญัญาบรกิารลูกคา้ทีผู่เ้ช่า
พื้นที่เข้าท ากบั SCC ในปจัจุบนั ซึ่งให้สทิธิแก่ผู้เช่าพื้นที่ในการบอกเลิกสญัญาบริการลูกค้าก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาไดโ้ดยการบอกกล่าวล่วงหน้า 6 เดอืน หรอืยนิยอมช าระค่าบอกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าพืน้ทีเ่ป็นเงนิเท่ากบัค่าเช่าจ านวน 6 เดอืน โดยผูเ้ช่าพืน้ทีจ่ะไม่ถูกรบิเงนิประกนัตามสญัญาบรกิาร
ลูกค้า (“สิทธิในการบอกเลิกสญัญาบริการลูกค้าก่อนครบก าหนดระยะเวลา”) ดงันัน้ เพื่อไม่ให้กองทรสัต์
ได้รบัผลกระทบจากการทีผู่้เช่าพืน้ทีใ่ชส้ทิธติามเงื่อนไขในสญัญาบรกิารลูกคา้ดงักล่าว สญัญาตกลงกระท าการ
ระหว่างกองทรสัต์และ SCC จะมกีารก าหนดขอ้ตกลงว่า ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า
ตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC หากมคี่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งในโครงการ SCC (เฉพาะทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว) ที่ได้รบัจรงิในปีใดมี
จ านวนน้อยกว่าค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่รวมต่อปีทีก่องทรสัต์คาดการณ์ไว ้(“ค่าเช่าท่ีคาดการณ์”) เพื่อเป็น
มาตรการลดความเสีย่งในการสูญเสยีรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ใหแ้ก่กองทรสัต์ SCC ยนิยอมทีจ่ะช าระ
สว่นทีข่าดจากค่าเช่าทีค่าดการณ์ใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส ซึง่มาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายได้
ค่าเช่าและค่าบรกิารดงักล่าวครอบคลุมถึงกรณีที่ผูเ้ช่าพื้นที่ใชส้ทิธิในการบอกเลกิสญัญาบรกิารลูกคา้ก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาดว้ย 

1.2.8 ความเสีย่งจากการทีท่รพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่มสีญัญาเช่าและบรกิารบางส่วนทีใ่กลจ้ะ
ครบก าหนดอายุ  

ในปจัจุบนัสญัญาเช่าและบรกิารของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งทีใ่กลจ้ะครบก าหนดอายุ
ภายในปี 2563 มจี านวน 7 ราย3 ซึง่คดิเป็นสดัสว่นพืน้ทีเ่ช่าประมาณรอ้ยละ 57.873 ของรายไดร้วมทุกโครงการที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โดยหากครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าว กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งว่า
หากไม่มกีารต่ออายุสญัญาบรกิารลกูคา้รายดงักล่าว ย่อมสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์ 
 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นทรพัยส์นิที่มมีาตรฐานสงูและยงัตัง้อยู่ในท าเลบรเิวณทีไ่ม่
ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก อนัท าใหท้รพัยส์นิดงักล่าวเป็นทีน่่าสนใจ ซึง่เมื่อประกอบกบัประสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ท าใหม้โีอกาสที่กองทรสัต์จะสามารถหาผูเ้ช่า
พืน้ทีส่ าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าวได ้อกีทัง้ สญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรสัตแ์ละบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิจะมี
การก าหนดขอ้ตกลงเพื่อเป็นมาตรการเพิม่เตมิในการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร (ถ้า
ม)ี ที่กองทรสัต์คาดว่าจะได้รบั (โปรดพจิารณารายละเอยีดในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 2.7 สรุปสาระส าคญัของร่างของ
สญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

1.2.9 ความเสีย่งจากการทีท่รพัย์สินหลักของกองทรัสต์ตัง้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้ เคียง
สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เนื่องจากพื้นที่ตัง้ของโครงการ TIP 8 ซึ่งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง อาจตัง้อยู่ใน
บริเวณเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการ
เดนิอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมถงึทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) วางหลกัใหผู้ท้ีจ่ะก่อสรา้งหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอาคาร
หรอืสิง่ปลูกสรา้งอื่น ภายในเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศต้องไดร้บัอนุญาตจากส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง

                                                           
3 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 256131 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่า
จะมกีารจดัท าขึน้ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 
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ประเทศไทย กองทรสัต์จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากในอนาคตไม่ได้รบัอนุญาต ให้ก่อสร้างหรือแก้ไข
เปลีย่นแปลงอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งอื่นจากส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ซึง่อาจส่งผลใหก้องทรสัต์
ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้งต่อไปได ้

1.2.10 ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่อาจมคีวามช ารุดบกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย
และกฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอืน่ 

นอกเหนือจากทีไ่ดม้กีารเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้แลว้ บรษิทัฯ ไดต้รวจสอบสภาพทรพัยส์นิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง พบว่าอยู่ในสภาพทีด่ ีมคีวามพรอ้มทีจ่ะลงทุน และไม่พบว่าทรพัยส์นิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในครัง้นี้มคีวามช ารุดบกพร่อง หรือขาดตกบกพร่องที่ต้องได้รบัการ
ซ่อมแซมหรอืบ ารุงรกัษา (รวมถงึเรื่องการออกแบบ การก่อสรา้ง หรอืความช ารุดบกพร่องหรอืขาดตกบกพร่องที่
มองไม่เหน็อื่นๆ ของทรพัยส์นิหรอือุปกรณ์ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งซึง่ส่งผลใหม้ี
ค่าใชจ้่ายเพื่อการลงทุนเพิม่ขึน้หรอืต้องมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมหรอืบ ารุงรกัษาพเิศษ) อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ 
ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าไม่มกีารปฏบิตัผิดิกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ หรอืไม่มกีารขาดตกบกพร่องอื่นๆ ที่
เกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมทัง้รายงานของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที่
บรษิัทฯ ใช้ในการประเมนิค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง รายงานการตรวจสอบสภาพ
อาคาร และรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิอาจมขีอ้จ ากดัในการตรวจสอบซึง่อาจท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนได ้
ทัง้นี้ ความช ารุดบกพร่องหรอืการขาดตกบกพร่องทีย่งัไม่ปรากฏดงักล่าว อาจท าใหก้องทรสัตต์้องลงทุนเพิม่เตมิ
อย่างมนีัยส าคญั หรอืมภีาระหน้าทีต่่อบุคคลภายนอกทีท่ าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในลกัษณะและจ านวนทีม่ไิดค้าดการณ์
ไวซ้ึง่อาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละกระแสเงนิสดของกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั  

ขอ้รบัรอง ค ารบัประกนั และขอ้ตกลงการรบัผดิชดใชท้ีใ่หโ้ดยบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิอยู่ภายใตข้อบเขต จ านวน 
และระยะเวลาในการเรยีกรอ้งทีจ่ ากดั ดงันัน้ บรษิทัฯ จึงไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากองทรสัตจ์ะมสีทิธไิดร้บัชดใช้
ความเสยีหายภายใต้ขอ้รบัรอง ค ารบัประกนั และขอ้ตกลงรบัผดิชดใชใ้ดๆ ดงักล่าวส าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิ
ขึน้กบักองทรสัตอ์นัเนื่องมาจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  

1.2.11 ความเสีย่งทีท่รพัย์สนิอาจมสีภาพด้อยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรอื ความเสีย่งทีเ่งนิเกบ็ส ารองเพือ่การ
ซ่อมแซม หรอื การปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจมไีม่เพยีงพอ  

▪ ส าหรบัโครงการ SCC แม้ว่าทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวได้มกีารก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน 
โดยในปจัจุบนัมอีายุเฉลี่ยประมาณ 24.634 ปี อนัส่งผลใหก้องทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งที่จะไม่สามารถจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมีเหลวไดต้ลอดระยะเวลา 30 ปีทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว อย่างไรก็ด ีที่ผ่านมา SCC ได้จดัให้มกีารตรวจสอบย่อยและด าเนินการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาสภาพภายนอกทุกปี รวมถงึได้จดัใหม้กีารตรวจสอบใหญ่ทุกๆ 15 ปี โดยจากรายการตรวจสอบ
สภาพทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวที่ผ่านมาซึ่งจดัท าโดยผู้ประเมนิที่ได้รบัอนุญาตและมคีวามรู้
ความสามารถในการประเมนิถงัเก็บสารเคมเีหลว พบว่าอายุการใชง้านของแผ่นเหลก็ซึง่เป็นส่วนประกอบ
หลกัที่ส าคญัของทรพัย์สนิประเภทถังเกบ็สารเคมีเหลวมีอายุคงเหลืออ้างอิงจากอตัราการกดักร่อนของ
สารเคมีเหลวมากกว่าระยะเวลาที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว โดยอายุการใช้งานของ
ทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวนัน้จะขึน้อยู่กบัการบ ารุงรกัษา ซึ่งหากมกีารบ ารุงรกัษาที่เหมาะสม

                                                           
4 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายอุาคารถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาตรหรอืพื้นทีอ่าคารใหเ้ช่า
ในแต่ละโครงการทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ โดยอา้งองิจากเอกสารทางกฎหมาย และ/หรอื ขอ้มลูจากเจา้ของทรพัย์ 
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และเพยีงพอจะสามารถช่วยลดความเสีย่งเกีย่วกบัขอ้จ ากดัของอายุการใชง้านของทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็
สารเคมเีหลวได ้

อกีทัง้กองทรสัต์ และ SCC จะมขีอ้ก าหนดว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า SCC (ในฐานะผู้ให้เช่า) ตกลงเป็น
ผู้ร ับผิดชอบในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรักษาย่อย 
(Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ของทรพัย์สนิที่เช่า โดยกองทรสัต์ (ในฐานะผู้เช่า) เป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาดงักล่าว ซึง่หากเป็นในกรณีค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาส าหรบัทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวนัน้ กองทรสัตจ์ะทยอยเกบ็
ส ารองเงนิทุนอย่างต่อเนื่อง และจะหกัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาส าหรบัทรพัยส์นิ
ประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวนัน้ ออกจากมลูค่าเงนิส ารอง (CAPEX Reserve) ทีม่กีารส ารองเงนิทุนไวต้ามที่
ก าหนดในสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์ ทัง้นี้ หากในปีใด ๆ มีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม
จ านวนทีม่ากกว่า CAPEX Reserve SCC (ในฐานะผูใ้หเ้ช่า) ตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเพื่อการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนที่มากกว่า CAPEX Reserve ในปีนัน้ๆ ให้แก่กองทรสัต์ตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง (โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.7.1 สรุปสาระส าคัญของร่างของสญัญาที่
เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) โดยบรษิัทฯ ได้
พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของ  SCC และบริษัทฯ มีความเห็นว่า  SCC มี
ความสามารถทางการเงนิอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว 

▪ ส าหรับโครงการ TIP 8 จะมีข้อก าหนดให้ TIP มีหน้าที่ร ับผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง 
ซ่อมแซม และ/หรอื เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ตลอดระยะเวลา 2 ปี นบัจากกวนัจดทะเบยีน
โอนกรรมสทิธิ ์และกองทรสัต์ได้แต่งตัง้ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในเครอื TIP ตามสญัญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์มีความรบัผิดชอบด้านต่างๆ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงการดูแลให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจน
ใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิทีเ่สยีหายเมื่อผูเ้ช่าพืน้ทีร่อ้งขอ (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 
2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 
ส าหรบัโครงการ TIP 8) 

▪ ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจะมขีอ้ก าหนดว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า BIP (ในฐานะผูใ้หเ้ช่า) 
ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) 
การด าเนินการบ ารุงรักษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ของทรัพย์สิน (โปรด
พจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

▪ ส าหรบัโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) มขีอ้ก าหนดว่า JPAC (ในฐานะผูเ้ช่า) ตกลงเป็น
ผู้ร ับผิดชอบในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรักษาย่อย 
(Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ของทรพัย์สนิ โดยกองทรสัต์ (ในฐานะผู้ให้เช่า) ตกลงจะ
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) โดย JPAC ตกลงจะรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) และกองทรสัต์
จะทยอยเกบ็ส ารองเงนิทุนเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) อย่างต่อเนื่อง และ
จะหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) ดังกล่าวออกจากมูลค่าเงินส ารอง 
(CAPEX Reserve) ทีม่กีารส ารองเงนิทุนไวต้ามทีก่ าหนดในสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้นี้ หากในปีใด ๆ 
มคี่าใชจ้่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนทีม่ากกว่า CAPEX Reserve JPAC (ในฐานะผูเ้ช่า) ตก



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 1-20 

 

ลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนทีม่ากกว่า CAPEX Reserve ในปี
นัน้ๆ ให้แก่กองทรสัต์ตามค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 2.8 สรุป
สาระส าคญัของสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม)) โดย
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาของผู้เช่าหลกัของโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแป
ซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ JWD รวมถึง JWD ซึ่งมีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาตกลงกระท าการที่จะให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้เช่าหลกั รวมทัง้ก ากบัดูแ ลและให้ความ
ช่วยเหลอืทีจ่ะเป็นแก่ผูเ้ช่าหลกั เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามก าหนดไวใ้นสญัญาเช่ากบักองทรสัตต์ลอด
ระยะเวลาทีผู่เ้ช่าหลกัเป็นผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว ซึง่จะเป็นมาตรการทีช่่วยใหค้วามเสีย่งจากการผดิ
สญัญาของผู้เช่าหลักลดน้อยลงได้อย่างมีนัยส าคัญ และบริษัทฯ มีความเห็นว่าผู้เช่าหลักและ JWD มี
ความสามารถทางการเงนิอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว 

ทัง้นี้ หากบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์มไิด้ด าเนินการบ ารุงรกัษา และซ่อมแซม 
ปรบัปรุงทรพัย์สนิอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ทรัพย์สนิดงักล่าวมสีภาพด้อยลง ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพตามอายุการใชง้านจรงิ และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินงานของกองทรสัต์ได ้และเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละเพื่อรกัษาผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของกองทรสัต์และผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ บรษิัทฯ มรีะบบในการก ากบัดูแลและควบคุมการด าเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของ
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดอีย่างสม ่าเสมอ โดยแบ่งเป็นการก ากบัดแูล
รายเดอืน การก ากบัดูแลรายไตรมาส การก ากบัดูแลรายปี การด าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิ และการตดิตามและควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่จะครอบคลุมถงึ
การตรวจสอบทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และการบ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตว์่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดท้ าหน้าทีบ่รหิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ทัง้นี้  จากประสบการณ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอดีต บริษัทฯจะมีการวางแผนร่วมกับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ ส าหรบัการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลี่ยนทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นสาระส าคญั (Major 
Maintenance) ส่วนใหญ่ อาท ิการทาสอีาคาร การปรบัปรุง/เปลีย่น อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการท าความเยน็
คอมเพรสเซอร ์เครื่องปรบัอากาศ ระบบป้องกนัอคัคภียั หลงัคา หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ และจะมกีารวางแผนใน
การประมาณการค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลีย่นทรพัยส์นิเพื่อท าการส ารองเงนิในการ
ปรบัปรุง และซ่อมแซมสภาพทรพัยส์นิทุกปี โดยพจิารณาจากแผนการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ไม่สามารถปรบัปรุงหรอื
ซ่อมแซม หรอืทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อาจไม่สามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเรว็
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวในการ
สร้างก าไรได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ อนัเนื่ องมาจากสภาวะการแข่งขนั อายุของทรพัย์สนิ หรอื ปรมิาณความ
ต้องการทีล่ดต ่าลง อาจท าใหต้้องมกีารลงทุนใชเ้งนิเพิม่เตมิในการเปลีย่นทรพัยส์นิดงักล่าว หรอืจดัหาทรพัยส์นิ
ใหม่มาทดแทน เพื่อใหม้ลีกัษณะการจดัหาประโยชน์ทีส่ามารถสรา้งก าไรไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

1.2.12 ความเสีย่งเกีย่วกบัการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ 

บรษิัทฯ เชื่อว่าก่อนการได้มาซึ่งอสงัหารมิทรพัย์ บรษิัทฯ จดัให้มกีารตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
อสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะไดม้านัน้ตามสมควรแลว้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าอสงัหารมิทรัพยน์ัน้
จะไม่มคีวามช ารุดบกพร่องใดทีจ่ะตอ้งใชค้่าใชจ้่ายจ านวนมากในการซ่อมแซม หรอืบ ารุงรกัษา หรอืจ่ายช าระหนี้
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อื่นใดต่อบุคคลภายนอกนอกจากทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้ รายงานของผูเ้ชีย่วชาญซึง่บรษิทัฯ พจิารณาและถอืตามใน
ฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและสอบทานอาจมขีอ้ผิดพลาด หรอืขาดตกบกพร่อง เนื่องจากความช ารุด
บกพร่องบางประการของอสงัหารมิทรพัยอ์าจไม่สามารถก าหนดใหแ้น่ชดัลงไปไดอ้นัเป็นผลมาจากขอบเขตของ
การตรวจสอบ เทคโนโลยหีรอืเทคนิคทีใ่ช ้ตลอดจนปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ อสงัหารมิทรพัยบ์างรายการอาจมไิดป้ฏบิตัติามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์หรอือาจมไิดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบ
และสอบทานของบรษิทัฯ นัน้ไม่สามารถตรวจพบ ดว้ยเหตุนี้ กองทรสัตอ์าจมภีาระค่าใชจ้า่ยหรอืหน้าทีเ่พิม่เตมิอนั
เกิดจากการที่อสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวมไิด้ปฏบิตัิตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค ารบัรอง ค ารบัประกนัและขอ้ตกลงทีจ่ะรบัผดิชดใชซ้ึง่บรษิทัเจา้ของอสงัหารมิทรพัยใ์หไ้วแ้ก่
กองทรสัต์มขีอ้จ ากดัในแง่ของขอบเขต จ านวนเงนิ และระยะเวลาที่เจ้าของอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ใหค้ ารบัรอง ค า
รบัประกนั และขอ้ตกลงทีจ่ะรบัผดิชดใช ้ทัง้นี้ กองทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการชดเชยในกรณีทีม่กีารผดิค ารบัรอง 
ค ารบัประกนั อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองได้ว่ากองทรสัต์จะมีสทิธิได้รบัชดเชยตามค ารบัรอง ค า
รบัประกนั หรอืขอ้ตกลงทีจ่ะรบัผดิชดใชก้รณีทีเ่กดิความเสยีหาย หรอืความรบัผดิต่อกองทรสัตอ์นัเป็นผลมาจาก
การไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ เนื่องจากกรณีดงักล่าวขึน้อยู่กบัการช าระหนี้ของลูกหนี้และการบงัคบัช าระหนี้
ตามสญัญา 

1.3 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

1.3.1 ความเสีย่งโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเสีย่งหลายดา้น เช่น  

(1) การเปลีย่นแปลงในทางลบดา้นการเมอืงและภาวะเศรษฐกจิ เช่น ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศและความตอ้งการในการบรโิภคโดยรวมลดลง  

(2) สภาวะดา้นลบของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ  

(3) การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

(4) การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการเงนิหรอืนโยบายทางเศรษฐกจิอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ  

(5) การเพิม่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ม่ไดค้าดการณ์ไว ้

(6) การเปลีย่นแปลงกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม กฎหมายผงัเมอืง และกฎระเบยีบอื่นๆ ของ
รฐั ตลอดจนนโยบายทางการคลงั  

(7) การเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ 

(8) การเปลีย่นแปลงของราคาตลาดของอตัราค่าเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(9) การเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนัและเชือ้เพลงิอื่นๆ  
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(10) การเปลี่ยนแปลงความนิยมในประเภทของอสงัหารมิทรพัยแ์ละสถานที่ตัง้ซึ่งน าไปสู่การมพีืน้ทีใ่หเ้ช่ามาก
เกนิความตอ้งการ หรอือาจท าใหค้วามตอ้งการของผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นตลาดใดๆ ลดลงส าหรบัอสงัหารมิทรพัยบ์าง
ประเภท  

(11) การกระท าของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีอ่าจสง่ผลกระทบต่อธุรกจิและชื่อเสยีงของเจา้ของทรพัยส์นิ  

(12) ความไม่สามารถด าเนินการต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ที ่หรอืในการน าพืน้ทีอ่อกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายใหม่เมื่อสิน้สุด
อายุสญัญาเช่า  

(13) ความไม่สามารถในการเกบ็ค่าเช่าจากผู้เช่าพื้นที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่สามารถเรยีกเกบ็ได้
เน่ืองจากผูเ้ช่าพืน้ทีล่ม้ละลายหรอืมหีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืในกรณีอื่นๆ  

(14) ความไม่พอเพยีงของความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่ ีหรอืค่าเบีย้ประกนัภยัทีเ่พิม่สงูขึน้  

(15) การที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถให้บรกิารหรอืจดัหาการบรกิารเกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษาและการ
ใหบ้รกิารอื่นๆ ไดอ้ย่างพอเพยีง  

(16) ความช ารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรพัย์ซึ่งต้องได้รบัการแก้ไข หรือซ่อมแซม ตลอดจนการบ ารุงรกัษา
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ก่อใหเ้กดิรายจ่ายลงทุน ทีไ่ม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหน้า  

(17) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 

(18) การพึง่พงิกระแสเงนิสดอย่างมากในการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่  

(19) การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมถงึภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้ง  

(20) ส่วนไดเ้สยีหรอืภาระผูกพนัต่างๆ ซึง่ไม่สามารถพบไดห้รอืไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบทีด่นิ ณ ส านักงาน
ทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งในขณะทีท่ าการตรวจสอบ  

(21) เหตุสดุวสิยั ความเสยีหายทีไ่ม่สามารถเอาประกนัภยัได ้และปจัจยัอื่นๆ และ  

(22) การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทางดา้นภาษอีากรและดา้นอื่นๆ  

ปจัจยัหลายอย่างตามทีก่ล่าวขา้งต้นอาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราการเช่าพืน้ที่ อตัราค่าเช่า หรอื
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายได้ทีจ่ะได้รบัจาก
อสงัหารมิทรพัย ์

การประเมนิค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ประจ าปีจะสะทอ้นปจัจยัต่างๆ ดงักล่าว และส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์เพิม่สูงขึน้หรอืลดต ่าลงได้ มูลค่าเงนิลงทุนของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์อาจลดลงอย่างมี
นยัส าคญัหากเกดิวกิฤตในทางลบอย่างฉับพลนัต่อราคาอสงัหารมิทรพัยห์รอืต่อเศรษฐกจิในกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทยซึง่มทีรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์ัง้อยู่ในปจัจุบนัหรอืทีจ่ะมใีนอนาคต 

1.3.2 กองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และการขาด
ทางเลอืกอืน่ในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 
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กองทรสัตจ์ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั โดยทัว่ไปการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะการลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าสงูจะมขีอ้จ ากดั เช่น ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตป์ระสงคท์ีจ่ะ
เขา้ลงทุนอาจมสีภาพคล่องต ่า ซึง่การทีม่สีภาพคล่องต ่าดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์
ในการปรบัเปลีย่นพอรต์การลงทุน (Investment Portfolio) หรอืความสามารถในการเปลีย่นทรพัยส์นิบางส่วนเป็น
เงนิสด เพื่อรองรบักบัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และปจัจยัอื่นๆ นอกจากน้ี 
กองทรสัตอ์าจประสบปญัหาในการหาแหล่งเงนิกูใ้นระยะเวลาทีท่นัท่วงทแีละภายใต้เงื่อนไขทางการคา้ทีด่ใีนกรณี
ทีเ่ป็นการกูย้มืเงนิทีใ่ชท้รพัยส์นิหลกัของกองทรสัตเ์ป็นหลกัประกนั เน่ืองจากทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยไ์ม่
มสีภาพคล่อง นอกจากนี้ ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ได้
อย่างรวดเรว็ หากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตเ์หล่านัน้ไม่สามารถสรา้งก าไรไดอ้นัเน่ืองมาจากสภาวะการแขง่ขนั 
อายุของทรัพย์สิน ปริมาณความต้องการที่ลดต ่าลง หรือปจัจัยอื่นๆ อีกทัง้การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้
ประโยชน์ของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตโ์ดยทัว่ไปแลว้จะตอ้งมกีารลงทุนใชเ้งนิเพิม่เตมิ ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ และส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

1.3.3 ความเสีย่งทางการเมอืง 

การด าเนินงาน ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตอ์าจไดร้บัอทิธพิลบางสว่นจาก
สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดว้่าสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทยประสบภาวะขาด
เสถยีรภาพหลายครัง้ เหตุการณ์ดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย  

บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไม่มเีหตุการณ์ทีจ่ะน าไปสู่การขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงอกี ซึง่อาจมี
ผลในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
กองทรสัต ์

1.3.4 การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ หรอืการปรบัปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบงัคบั หรือมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เช่นเดยีวกบัมาตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเพิม่เตมิใหต้รงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) งบการเงนิของกองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบ
จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชทีีไ่ดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุง โดยเงื่อนไขและเวลาในการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน
การบญัชนีี้ไม่สามารถทราบไดแ้ละขึ้นอยู่กบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่อาจรบัประกนัได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการจดัท างบการเงินของกองทรัสต์หรือต่อผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ นอกจากนี้ยงัไม่อาจรบัประกนั
ไดว้่าการเปลีย่นแปลงกฎขอ้บงัคบัใดๆ จะไม่มผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการ
ด าเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของกองทรสัตห์รอืต่อการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรสัต ์นอกจากน้ี 
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้อาจสง่ผลกระทบดา้นลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้

1.3.5 ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนมขีอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 1-24 

 

กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งในกรณีทีม่กีารก าหนดผงัเมอืงใหม่ในอนาคตหรอือาจมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายในอนาคต
ทีจ่ ากดัประเภทกจิการทีส่ามารถประกอบไดใ้นบรเิวณทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซึง่การเปลีย่นแปลง
ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการได้ในบริเวณดังกล่าว อาจท าให้กองทรัสต์มีข้อจ ากดัในการใช้
ประโยชน์ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน ส าหรบักรณีทีป่ระสงคจ์ะมกีารเปลีย่นตวัผูเ้ช่าพืน้ทีเ่ป็นรายใหม่ (ซึง่
อาจถือได้ว่าไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยต่อเนื่อง) หรือกรณีที่ประสงค์จะมีการเปลี่ยนประเภทการใช้
ประโยชน์ในทีด่นิและอาคาร ซึง่จะสามารถกระท าการดงักล่าวไดโ้ดยใชเ้ป็นประเภทและโดยมวีตัถุประสงค์ตาม
กฎกระทรวงผงัเมือง หรือกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม หรือตามที่กฎหมายผงัเมือง หรือกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งอื่นใดในอนาคตจะก าหนดเท่านัน้ หรอืต้องใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในประเภทและ
โดยมวีตัถุประสงคด์งัเดมิ (กล่าวคอื ประกอบกจิการล าดบัเดมิและจ าพวกเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาตก่อนมกีารก าหนดผงั
เมอืงใหม่หรอืก่อนมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายใหม่) และเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิโดยต่อเนื่องตามกฎหมายผงัเมอืง 
โดยมฐีานตามกฎหมายในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายแต่ตน้ 

1.3.6 ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัเวนคนืทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนซึง่ท าใหก้องทรสัตไ์ม่
อาจใชท้รพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิต่อไปได ้นอกจากนี้กรณีทีเ่กดิการเวนคนื
ดงักล่าวกองทรสัต์อาจไม่ไดร้บัค่าชดเชยจากการเวนคนืหรอืไดร้บัค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่ามลูค่าทีก่องทรสัต์ใช้
ในการลงทุนในทรพัยส์นิซึง่อาจส่งผลใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามทีไ่ดป้ระมาณการไวท้ัง้ในสว่นของประโยชน์ตอบแทนและเงนิลงทุน ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าชดเชยทีก่องทรสัต์จะ
ไดร้บัขึน้อยู่กบัเงื่อนไขตามทีก่ าหนดในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ระยะเวลาการเช่าทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากการ
ถูกเวนคนื หรอืจ านวนเงนิค่าชดเชยทีไ่ด้รับจากการเวนคนื อนึ่ง จากการทีบ่รษิทัฯ ไดศ้กึษาขอ้มูลตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณที่จะเวนคนืในท้องที่ที่ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ตัง้อยู่ไม่พบว่าที่ตัง้ของ
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์กอยู่ภายใตเ้ขตเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่สามารถประเมนิถงึโอกาส
ในการถูกเวนคนืได ้เนื่องจาก การเวนคนืทีด่นิเป็นนโยบายและความจ าเป็นในการใชพ้ืน้ทีข่องรฐัในเวลานัน้ๆ ใน
อนาคต 

1.3.7 ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตถ์อืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึ้นรวมทัง้
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึ้น 

ความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบทางลบ
หากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึน้โดยรายไดไ้ม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่าง
สอดคลอ้งกนั 

ปจัจยัทีอ่าจสง่ผลใหค่้าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพิม่สงูขึน้ ไดแ้ก่ 

• การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการดแูล และบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 

• การเพิม่ขึน้ของภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยร์วมทัง้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย 

• การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้นโยบายของรฐับาล ซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 1-25 

 

• การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 

• การเพิม่ขึน้ของค่าบรกิารส าหรบัผูร้บัจา้งช่วง 

• การเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ 

• การเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกนัภยั  

• ความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องของอสงัหารมิทรพัย์ หรอืผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ตอ้งมกีารแกไ้ขโดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการใน
สว่นนี้ไม่อาจสามารถคาดการณ์ได ้และ 

• ค่าใชจ้่ายจากการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีอ่าจมจี านวนค่าใชจ้่ายเกนิกว่าทีไ่ดค้าดการณ์หรอืประมาณการไว ้

1.3.8 ความเสีย่งเกีย่วกบัเงนิชดเชยจากการประกนัภยั 

การประกอบธุรกจิของกองทรสัต์มคีวามเสีย่งดา้นการด าเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง แม้ว่ากองทรสัต์จะต้องจดัใหม้กีารประกนัภยัในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้กต็าม แต่
อตัราเงนิชดเชยในกรณีที่ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งเกดิความเสยีหายอาจไม่คุ้มกบั
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีก่องทรสัต์อาจได้รบั เช่น ความสูญเสยีจากสงคราม เป็นต้น หรอืกองทรสัต์อาจไม่
สามารถใชส้ทิธเิรยีกร้องตามที่ระบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัที่เกีย่วขอ้งได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน หรอือาจ
เกดิความล่าชา้ในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวไดโ้ดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของกองทรสัต ์ 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งจากความสญูเสยีทางการเงนิ เมื่อเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงทีก่องทรสัต์อาจไม่ได้รบัการ
ชดเชยความเสยีหายอย่างเพยีงพอ หรอืไม่สามารถจดัใหม้กีารประกนัภยัประเภทดงักล่าวได ้ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะด าเนินการใหก้องทรสัต ์โดยทรสัต ีผู้ใหกู้ข้องกองทรสัต ์(ถา้ม)ี และ/หรอื บรษิทัเจา้ของ
ทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูร้บัประโยชน์ และผูเ้อาประกนัภยัร่วมภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง (เว้นแต่ประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability 
Insurance) บรษิทัฯ จะด าเนินการใหก้องทรสัต ์โดยทรสัต ีและ/หรอื บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) เป็นผู้
เอาประกนัภยัร่วม) เพื่อใหก้องทรสัต์ และผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต์ (ถ้าม)ี และบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) 
ได้รับการประกนัความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ทัง้นี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเข้าท ากรมธรรม์
ประกนัภยัใหค้รอบคลุมทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งทัง้หมด โดยประกนัภยัประเภทความ
เสีย่งภยัทรพัยส์นิจะมวีงเงนิประกนัภยัไม่ต ่ากว่ามลูค่าทรพัยส์นิทดแทนทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ที่หนึ่ง และเพื่อเป็นการบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว ทางบรษิัทฯ อาจมกีารทบทวนประเภทของการ
ประกนัภยัอย่างสม ่าเสมอ และจะมกีารพจิารณาจดัท าวงเงนิประกนัภยัส าหรบัการประกนัภยัแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม 

1.3.9 ความเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาอาจพจิารณาเลือ่นช าระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าอนัเนือ่งมาจากการทีท่รพัย์สนิที ่
เช่าเสยีหายหรอืถูกท าลายอนัมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่
หนึง่  
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ส าหรบัโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) นัน้ ในกรณีเกดิเหตุการณ์ทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าเสยีหาย
หรอืถูกท าลายอนัมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) และเขา้
เงื่อนไขที่คู่สญัญาอาจร่วมกันพิจารณาก าหนดเงื่อนไขในการเช่าส าหรบัช่วงระหว่างการก่อสร้างและจดัหา
ทรพัย์สนิใหม่ขึน้มาทดแทนทรพัย์สนิที่เช่าดงักล่าวได้ ซึ่งอาจรวมถึงการที่ผู้เช่าเลื่อนช าระค่าเช่าบางส่วนหรอื
ทัง้หมดให้แก่กองทรัสต์หรือการยกเว้นค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตามที่ระบุในสัญญาเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) โดยในกรณีทีม่กีารขอ
เลื่อนช าระค่าเช่าหรอืการยกเวน้ค่าเช่าโดยผูเ้ช่า รายไดแ้ละกระแสเงนิสดของกองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบอย่าง
มนียัส าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

อย่างไรกด็ ีเพื่อลดความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องโครงการเจดบัเบิล้ยู
ด ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ไดร้ะบุว่า ในระหว่างการก่อสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิใหม่ขึน้มาทดแทนทรพัยส์นิที่
เช่านัน้ คู่สญัญาตกลงใหถ้อืว่าสทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาตามสญัญาเช่าทรพัยส์นิดงักล่าวยงัคงมผีลต่อไปจนกว่า
การด าเนินการดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ ซึ่งอาจท าให้ผู้เช่าทรพัยส์นิยงัคงมหีน้าที่ในการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า
ทรพัย์สนิอยู่ อนึ่ง คู่สญัญาอาจร่วมกนัพจิารณาก าหนดเงื่อนไขในการเช่าส าหรบัช่วงระหว่างการก่อสร้างและ
จดัหาทรพัย์สนิใหม่ขึ้นมาทดแทนทรพัย์สนิที่เช่าดงักล่าวได้ โดยการช าระค่าเช่าของผู้เช่าทรพัย์สนิในระหว่าง
ช่วงเวลาดงักล่าว คู่สญัญาอาจค านึงถงึความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่าทรพัยส์นิ รวมถงึผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกจิของโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ของผูเ้ช่าทรพัยส์นิ และในกรณีทีพ่้น
เหตุการณ์ดงักล่าวแลว้ ผูเ้ช่าทรพัยส์นิยงัคงตอ้งช าระค่าเช่าตามอตัราค่าเช่าปกตต่ิอไป และ/หรอื ตอ้งช าระค่าเช่า
ในส่วนที่ได้รบัการเลื่อนในส่วนทีย่งัช าระไม่ครบถ้วนด้วย (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2 ขอ้ 2.8 สรุป
สาระส าคญัของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ))  

1.3.10 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ทรพัย์สนิดงักล่าวอาจได้รบัความเสยีหายจากภยั
ธรรมชาตอิาท ิอุทกภยั และ/หรอื จากการก่อวนิาศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสยีหายในทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์รวมถงึการชดเชยความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูเ้ช่าทรพัยส์นิ และเพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไข
การท าประกนัภยัทีด่ทีีส่ดุกองทรสัตจ์ะด าเนินการจดัใหม้กีารท าประกนัภยัในทรพัยส์นิดงักล่าว โดยใหม้รีะยะเวลา
ความคุ้มครองทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว และตลอด
ระยะเวลาการเช่า รวมทัง้ระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุออกไป ในวงเงินประกนัที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกนัภยัของอาคารที่มลีกัษณะและการใช้งานใกล้เคยีงกันกบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ เช่น การประกนั
ความเสี่ยงภัยทรพัย์สิน (All Risk Insurance) และการประกนัภัยเพื่อประโยชน์บุคคลที่สาม (Public Liability 
Insurance) ดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดป้ระสบปญัหาอุทกภยัซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อเศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้ง 
โดยปญัหาอุทกภัยเป็นปญัหาซึ่งกองทรสัต์ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์โดยเหตุอุทกภยัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิหรอือาจท าใหผู้เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่
สามารถใช้ประโยชน์ในทรพัยส์นิโครงการต่างๆ ที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้เช่าพื้นที่ในปจัจุบนั
พจิารณาเลกิสญัญาเช่าหรอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรอืความเสยีหายบนทรพัยส์นิอาจท าใหก้องทรสัตไ์มส่ามารถหา
ผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหม่ทดแทนได ้ซึง่กรณีดงักล่าวจะสง่ผลกระทบต่อรายได ้และผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ท า
ใหม้คีวามแตกต่างจากทีไ่ดป้ระมาณการไวอ้ย่างมนียัส าคญั  
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อย่างไรกด็ ีทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ดงักล่าวมไิดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในปี 2554 เนื่องจากมี
ท าเลที่ตัง้อยู่ในบริเวณที่สูงจากระดับน ้ าทะเลพอสมควร และมิได้ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่อ
สถานการณ์อทุกภยัสงูหรอืมสีถานการณ์อุทกภยัเกดิขึน้สม ่าเสมอ   

นอกจากนี้ กองทรสัต์จะยงัจดัใหม้กีารประกนัภยัในอาคารในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
โดยมคีวามคุม้ครองและวงเงนิประกนัทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารทีม่ลีกัษณะและการใช้
งานใกลเ้คยีงกนั โดยการท าประกนัภยัดงักล่าวจะครอบคลุมความเสีย่งจากวินาศภยัทุกประเภทรวมถงึอุทกภยั
และใหก้องทรสัต ์โดยทรสัต ีผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์(ถา้ม)ี และ/หรอื บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี)เป็นผูเ้อา
ประกนัร่วมกนัและเป็นผูร้บัประโยชน์ร่วมกนัในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

1.4 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

1.4.1 ความเสีย่งจากมูลค่าของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
ไม่ได้เป็นเครือ่งแสดงมูลค่าทีแ่ท้จรงิของอสงัหารมิทรพัย์ และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาทีก่องทรัสต์เข้า
ลงทุนดงักล่าวนัน้จะเป็นไปตามมลูค่าประเมนิไม่ว่าในปจัจุบนัหรอืในอนาคต 

โดยทัว่ไปการประเมนิค่าทรพัยส์นิจะพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ รวมถงึปจัจยับางประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์ เช่น สถานะทางการตลาด ความแขง็แกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนั และ
คุณสมบตัทิางกายภาพของทรพัยส์นิ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์
หรือเหตุการณ์ทัง้หมดที่เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่มไิด้คาดการณ์ไว้ ซึ่งขอ้สมมตฐิานเหล่านี้อา้งองิตามขอ้มูลที่จดัหาใหโ้ดยหรอืในนามของบรษิัทฯ 
และบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิ รวมทัง้ยงัได้มีการหารือกบับุคคลดงักล่าวด้วย ซึ่งข้อสมมติฐานเหล่านี้เป็นการ
คาดการณ์และเป็นความเหน็ต่อเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตจงึอาจเป็นขอ้มลูทีม่คีวามเสีย่งและอาจมคีวาม
ไม่แน่นอนไม่ว่าผู้ลงทุนทราบอยู่แล้วหรือไม่ทราบมาก่อนก็ตาม นอกจากนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการประเมินค่า
ทรพัย์สนิและขอ้มูลต่างๆ ของรายงานการประเมนิค่าทรพัย์สนิที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้อาจเป็นข้อมูลที่
บางส่วนอา้งองิจากและประกอบด้วยขอ้มูลทีเ่ป็นการคาดคะเน การประมาณการ และขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็น
การคาดการณ์ในอนาคต อื่นๆ ทีม่คีวามเสีย่งและมคีวามไม่แน่นอนได ้ท าใหเ้หตุการณ์ในอนาคตอาจมคีวามเสีย่ง 
ความไม่แน่นอน และมปีจัจยัอื่นๆ ทีอ่าจท าใหผ้ลหรอืการด าเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างไปอย่างมนียัส าคญัจาก
ผลการด าเนินการในอนาคตทีก่ล่าวไวโ้ดยชดัแจง้หรอืโดยนยัในขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต 
นอกจากนี้ในเอกสารฉบบันี้ไม่ไดน้ าเอาขอ้สมมตฐิานทุกขอ้ทีใ่ชใ้นการจดัท าการประเมนิค่าทรพัยส์นิมารวมเอาไว้
ทัง้หมด 

ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ ไม่ได้เป็นความเหน็ ไม่ว่าจะโดยชดัแจ้งหรือโดยนัย
เกีย่วกบัราคาซือ้ขายของหน่วยทรสัตใ์นอนาคต หรอืฐานะการเงนิของกองทรสัต ์เมื่อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ด้
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว นอกจากนี้ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ได้เป็นการรวบรวมเอาข้อมูล
ทัง้หมดทีอ่าจจะจ าเป็นหรอืเป็นทีต่อ้งการเพื่อใชส้ าหรบัการประเมนิค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรัสต์ การลงทุนใน
กองทรสัตห์รอืในหน่วยทรสัตไ์ดอ้ย่างครบถว้น รวมทัง้ขอ้มลูและรายการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัประเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิไม่ไดใ้หส้ทิธหิรอืเสนอทางแกไ้ขแก่ผูล้งทุนหรอืบุคคลอื่นใดและไมไ่ดป้ระสงคใ์หเ้กดิหรอืไมค่วรทีจ่ะน าไป
ตีความเป็นรูปแบบใดๆ ที่เป็นการประกนัฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์หรือเป็น
ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื่นใด 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารสอบทานขอ้สมมตฐิานทีบ่รษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิใชใ้นการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์ว่ามคีวามสมเหตุสมผล อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าการประเมนิค่า
ทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นินัน้สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตเ์สมอ 
หรอืรบัประกนัไดว้่าบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระรายอื่นๆ จะใหผ้ลการประเมนิค่าทรพัยส์นิเช่นเดยีวกนัได ้
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาที่กองทรสัต์ขายสทิธใินทรพัย์สนิอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต
อาจจะต ่ากว่ามูลค่าที่บรษิัทประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิได้ก าหนดไว้ ณ วนัที่กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของ
กองทรสัต์ดงักล่าว หรอือาจจะต ่ากว่ามูลค่าการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จดัหามาไดย้ิง่ไปกว่านัน้มูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธทิีไ่ดจ้ากการประเมนิค่าทรพัยส์นิในเบือ้งต้นโดยบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอาจจะไม่สะทอ้นมลู
ค่าทีแ่ทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ไดเ้สมอไปหากกองทรสัต์มกีารจ าหน่ายสทิธใินทรพัยส์นินัน้ หรือใน
กรณีทีม่กีารช าระบญัชขีองกองทรสัต์ 

ส าหรบัรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใดๆ นัน้ ยงัไม่ไดร้บัการปรบัปรุงขอ้มลู
นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกรายงานใหเ้ป็นปจัจุบนั ดงันัน้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายรายใดๆ หรอืฝา่ยอื่นใดกต็ามไม่ควร
พจิารณาว่าเป็นค าแนะน าว่าบุคคลใดๆ ควรจะด าเนินการอย่างใดโดยองิตามการประเมนิค่าทรพัยส์นิของบรษิทั
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีเ่ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้ ดงันัน้ ในการตดัสนิใจลงทุนซือ้หน่วยทรสัตใ์น
กองทรสัต์ ผูล้งทุนไม่ควรใชข้อ้มลูการประเมนิค่าทรพัยส์นิดงักล่าวและขอ้มูลในรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
ของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แต่เพียงอย่างเดียวในการ
ประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

1.4.2 ความเสีย่งจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี้ถูกก าหนดโดยสภาวะตลาด ปริมาณความต้องการของผู้ลงทุนและผู้จ ัด
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ซึง่ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตด์งักล่าวอาจไม่ใช่ราคาทีแ่สดงถงึราคาตลาดของหน่วยทรสัตท์ี่
จะซือ้ขายในตลาดรองภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์น
ครัง้นี้ ราคาซื้อขายหน่วยทรสัต์ในตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้อาจมกีารซื้อขายกนัใน
ราคาที่ต ่ากว่ามากเมื่อเทียบกบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายในครัง้นี้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถ
คาดการณ์ถงึผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรสัต ์(Price Dilution) ราคาซือ้ขายหน่วยทรสัตข์ึน้อยู่
กบัปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

• โอกาสทางธุรกจิและการลงทุนของกองทรสัต์ รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในทศันะ
ของนกัลงทุน 

• ความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริงของกองทรัสต์และการคาดการณ์จากนักลงทุนรวมทัง้
นกัวเิคราะห ์

• การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัค าแนะน าหรอืประมาณการของนกัวเิคราะห ์
• การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิและสภาวะตลาดทุน 
• มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
• ความน่าสนใจของหน่วยทรสัต์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตราสารทุนอื่นๆ รวมทัง้ทีม่ไิดอ้ยู่ในภาค

อสงัหารมิทรพัย ์
• ความสมดุลระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายหน่วยทรสัต์ 
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• ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยใน
อนาคต 

• ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทัง้ที่เป็นการ
เปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป และทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยเป็น
การเฉพาะ 

• กองทรสัตอ์าจไม่สามารถด าเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกจิไดอ้ย่างประสบผลส าเรจ็ 
• อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และ 
• ความผนัผวนของตลาดตราสารทุน และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

ด้วยปจัจยัดงัที่ได้กล่าวขา้งต้นน้ี หน่วยทรสัต์อาจมกีารซื้อขายทีร่าคาสูงกว่าหรอืต ่ากว่ามูลค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอ
หน่วย การที่กองทรสัต์ มีกระแสเงินสดส าหรบัการด าเนินงานเพื่อใช้ในการลงทุน เป็นทุนส ารองส าหรบัการ
ด าเนินงาน หรอืเพื่อใชใ้นการอื่นๆ เงนิทุนเหล่านี้แมจ้ะเพิม่มลูค่าใหแ้ก่สนิทรพัย ์แต่อาจมไิดเ้พิม่ราคาตลาดใหแ้ก่
หน่วยทรสัต์ด้วย หากกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได้ ทัง้ในแง่ของ
การหารายไดใ้นอนาคตหรอืการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัตก์อ็าจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ 

นอกจากนัน้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนใน
หน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่ใช่ลกัษณะของการเขา้ท าสญัญาใหกู้ย้มืเงนิหรอืเป็นการไดร้บัประกนัว่าผูถ้อื
หน่วยทรสัตจ์ะไดเ้งนิทีต่นลงทุนคนื ดงันัน้ นกัลงทุนอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดเ้งนิลงทุนคนืทัง้หมด หรอืบางสว่น 

1.4.3 ความเสีย่งเกีย่วกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์ตอบ
แทนทีผู่้ลงทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนทีก่องทรสัต์ได้รบัจากการด าเนินการของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 

รายไดท้ีก่องทรสัต์จะไดร้บัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ รวมทัง้จ านวนเงนิ
รายได้ค่าเช่าที่ได้รบั ตลอดจนอตัราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทีเ่กดิขึน้ 
หากอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นของกองทรสัต์ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดใ้นจ านวนทีเ่พยีงพอ กระแสเงนิสดของกองทรสัต์และ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบด้านลบ บรษิัทฯ ไม่สามารถ
รบัรองไดว้่าจะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรอืรกัษาอตัราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไวใ้นระดบัเดมิได ้
นอกจากนี้ ยงัไม่สามารถรบัรองไดว้่าระดบัของผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายจะเพิม่ขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อกีทัง้ไม่
สามารถรบัรองได้ว่าตามสญัญาเช่าในปจัจุบนั คู่สญัญาจะสามารถตกลงกนัเพื่อให้อตัราค่าเช่าที่ได้รบันัน้เพิ่ม
สูงขึน้ หรอืว่ารายได้ค่าเช่าจากการขยายอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการได้มาซึ่งอสงัหารมิทรพัย์เพิม่เติมนัน้จะเพิม่
สูงขึน้ และท าให้รายได้ของกองทรสัต์เพิม่สูงขึน้ อนัจะเป็นผลให้กองทรสัต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นจ านวนเพิม่สงูขึน้ได้ 

นอกจากนี้ ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนยงัขึน้อยู่กบัจ านวนรายได้
สุทธิจากอสงัหารมิทรพัย์ และค านวณเป็นเงินได้โดยหกัรายจ่ายที่เกดิขึ้นจากการเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์การ
ด าเนินงาน การบริหารจดัการ และการให้เช่าเปรียบเทียบกบัมูลค่าปจัจุบนัของอสงัหาริมทรพัย์ อย่างไรก็ดี 
ส าหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรสัต์ ขึน้อยู่กบัประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายได้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคา
เสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับนักลงทุนที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ราคาตลาดส าหรับนักลงทุนที่ได้ซื้อ
หน่วยทรสัต์ในตลาดรอง แม้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์อาจจะมีความเกี่ยวขอ้ง
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เชื่อมโยงกบัผลประโยชน์ตอบแทนทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจากการด าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน แต่
ผลประโยชน์ตอบแทนสองประเภทนี้แตกต่างกนั  

ทัง้นี้ ในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากหน่วยทรสัต์นัน้ จะพจิารณาจากผลประโยชน์ตอบ
แทนที่กองทรสัต์ได้รบัจากการให้เช่าหรอืให้ใช้พื้นที่ของอสงัหารมิทรพัย์ที่เป็นกรรมสทิธิข์องกองทรสัต์เท่านัน้
ไม่ได ้โดยจะตอ้งค านวณเป็นเงนิไดห้ลงัหกัรายจ่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพยีงค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารจดัการ การให้เช่า การช าระคนืเงนิต้นจากการกูย้มืที่ถงึก าหนดช าระ ภาระผูกพนัอื่นทีถ่งึก าหนด
ช าระโดยพจิารณาสถานะเงนิสด และค่าใชจ้่ายอื่นใดของกองทรสัต์ ดงันัน้ ผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ล้งทุนไดร้บั
จากหน่วยทรสัต์จงึน้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรสัต์ได้รบัจากการด าเนินการของอสงัหารมิทรพัย์ที่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

1.4.4 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากประมาณการก าไร 

เอกสารฉบบันี้ประกอบด้วยประมาณการก าไรของกองทรสัต์ โดยประมาณการทางการเงนิดงักล่าวเป็นเพยีง
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต และไม่ไดเ้ป็นการรบัรองผลการด าเนินงานในอนาคตแต่อย่ างใด ทัง้นี้ 
แม้จะมกีารระบุตวัเลขในประมาณการทางการเงนิก็ตาม แต่การจดัท าประมาณทางการเงนิดงักล่าวอยู่บนขอ้
สมมตฐิานและประมาณการต่างๆ ซึง่แมว้่าบรษิทัฯ จะเหน็ว่าสมเหตุสมผลแลว้กต็าม แต่ผลการด าเนินงานหรอื
พฒันาการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการคาดการณ์ทีร่ะบุในประมาณการก าไรอาจแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การแข่งขนั อุตสาหกรรม กฎระเบยีบ ตลาดทุนและการเงนิ ซึ่ง
ปจัจยัดงักล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต์ ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานในอนาคตทีแ่ทจ้รงิของ
กองทรสัต์จะไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัหลายประการ ซึง่รวมถงึปจัจยัต่างๆ ทีร่ะบุในส่วนที ่2 ขอ้ 1 ปจัจยัความ
เสี่ยง ดงันัน้ ผลการด าเนินงานหรือพฒันาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ใน
ประมาณการก าไรอย่างมนีัยส าคญั และบรษิัทฯ ไม่อาจรบัรองได้ว่าบรษิัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
ประมาณการหรอืจ่ายเงนิแบ่งสว่นทุนตามทีร่ะบุในเอกสารน้ีได ้ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูล้งทุนจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูเกีย่วกบัการคาดการณ์และประมาณการก าไร เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากวิธีการในการค านวณข้อมูลดังกล่าวและความเป็นไปได้ที่ผลการ
ด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมตฐิานทีอ่า้งองิอย่างมนียัส าคญั 

1.4.5 ความเสีย่งจากตลาดส าหรบัการลงทุนและซื้อขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ใน
ประเทศไทยเป็นตลาดค่อนขา้งใหม่ 

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ในประเทศไทยถอืเป็นเรื่องใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ไม่นานและยงัต้องอาศยัระยะเวลาในการ
พฒันาตลาดดงักล่าวเพิม่ขึน้ แมบ้รษิทัฯ จะยื่นค าขอเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อน าหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต์เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ก็ตาม การน าหน่วยทรสัต์เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยด์งักล่าวมไิดเ้ป็นเครื่องรบัประกนัว่าตลาดการซือ้ขายหน่วยทรสัต์จะไดร้บัความนิยม 
หรอืมกีารพฒันามากขึน้เพยีงใด หรอืหากมกีารพฒันาแล้ว ยงัไม่แน่นอนว่าตลาดส าหรบัการลงทุนและซื้อขาย
หน่วยทรสัตจ์ะมสีภาพคล่องหรอืไม่อย่างไร 

การประเมนิผลการด าเนินงานของกองทรสัตเ์ปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน (Benchmark) ทัง้ในและต่างประเทศ
อาจท าไดย้าก เนื่องจากกองทรสัต์เป็นผลติภณัฑด์า้นการลงทุนทีค่่อนขา้งใหม่ส าหรบัประเทศไทย ปจัจุบนัจงึยงั
ไม่มเีกณฑม์าตรฐานซึ่งสามารถน ามาใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ได ้นอกจากนี้ ยงัมคีวาม
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เสี่ยงที่ไม่แน่ชัดว่าตลาดการลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพัฒนาจน
กลายเป็นตลาดทีไ่ดร้บัความนิยมในการลงทุนอย่างกวา้งขวาง 

1.4.6 การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ 

ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจมภีาระภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนหรอืซื้อขายหน่วยทรสัต์โดยอาจจะต้องเสยีภาษีในอตัราที่
สงูขึน้ หรอืในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรอืผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนทีไ่ม่ได้มสีญัชาตไิทยอาจจะ
ต้องเสยีภาษหีกั ณ ทีจ่่ายในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากเดมิได ้หากมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายและระเบยีบดา้นภาษี
หรอืดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.4.7 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

เนื่องจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงไม่สามารถขายคืน
หน่วยทรสัต์ของตนได้ ดงันัน้ จงึไม่มหีลกัประกนัว่าผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะสามารถจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ของตนได้
เท่ากบัราคาที่ได้ซื้อหน่วยทรสัต์มา หรือจ าหน่ายได้ในราคาใดๆ และไม่มีหลกัประกนัว่าจะสามารถจ าหน่าย
หน่วยทรสัตไ์ด ้ 

อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ชี่องทางทีจ่ะขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่สภาพคล่องในการซือ้ขายจะ
เป็นไปตามภาวะตลาด   

1.4.8 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงินทีผู่้ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 

ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทรสัต ์บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัเงนิลงทุนของตนคนืไม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาเหตุ วธิกีารของการเลกิกองทรสัต ์หลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต ์ 

1.4.9 ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทัฯ ต้องยกเลกิการ
เสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน หรอืเฉพาะสว่น (แลว้แต่กรณี)  

(ก) มผีู้จองซื้อไม่ถึง 250 ราย หรอืมกีารกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์
เกีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(ข) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัต์กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมลูค่าเงนิกูย้มื
จากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถงึจ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 

(ค) มีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์   
ทรสัต ีบรษิทัฯ หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัตข์องบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวม
กบัจ านวนหน่วยทีถ่อือยู่เดมิ (ถ้าม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
โดยใหย้กเลกิการเสนอการขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
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(ง) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีเพื่อก่อตัง้กองทรสัตใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 
วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

(จ) เมื่อเกิดเหตุสุดวสิยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัทีม่ผีลกระทบ
ต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

(ฉ) เมื่อมีเหตุที่ท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการสัง่ระงบัหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
หรอืไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

(ช) มีเหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสญัญาที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ อยู่ในบงัคบัต้องยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ทัง้จ านวน หรือเฉพาะส่วน (แล้วแต่กรณี) และคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ ดงันัน้ ผู้ลงทุนที่ได้จองซื้อ
หน่วยทรสัตอ์าจไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ผูล้งทุนโปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขเกีย่วกบั
การยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นสว่นที ่3 ขอ้ 2.8 หวัขอ้ ขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์

1.4.10 ความเสีย่งเกีย่วกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซื้อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาด
หลกัทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการขอจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยจ์ะพจิารณาค าขอใหเ้สรจ็ภายใน 7 วนั นับ
แต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์สัง่รับ
หน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัต์จะเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 2 วนั
ท าการนับแต่วนัทีส่ ัง่รบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นอนัเป็นผลใหไ้ม่สมควรท าการ
ซื้อขายหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ภายในระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ ผู้ จดัการตลาดหลกัทรัพย์
สามารถก าหนดวนัเริม่ท าการซือ้ขายเป็นอย่างอื่นได ้เวน้แต่ และจนกว่าตลาดหลกัทรพัยจ์ะสัง่รบัหน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายในครัง้นี้จะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้และผูถ้อื
หน่วยทรสัตจ์ะสามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยการท ารายการนอกตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ 

1.4.11 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย์ 

เน่ืองจากกองทรสัตเ์ป็นกองทรสัตป์ระเภทปิด (ไม่รบัซือ้คนืหน่วยทรสัต)์ ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์สภาพ
คล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตจ์ะประเมนิจากความถี่และปรมิาณการซือ้ขายหน่วยทรสัตน์ัน้ในตลาดหลกัทรพัย ์
ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของปรมิาณความต้องการของผูซ้ือ้-ผูข้าย (Bid-Offer) ซึง่ปรมิาณความต้องการของผูซ้ือ้-ผูข้าย 
(bid-offer) ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถควบคุมได ้ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยทรสัตน์ี้
จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายได ้

1.4.12 ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 
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ในอนาคตภาระภาษแีละค่าธรรมเนียมของกองทรสัตอ์าจเปลีย่นแปลงไปจากอตัราในปจัจุบนั เช่น ในการขาย โอน 
หรอืรบัโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคตนัน้อาจมภีาระภาษีและค่าธรรมเนียมทีเ่กดิจากการซื้อ ขาย 
โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธิซ์ึง่กองทรสัตอ์าจต้องรบัภาระทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยทีอ่ตัราค่าธรรมเนียมและอตัรา
ภาษทีีก่องทรสัตจ์ะตอ้งช าระดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 
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2. ข้อมูลเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่เดิม 

ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนครัง้แรก ไดแ้ก่ กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท 1) คลงัหอ้งเยน็ จ านวน 3 
หลงั และอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั ของกลุ่ม JWD 2) อาคารคลงัสนิค้า ของ TIP ในโครงการ TIP 7 
จ านวน 5 หลงั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2.1.1 กรรมสทิธิใ์นที่ดนิ อาคารคลงัห้องเยน็ และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์ทีเ่กี่ยวกบัการท าความเยน็ และอาคาร
คลงัสนิค้า ของกลุ่ม JWD เนื้อที่ดนิรวมประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 89.60 ตารางวา พื้นที่อาคารรวม 36,908.00 
ตารางเมตร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบั
การท าความเยน็ ในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ จ านวน 2 หลงั ตัง้อยู่ทีต่ าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร เนื้อทีด่นิ 21 ไร่ 1 งาน 97.80 ตารางวา พืน้ทีอ่าคาร 17,562.00 ตารางเมตร 

(2) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบั
การท าความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ านวน 1 หลงั ตัง้อยู่ทีถ่นนสวุนิทวงศ ์ต าบลคลองนคร
เน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เน้ือทีด่นิ 16 ไร่ 1 งาน 97.00 ตารางวา พืน้ทีอ่าคาร 
10,058.00 ตารางเมตร 

(3) กรรมสิท ธิ ใ์นที่ ดิน  และอาคารคลังสิน ค้ า  ใน โค รงการดาต้ า เซฟ  จ าน วน  1 ห ลัง  ตั ้งอยู่ ที ่
ถนนสุวนิทวงศ ์ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เนื้อที่ดนิ 12 ไร่ 2 
งาน 56.00 ตารางวา พืน้ทีอ่าคาร 9,288.00 ตารางเมตร 

2.1.2 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ ของ TIP ในโครงการ TIP 7 จ านวน 5 หลงั เน้ือทีด่นิรวม 34 ไร่ 3 งาน 
79.20 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารรวม 21,651.10 ตารางเมตร ตัง้อยู่ทีถ่นนเลยีบคลองส่งน ้าชลหารพจิติร ต าบลบาง
ปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

2.2 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

กองทรสัต์จะมุ่งเน้นลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายได ้และ/หรอื ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น 
หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ทัง้นี้ กองทรสัต์มี
วตัถุประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์
ดงัต่อไปนี้ 
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2.2.1 โครงการ SCC ตัง้อยู่ที่ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ ประกอบไปดว้ยทรพัยส์นิ 2 ประเภท ดงันี้ 

(1) ทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ 

สทิธิการเช่าในที่ดิน /1 6 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 10036, 10037, 12381, 12726, 15311 และ 15870) 
และ 8 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443 และ 614) โดยมีเนื้อที่เช่ารวม
ประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62.00 ตารางวา และสทิธกิารเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 61 ถงั โดยมคีวามจุ
ถงัรวมประมาณ 85,380.00 กโิลลติร และอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวม
ประมาณ 16,726.00 ตารางเมตร มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ทีห่นึ่ง รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั SCC เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ ์

(2) ทรพัยส์นิประเภทท่าเรอื ถนนสว่นกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ/2 

สทิธกิารเช่าในทีด่นิ 4 โฉนด (โฉนดทีด่นิเลขที่ 9355, 10037, 11537 และ 15311) และ 6 ตราจอง (ตรา
จองเลขที ่434, 435, 436, 437, 442 และ 433) โดยมเีน้ือทีเ่ช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15.00 ตารางวา 
จาก SCC มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมถึงท่า
เทยีบเรอื จ านวน 1 ท่า พืน้ที ่3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถงึสาธารณูปโภคต่างๆ ท่อขนถ่าย
สารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ีงานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
ที่ดินและสิง่ปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสาธารณูปโภคแก่ทรพัย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซึง่ปจัจุบนั SCC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

2.2.2 โครงการ TIP 8 ตัง้อยู่ที ่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

กรรมสิท ธิ ใ์นที่ ดิน  5 โฉนด  (โฉนด เลขที่  140201, 140207, 140208, 162282 และ  162283) เนื้ อที ่
ตามโฉนดรวม 35 ไร ่3 งาน 21.10 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้พรอ้มส านักงาน จ านวน 4 หลงั 
โดยมพีื้นที่อาคารคลงัสนิค้ารวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร รวมถึงทรพัย์สนิอื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั TIP เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าพรอ้มส านักงาน 
และนายพบิูลย์ศกัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรยีกว่า 
“เจ้าของท่ีดิน”) เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 

2.2.3 โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีตัง้อยู่ที ่ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

                                                
/1 ทีด่นิทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่อยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ /หรอื ตราจอง โดยบรษิัทเจ้าของ
ทรพัยส์นิ 
/2 ภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า ในกรณีที ่SCC ประสงค์จะเปลีย่นแปลงทางเขา้ออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ 
ทีต่ ัง้อยู่ในทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค (ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนในโครงการ SCC) กองทรสัต์และ SCC มสีทิธจิะร่วมกนัพจิารณาให้
มกีารเปลีย่นแปลงทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวได้ โดย SCC ตกลงว่าทางเขา้ออก ถนน
ส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ SCC ที ่SCC จดัหามาแทนทีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค (ในส่วนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ
ทางเขา้ออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภค) นัน้จะต้องมสีภาพ ขนาด และความสะดวกในการใขป้ระโยชน์ทีไ่ม่ด้อยไปกว่าเดมิ 
รวมทัง้ต้องมลีกัษณะครบถ้วนตามทีร่ะบุในประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง (ถ้าม)ี (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญั
ของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ส าหรบัโครงการ SCC) 
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สทิธกิารเช่าในทีด่นิ 1 โฉนด (โฉนดเลขที ่30670) เนื้อทีต่ามโฉนดรวม 15 ไร่  0 งาน 61.00 ตารางวา และสทิธิ
การเช่าในอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั โดยมีพื้นที่อาคารคลงัสินค้าประมาณ 14,600.00 ตารางเมตร มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมถงึทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็น
สว่นควบของทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าว ซึง่ปจัจุบนั BIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

2.2.4 โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ตัง้อยู่ที่ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

สบืเนื่องจากการลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ ในการรบัโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิและอาคารคลงัห้องเยน็พร้อม
ส านักงานในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค นัน้ กองทรสัต์ และ  JPAC ได้มีการก าหนดเงื่อนไขไว้ในสญัญา 
ตกลงกระท าการ (โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค โครงการดาต้าเซฟ และโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ ) ระหว่าง 
กองทรัสต์ กับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบญจพรแลนด์ จ ากัด  
บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค จ ากดั บรษิทั ดาต้าเซฟ จ ากดั และบรษิทั แปซฟิิค ห้องเยน็ จ ากดั ฉบบัลงวนัที ่
26 ธนัวาคม 2560 ระบุไว้ว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที่โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิม่เติม) เริม่เปิดด าเนินการ (ทัง้นี้ ณ วนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรก โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิม่เติม) ดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง) กรณีที่กองทรสัต์มคีวามประสงคจ์ะซือ้ เช่า รบั
โอน ทัง้หมดหรอืแค่บางส่วนของทรพัย์สนิที่ใช้ประกอบธุรกิจในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) ดงักล่าว JPAC ตกลงใหส้ทิธใินการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอืรบัโอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื รบัโอนสทิธิ
ครอบครองซึ่งทรพัย์สิน โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) แก่
กองทรสัต์ในราคา รวมทัง้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่จะได้ตกลงกนัระหว่างกองทรสัต์ กบั JPAC 
ภายใตเ้งื่อนไขและขอ้ตกลงของสญัญาตกลงกระท าการดงักล่าว 

ซึง่ ณ ปจัจุบนั โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ดงักล่าวไดเ้ริม่เปิดด าเนินการแลว้ตัง้แต่วนัที ่
5 มนีาคม 2561 และกองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2561 ตามสทิธใินการซื้อหรอืเช่าโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
(Option to Buy/Lease) ไดแ้ก่ 

(1) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัห้องเยน็พร้อมส านักงาน จ านวน 1 หลงั โดยมีพื้นที่อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 
2,708.40 ตารางเมตร รวมถงึงานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของ
อาคารดงักล่าว 

(2) กรรมสิทธิใ์นเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)  

ทัง้นี้ การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งนี้ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งจดัขีน้ ณ วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2561 โดยกองทรสัต์ได้รบัการ
อนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หล้งทุนเพิม่เตมิใน 4 โครงการทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ รวมถงึแผนการลงทุนและ
วาระทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้กองทรสัต์ไดด้ าเนินการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 
เสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 โดยใชเ้งนิทุนทีม่าจากการกูย้มืเงนิในวงเงนิกูร้ะยะยาวจ านวนรวมไม่
เกนิ 110 ลา้นบาท และไม่ไดใ้ชเ้งนิทุนทีม่าจากการเพิม่ทุนของกองทรสัตโ์ดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งในการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) ภายใต้เงื่อนไขว่า
ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ
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ภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการ
ผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัในกรณีทีก่องทรสัต์
ไม่ไดด้ าเนินการลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง ทัง้นี้กองทรสัต์จะด าเนินการเขา้
ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งในทรพัย์สนิโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
หลงัจากทีก่องทรสัตส์ามารถระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  
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ตารางสรุปทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

ล าดบั 
ช่ือ

โครงการ 

โฉนด /  
ตราจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนาดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้าลงทุน

โดยประมาณ 
(ไร-่งาน-ตาราง

วา) 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่า
ประมาณ/1 

อตัรา
การเช่า
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

1.  โครงการ 
SCC 

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่10036, 

10037, 
12381, 
12726, 
15311, 
15870,  

9355 และ  
11537 

ต าบลปาก
คลองบาง

ปลากด (ต าบล
บางปลากด) 
อ าเภอเมอืง
สมุทรปราการ 

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

- เน้ือทีเ่ช่า
ส าหรบั
ทรพัยส์นิ
ประเภทถงัเกบ็
สารเคมเีหลว 
อาคาร
คลงัสนิคา้ 
ประมาณ  
21-3-62.00  

(ก) สทิธิการเช่าในที่ดิน /4 6 โฉนด 8 ตราจอง จาก SCC มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ ลงทุนเพิม่เติม
ครัง้ทีห่นึ่ง 

(ข) สิทธิการเช่าในถังเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถัง /6 อาคาร
คลงัสนิคา้ จ านวน 3 หลงั รวมถงึทรพัยส์นิอื่น ไดแ้ก่ ท่าเทยีบเรอื 
จ านวน 1 ท่า พื้นที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึง
สาธารณูปโภคต่างๆ ท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่ายสารเคม ี
งานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว มกี าหนดระยะเวลา

• ถงัเกบ็สารเคมี
เหลว ความจุ 
85,380.00 
กโิลลติร 

 

100 24.63 
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ล าดบั 
ช่ือ

โครงการ 

โฉนด /  
ตราจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนาดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้าลงทุน

โดยประมาณ 
(ไร-่งาน-ตาราง

วา) 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่า
ประมาณ/1 

อตัรา
การเช่า
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

 
ตราจองเลขที ่

432, 433, 
434, 435, 
436, 437, 
443, 614 
และ 442/4/5 

- เน้ือทีเ่ช่า
ส าหรบั
ทรพัยส์นิ
ประเภทท่าเรอื 
ถนนสว่นกลาง 
ตลอดจน
สาธารณูปโภค
ต่างๆ 
ประมาณ  
6-0-15.00  

การเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 
(ค) สทิธิการเช่าในที่ดิน /4 4 โฉนด 6 ตราจอง ส าหรบัท่าเรือ ถนน

ส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทรพัย์สนิอื่นๆ 
อนัเป็นส่วนควบของที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว จาก SCC มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง/8 

• อาคาร
คลงัสนิคา้ 
16,726.00 
ตารางเมตร/7 

100 4.96 

2.  โครงการ 
TIP 8/9 

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่

140201, 
140207, 
140208, 

162282 และ 
162283/5/10 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

35-3-21.10 (ก) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิรวม 5 โฉนด 
(ข) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านักงาน จ านวน 4 

หลงั  
(ค) กรรมสทิธิใ์นสิง่ปลกูสรา้งและทรพัยส์นิอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของ

ที่ดินและอาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่ อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ของที่ดนิและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านักงาน

34,692.60 ตาราง
เมตร/7 

100 1.51 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท   
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 2-7 
 

ล าดบั 
ช่ือ

โครงการ 

โฉนด /  
ตราจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ 

ขนาดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้าลงทุน

โดยประมาณ 
(ไร-่งาน-ตาราง

วา) 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่า
ประมาณ/1 

อตัรา
การเช่า
พืน้ท่ี
เฉล่ีย 

(รอ้ยละ) 
/2 

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย (ปี) 

/3 

ของโครงการ TIP 8 
3.  โครงการ 

สวน
อุตสาหกร
รมบาง
กะด ี

โฉนดทีด่นิ
เลขที ่ 30670 

ต าบลบางกะด ี
อ าเภอเมอืง
ปทุมธานี 
จงัหวดั
ปทุมธาน ี

15-0-61.00 (ก) สทิธกิารเช่าในที่ดนิ 1 โฉนด จาก BIP มกี าหนดระยะเวลาการ
เช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

(ข) สทิธิการเช่าอาคารคลังสนิค้า จ านวน 1 หลงั รวมถึงทรพัย์สิน
อื่นๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดนิและอาคารคลงัสนิค้าดงักล่าว มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

14,600.00 ตาราง
เมตร/7 

100 14.36 

4.  โครงการ 
เจดบัเบิล้ยู

ด ี 
แปซฟิิค 
(สว่น
ขยาย

เพิม่เตมิ) 

-/11 ต าบลคลอง
นครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา 
จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา 

-/11 (ก) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัห้องเยน็พรอ้มส านักงาน 1 หลงั รวมถึง
งานระบบ สิง่ตดิตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วน
ควบของอาคารดงักล่าว 

(ข) กรรมสทิธิใ์นเครื่องมอืและอุปกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบัใช้
ในการด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) 

2,708.40 ตาราง
เมตร/7 

100 1.08 

 
 
หมายเหตุ:  
/1 พื้นทีใ่หเ้ช่าโดยประมาณค านวณจากพื้นทีใ่หเ้ช่ารวมตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่  
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/2 อตัราการเช่าพื้นทีเ่ฉลีย่อา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
/3 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายุอาคารถ่วงน ้ าหนักดว้ยปรมิาตรหรอืพื้นทีอ่าคารใหเ้ช่าในแต่ละโครงการทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ โดยอา้งองิจาก
เอกสารทางกฎหมาย และ/หรอื ขอ้มลูจากเจา้ของทรพัย์ 

/4 ทีด่นิทีก่องทรสัต์ จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิอยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดยบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
/5 อยู่ภายใตภ้าระผกูพนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะไดร้บัการปลดจ านอง ปลอดจ านอง หรอืไถ่ถอนจ านอง (แลว้แต่กรณ)ี ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์ 
/6 ถังเก็บสารเคมเีหลว จ านวน 34 ถัง คือ หมายเลข P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-302, P-303, P-304, P-306, P-307, P-309, P-310, P-311, P-312, P-312A, P-314, P-315, P-316, P-317, P-318, P-

319, P-320, P-321, P-322, P-324, P-325, P-326, P-323, P-406, P-407 และ P-408 มขีอ้ก าหนดในสญัญาเช่าทีใ่หส้ทิธทิัง้ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าในการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่า (Option to Early 
Terminate) โดยบอกกล่าวล่วงหน้า หรอืยนิยอมเสยีค่าปรบัตามจ านวนทีร่ะบุในสญัญาเช่า  

/7 พื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามสภาพการใชง้านจรงิมคีวามแตกต่างจากพื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทีป่รากฏตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เนือ่งมาจากความแตกต่างของวธิกีารวดัและถอดแบบจากสถานทีจ่รงิของหน่วยงาน
ราชการ อย่างไรกด็ ีความแตกต่างทีเ่กดิขึน้นัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าเช่าของกองทรสัต์ เนือ่งจากการค านวณรายไดค้่าเช่าจะอ้างองิจากพื้นทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามสญัญาเช่า และเนือ่งจากขนาดพื้นทีอ่าคาร
คลงัสนิคา้ตามสญัญาเช่าไมเ่กนิพื้นทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต ดงันัน้ความแตกต่างของพื้นทีด่งักล่าวจะไมส่่งผลกระทบทางลบในดา้นกฎหมายต่อกองทรสัต์ 

/8 เป็นการเช่าเพือ่วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นสาธารณูปโภคแก่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ในโครงการ SCC ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน 
/9 เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้ของโครงการ TIP 8 คอื นายพบิูลยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ ส่วนเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการ TIP 8 
คอื TIP 

/10 เจา้ของทีด่นิตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเขา้-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ 
/11 อาคารคลงัสนิค้าทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เติมในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) ตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิเลขที ่85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขทีด่นิ 745 ต าบลคลองนครเนือ่งเขต อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ปจัจุบนัทีด่นิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องกองทรสัต์ (ตามหนังสอืสญัญาขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งระหว่าง บรษิทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั กบักองทรสัต์  ฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 
2560) เนือ่งจากกองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในทีด่นิดงักล่าวในการเขา้ลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ และกองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
ทีม่า:  SCC TIP เจา้ของทีด่นิ BIP และ JPAC 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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ลกัษณะของอาคารและส่ิงปลกูสรา้งท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง  

(1) ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 

มีลกัษณะเป็นถังขนาดใหญ่และเป็นถังชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่ (Fixed roof tank) ส่วนผนังและพื้นผลิตจาก
เหลก็กลา้ (Steel plate) ขึน้รูป โดยมกีารออกแบบความหนา ลกัษณะของแผ่นเหลก็ การรบัแรงดนัและน ้าหนัก 
และการเชื่อมแผ่นและท่อต่างๆ ตามมาตรฐาน API 650 สว่นหลงัคาเป็นแบบยดึตดิถาวร สามารถรองรบัน ้าหนัก
และแรงดนัภายในถงั แรงลมและฝนทีม่าปะทะ รวมถงึน ้าหนกัของหลงัคาและสว่นประกอบอื่นๆทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 
ผวิภายนอกทาดว้ยสกีนัสนิมป้องกนัการผุกร่อนและทนต่อภูมอิากาศ แสง รงัส ีUV ภายในเคลอืบป้องกนัการกดั
กร่อนจากไอ และของเหลวภายในถงั รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนกบัของเหลวทีจ่ดัเกบ็ มชี่องเปิดถงั ช่องคน
ลงทีห่ลงัคาและผนงัถงัเพื่อสามารถเขา้ไปซ่อมบ ารุง ช่องระบายและบ่อรองรบัตะกอนทีพ่ืน้ภายในถงั และอุปกรณ์
วดัระดบัของเหลวได้รบัการรบัรองโดยส านักงานกลางชัง่ตวงวดักระทรวงพาณิชย ์โดยขนาดถงัมคีวามจุตัง้แต่ 
670 - 4,300 กิโลลิตร แบ่งออกเป็นถังขนาดน้อยกว่า 1,000 กิโลลติร จ านวน 39 ถัง ถังขนาด 1,000 - 4,000 
กโิลลติร จ านวน 16 ถงั และถงัขนาดมากกว่า 4,000 กโิลลติร จ านวน 6 ถงั รวมทัง้หมด 61 ถงั ซึง่คุณสมบตัทิาง
กายภาพของวสัดุที่ใช้สรา้งถังเก็บสารเคมีเหลว ท าให้ถงัสามารถเกบ็ได้ทัง้น ้ามนัและสารเคมเีหลวชนิดต่าง ๆ 
อย่างไรก็ด ีในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในโครงการ SCC กองทรสัต์จะพิจารณาเลือกลงทุนเฉพาะถังเก็บ
สารเคมเีหลวทีเ่กบ็สารเคมทีีม่ฤีทธิก์ารกดักร่อนต ่า เช่น ตวัท าละลาย (Solvent) เป็นหลกั สาเหตุหลกัทีก่องทรสัต์
เลอืกลงทุนในถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีเ่กบ็ตวัท าละลายเป็นหลกั เน่ืองจากตวัท าละลาย เช่น เมทานอล เอทานอล เอ
ทธลิ อซเีตท และโทลูอนี เป็นต้น เป็นสารตัง้ตน้ส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ความตอ้งการ
ตวัท าละลายและความต้องการเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวดงักล่าวมคีวามผนัผวนต ่า ส าหรบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์
ไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการ SCC คอื ถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีใ่ชเ้กบ็กรดก ามะถนั เน่ืองจากก ามะถนัเป็นสารเคมทีีม่ ี
ความกดักร่อนสูง ท าให้มคี่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาที่สูงขึน้ตามไปด้วย ประกอบกบัถงัเกบ็สารเคมเีหลวที่ใช้
ส าหรบัเกบ็กรดก ามะถนัทีม่อีายุค่อนขา้งมาก 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของถงัเกบ็สารเคมเีหลว (โครงการ SCC) 

(2) อาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทอาคารเดีย่ว  

มลีกัษณะเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1 – 3 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอยและส่วนส านักงาน หลงัคาท าจากแผ่นโลหะทีม่ี
ฉนวนกนัความรอ้น ซึ่งก่อสรา้งในบรเิวณทีม่รี ัว้กัน้หรอืแบ่งขอบเขตพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วนพรอ้มดว้ยพื้นทีจ่อดรถและ
พืน้ทีส่ าหรบัขนถ่ายสนิคา้ ทัง้นี้ อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งจะเป็นอาคาร
คลงัสนิคา้ทีพ่ฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของผูเ้ช่าแต่ละรายได ้
ขนาดของอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามขีนาดประมาณ 864 – 14,600 ตารางเมตร  
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รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทอาคารเดีย่ว (โครงการ SCC) 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทอาคารเดีย่ว (โครงการ TIP 8) 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทอาคารเดีย่ว (โครงการ TIP 8) 

               

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทอาคารเดีย่ว (โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) 
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(3) อาคารคลงัหอ้งเยน็และสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็  

อาคารคลงัหอ้งเยน็และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัเหมาะแก่การ
เป็นศูนย์เก็บและกระจายวตัถุดิบและสนิค้าแช่แขง็ที่ดี อาคารคลงัห้อง เย็นสามารถรองรบัการจดัการสนิค้าที่
ตอ้งการความเยน็อุณหภูมริะหว่าง -22 ถงึ 20 องศาเซลเซยีส โดยเป็นระบบท าความเยน็แบบรวมศนูยจ์่ายใหก้บั
พื้นที่ต่างๆ การออกแบบตวัอาคารค านึงถึงระยะห่างของช่วงเสา โดยอาคารมขีนาดประมาณ 2,708.40 ตาราง
เมตร มกีารจดัแบ่งพื้นที่ภายในและแบ่งแยกห้องโดยค านึงถึงการใช้งานและการปฏบิตัิงานที่สะดวกคล่องตวัมี
ความปลอดภยั ลดปญัหาในการขนถ่ายสนิคา้เขา้และออกทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นช่วงเวลาทีม่กีารใชบ้รกิารของลูกคา้
จ านวนมาก พืน้อาคารมคีวามทนทานต่อการใชง้านสามารถรบัน ้าหนกัได ้5 ตนัต่อตารางเมตร และมเีพดานสงูถงึ 
9 เมตร ซึ่งเหมาะกับการน าสินค้าเข้าออกและการขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุก โดยอาคารคลังห้องเย็นถูก
ออกแบบใหม้ปีระตูส าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพืน้ใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสงู
ของรถบรรทุกสนิคา้เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสนิคา้ 

ส าหรบัสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้  

(ก) ระบบท าความเยน็ 

(ข) ระบบละลายน ้าแขง็ 

(ค) คอมเพรสเซอรเ์ป็นแบบโรตารีส่กรูอดัไอ 

(ง) ระบบไฟฟ้าส ารอง และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

(จ) ระบบไฟฟ้าหลกัขนาด 22 กโิลโวลต ์

(ฉ) เพดานหอ้งเยน็ ผนงัหอ้งเยน็ และประตูเขา้ออกหอ้งเยน็เป็นชนดิไอโซวอลล์  

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัหอ้งเยน็  
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รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัหอ้งเยน็ 

ทีม่า: SCC TIP BIP และ JPAC  
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ท าเลท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งนัน้ได้แก่ โครงการ  SCC และโครงการ TIP 8 ตัง้อยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีตัง้อยู่ในจงัหวดัปทุมธานี และโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) ตัง้อยู่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา รวมทัง้สิน้ 4 แห่ง ใน 3 จงัหวดั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ทรพัยส์นิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว 

โครงการ SCC 
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย/์เจา้ของทรพัยส์นิ บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 
สถานทีต่ัง้ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอ

เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง ประมาณ 20 กโิลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  ถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 61 ถงั 

 
(2) ทรพัยส์นิประเภทอาคารคลงัสนิคา้ 

โครงการ SCC 
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย/์เจา้ของทรพัยส์นิ บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 
สถานทีต่ัง้ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอ

เมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง ประมาณ 20 กโิลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั 

 
โครงการ TIP 8 
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
เจา้ของทีด่นิ (1) นายพบิลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ 

(2) นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 
(3) นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ 

เจา้ของอาคาร บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง ประมาณ 50 กโิลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 4 หลงั 

 
โครงการ สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย/์เจา้ของทรพัยส์นิ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง ประมาณ 33 กโิลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั  
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(3) ทรพัยส์นิประเภทอาคารคลงัหอ้งเยน็/1 

โครงการ เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั 
สถานทีต่ัง้ ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง ประมาณ 58 กโิลเมตร จาก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  อาคารคลงัหอ้งเยน็จ านวน 1 หลงั 

หมายเหตุ: 
/1 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 

 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของทรพัยส์นิในแต่ละโครงการ  

 
ลกัษณะการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง  

ทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง เป็นการลงทุนประเภทกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่า ซึง่ประกอบดว้ย 
ประเภทกรรมสทิธิป์ระมาณ รอ้ยละ 21.51 ของรายไดร้วมทุกโครงการ และประเภทสทิธกิารเช่าประมาณรอ้ยละ 78.49 
ของรายไดร้วมทุกโครงการ โดยแบ่งเป็นกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการ TIP 8 ประมาณรอ้ยละ 18.88 
ของรายได้รวมทุกโครงการ กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัห้องเยน็และสงัหารมิทรพัยท์ี่เกี่ยวกบัการท าความเยน็ในโครงการ 
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ประมาณรอ้ยละ 2.63 ของรายไดร้วมทุกโครงการ สทิธกิารเช่าในทีด่นิ ถงัเกบ็
สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการ SCC ประมาณรอ้ยละ 70.83 ของรายไดร้วมทุกโครงการ และสทิธกิารเช่า
ในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีประมาณรอ้ยละ 7.66 ของรายไดร้วมทุกโครงการ  

ทัง้นี้ ภาพรวมทรพัย์สนิภายหลงัการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งของกองทรสัต์ จะประกอบไปด้วย ประเภทกรรมสทิธิ ์
ประมาณ รอ้ยละ 45.08 ของรายไดร้วมทุกโครงการ และประเภทสทิธกิารเช่าประมาณรอ้ยละ 54.92 ของรายไดร้วมทุก
โครงการ 
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สทิธกิารเช่าในโครงการ 
SCC 

70.83%

กรรมสทิธิใ์น
โครงการ TIP 8 

18.88%

สทิธกิารเช่าในโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี

7.66%

กรรมสทิธิใ์นโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 
(ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

2.63%

 

หมายเหตุ:   
/1 กองทรสัต์ ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
/2 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ ใน
วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

อตัราส่วนลกัษณะการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นของแต่ละโครงการท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 
ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1/2 

 

อตัราส่วนลกัษณะการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นต่อรายได้รวมทุกโครงการ/2 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง/1 ทรพัยสิ์นรวมภายหลงัการลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

     

กรรมสทิธิ ์
21.51%

สทิธกิารเช่า
78.49%

กรรมสทิธิ ์
45.08%

สทิธกิารเช่า
54.92%
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ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ประกอบไปด้วย ถงัเกบ็สารเคมเีหลว ประมาณรอ้ยละ 62.48 ของ
รายได้รวมทุกโครงการ อาคารคลงัสนิค้า ประมาณรอ้ยละ 34.89 ของรายได้รวมทุกโครงการ และอาคารคลงัห้องเย็น 
ประมาณรอ้ยละ 2.63 ของรายไดร้วมทุกโครงการ 

ทัง้นี้ ภาพรวมทรพัย์สนิภายหลงัการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งของกองทรสัต์ จะประกอบไปด้วย ถังเกบ็สารเคมีเหลว 
ประมาณรอ้ยละ 43.72 ของรายไดร้วมทุกโครงการ อาคารคลงัสนิคา้ ประมาณรอ้ยละ 34.65 ของรายไดร้วมทุกโครงการ 
และอาคารคลงัหอ้งเยน็ ประมาณรอ้ยละ 21.63 ของรายไดร้วมทุกโครงการ 

หมายเหตุ:  
/1 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
/2 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น 
   ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 
  

อตัราส่วนประเภททรพัยสิ์นต่อรายได้รวมทุกโครงการ/2 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง/1 ทรพัยสิ์นรวมภายหลงัการลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

    

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
62.48%

อาคารคลงัสนิคา้
34.89%

อาคารคลงัหอ้งเยน็
2.63%

ถงึเกบ็สารเคมเีหลว
43.72%

อาคารคลงัสนิคา้
34.65%

อาคารคลงัหอ้งเยน็
21.63%
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อายขุองสญัญาเช่า 

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งมรีายละเอยีดของอายุสญัญาเช่าแบ่งตามสดัส่วนของรายไดร้วมทุก
โครงการดงัต่อไปนี้ 

อายสุญัญา 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
(รอ้ยละ) 

โครงการ SCC โครงการ TIP 8 
โครงการสวน
อตุสาหกรรม
บางกะดี 

โครงการ 
เจดบัเบ้ิลยูดี  
แปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพ่ิมเติม)/2 

รวมทุก
โครงการ 

น้อยกว่า 3 ปี 31.97 - 100.00 - 30.30 

ตัง้แต่ 3 ปี แต่ไม่
เกนิ 6 ปี 

59.68 100.00 - - 61.15 

ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป 8.35 - - 100.00 8.55 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

อายสุญัญา 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
(รอ้ยละ) 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์
ลงทุนอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ 
เข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี

หน่ึง/2 

ทรพัยสิ์นรวมภายหลงั 
การลงทุนเพ่ิมเติม 

ครัง้ท่ีหน่ึง 

น้อยกว่า 3 ปี 7.99 30.30 23.61 
ตัง้แต่ 3 ปี แต่ไม่
เกนิ 6 ปี 

11.37 61.15 46.20 

ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป 80.64 8.55 30.19 
รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 กองทรสัต์ได้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) เสร็จสิ้นแล้วเมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561ขอ้มูล ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2562 
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อายุคงเหลือของสญัญาเช่า 
ทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งมรีายละเอยีดของอายุคงเหลอืของสญัญาเช่าแบ่งตามสดัส่วนของ
รายไดร้วมทุกโครงการดงัต่อไปนี้ 

ปีท่ีครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่า (พ.ศ.) 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
 (รอ้ยละ) 

โครงการ  
SCC 

โครงการ  
TIP 8 

โครงการสวน
อตุสาหกรรม 
บางกะดี 

โครงการ 
เจดบัเบ้ิลยูดี  
แปซิฟิค  

(ส่วนขยาย
เพ่ิมเติม)/2 

รวมทุก
โครงการ 

ภายในปี 2562 - - 100.00/3 - 7.67 
ภายในปี 2563 55.90 - - - 39.59 
ภายในปี 2564 35.75 100.00 - - 44.20 
ภายในปี 2565 8.35 - - - 5.91 
ภายในปี 2566  - - - - - 
ภายในปี 2567 - - - - - 
หลงัจากปี 2567 - - - 100.00 2.63 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  

ปีท่ีครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่า (พ.ศ.) 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
(รอ้ยละ) 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์
ลงทุนอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ 
เข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี

หน่ึง/2 

ทรพัยสิ์นรวมภายหลงั 
การลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี

หน่ึง 
ภายในปี 2562 14.54 7.67 9.73 
ภายในปี 2563 4.82 39.59 29.15 
ภายในปี 2564 - 44.20 30.92 
ภายในปี 2565 - 5.91 4.14 
ภายในปี 2566  - - - 
ภายในปี 2567 6.86 - 2.06 
หลงัจากปี 2567 73.78 2.63 24.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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สดัส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการแยกตามอายุคงเหลือของสญัญาเช่า/1 

         

หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
/3 ครบก าหนดอายุสญัญาเช่าวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยสญัญาเช่าดงักล่าวยงัไม่ถงึก าหนดเวลาทีผู่เ้ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ทีจ่ะต่อ
สญัญาเช่ากบัผูใ้หเ้ช่า 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
 

  

9.73%

29.15%
30.92%

4.14%

0.00%
2.06%

24.00%

ภายในปี 2562 ภายในปี 2563 ภายในปี 2564 ภายในปี 2565 ภายในปี 2566 ภายในปี 2567 หลงัจากปี 2567
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ข้อมูลเก่ียวกบัผูเ้ช่าทรพัยสิ์น  

(1) จ าแนกตามสญัชาตขิองผูเ้ช่า  

สญัชาติ 
ของผูเ้ช่า / กลุม่

บริษทัแม ่

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 

(รอ้ยละ) 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์
ลงทุนอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ
เข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี

หน่ึง/2 

ทรพัยสิ์นรวมภายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ไทย 80.33 50.54 59.49 

ญีปุ่น่ 17.37 7.66 10.58 

สหรฐัอเมรกิา - 14.29 10.00 

เนเธอรแ์ลนด ์ - 9.82 6.87 

เยอรมนั - 4.69 3.28 

จนี - 4.37 3.05 

มาเลเซยี - 3.47 2.43 

สงิคโปร ์ 2.30 - 0.69 

ออสเตรเลยี - 5.16 3.61 
รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 กองทรสัตไ์ดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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(2) จ าแนกตามประเภทธุรกจิของผูเ้ช่า 

ประเภท
อตุสาหกรรม 
ของผูเ้ช่า / กลุม่

บริษทัแม ่

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 

(รอ้ยละ) 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์

ลงทุนอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ

เข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี
หน่ึง/2 

ทรพัยสิ์นรวมภายหลงัการ

ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิตกิส ์

73.78 2.64 24.00 

ผลติน ้ามนัหล่อลื่น - 25.18  17.62 

ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ด้
จากโรงกลัน่
ปิโตรเลยีม 

- 25.49 17.84 

โลจสิตกิส ์ 7.99 14.18 12.32 

ซือ้ขายผลติภณัฑท์ี่
ไดจ้ากโรงกลัน่
ปิโตรเลยีม 

- 20.15 14.10  

เครื่องใชไ้ฟฟ้า - 7.67 5.36 

บรรจุภณัฑ ์ - 4.69 3.28 

อุปกรณ์ส านกังาน 6.86 - 2.06 

ชิน้สว่นอากาศยาน 6.55 - 1.97 

ระบบปรบัอากาศ 4.82 - 1.45 
รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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ข้อมูลรายละเอียดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรก 

ขอ้มลูรายละเอยีดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ 

ล าดบั รายช่ือผูเ้ช่า 
ประเภท
ทรพัยสิ์น 
ท่ีเช่า 

อตัราส่วนรายได้ต่อ
รายได้รวมของ

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนอยู่
เดิม/1 

(รอ้ยละ) 

ปีท่ีครบ
ก าหนดอายุ
สญัญาเช่า 

(พ.ศ.) 

ประเภทธรุกิจ 

1 
บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ 
จ ากดั (PCS) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเยน็ 

41.71 2570 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้ง
เยน็และโลจสิตกิส ์

2 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแป
ซฟิิค จ ากดั (JPAC) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเยน็ 

24.19 2570 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้ง
เยน็และโลจสิตกิส ์

3 
บรษิทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 
(Datasafe) 

อาคาร
คลงัสนิคา้ 

7.89 2570 โลจสิตกิส ์

4 
บรษิทั รโิก ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

อาคาร
คลงัสนิคา้ 

6.86 2567 อุปกรณ์ส านกังาน 

5 
บรษิทั เลนโซ่ แอโรสเปซ 
จ ากดั 

อาคาร
คลงัสนิคา้ 

6.55 2562 
ชิน้สว่นอากาศ

ยาน 
หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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ขอ้มลูรายละเอยีดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

ล าดบั รายช่ือผูเ้ช่า 
ประเภท
ทรพัยสิ์น 
ท่ีเช่า 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวม
ของทรพัยสิ์นท่ี
กองทรสัตจ์ะเขา้
ลงทุนเพ่ิมเติม
ครัง้ท่ีหน่ึง 
(รอ้ยละ)/1/2 

ปีท่ีครบก าหนด
อายสุญัญาเช่า 

(พ.ศ.) 
ประเภทธรุกิจ 

1 
บรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซล
เลน้ซ ์จ ากดั (SFC) 

ถงัเกบ็สารเคมี
เหลวและอาคาร

คลงัสนิคา้ 
25.18 2563 - 2565 ผลติน ้ามนัหล่อลื่น 

2 
บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ถงัเกบ็สารเคมี
เหลว 

14.29 2564 
ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ด้

จากโรงกลัน่
ปิโตรเลยีม  

3 
บรษิทั ไอ.ซ.ีพ.ีเคมคิอลส ์
จ ากดั 

ถงัเกบ็สารเคมี
เหลว 

10.41 2564 
ซือ้ขายผลติภณัฑท์ี่
ไดจ้ากโรงกลัน่
ปิโตรเลยีม  

4 
บรษิทั ซวี่า ลอจสีตกิส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารคลงัสนิคา้ 9.82 2564 โลจสิตกิส ์

5 
บรษิทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์
จ ากดั 

ถงัเกบ็สารเคมี
เหลว 

7.73 2563 
ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ด้

จากโรงกลัน่
ปิโตรเลยีม  

หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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ขอ้มลูผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทัง้หมดภายหลงัการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ทัง้ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
ลงทุนอยู่เดมิและทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

ล าดบั รายช่ือผูเ้ช่า 
ประเภททรพัยสิ์น 

ท่ีเช่า 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวมของ
ทรพัยสิ์นรวม

ภายหลงัการลงทุน
เพ่ิมเติมรัง้ท่ีหน่ึง 

(รอ้ยละ)/1 

ประเภทธรุกิจ 

1 
บรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์
จ ากดั (SFC) 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
และอาคารคลงัสนิคา้ 

17.62 ผลติน ้ามนัหล่อลื่น 

2 
บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั 
(PCS) 

อาคารคลงัหอ้งเยน็ 12.52 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิตกิส ์

3 
บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 10.00 
ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
โรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

4 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 
จ ากดั (JPAC) 

อาคารคลงัหอ้งเยน็ 9.11 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิตกิส ์

5 บรษิทั ไอ.ซ.ีพ.ีเคมคิอลส ์จ ากดั ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 7.29 
ซือ้ขายผลติภณัฑท์ีไ่ด้
จากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม  

หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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2.3 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละโครงการท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

2.3.1 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ SCC 

(1) ขอ้มลูผลการด าเนินงานของโครงการ SCC ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

รายได้จากทรพัย์สนิโครงการ SCC ก่อนที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน เป็นรายได้จากการด าเนินธุรกจิหลกั 3 
ธุรกจิ ประกอบด้วย (1) ธุรกจิค้าน ้ามนัเชื้อเพลงิ และน ้ามนัหล่อลื่น (2) ธุรกจิให้บรกิารการให้เช่าถังเก็บ
สารเคมเีหลว การใหบ้รกิารจดัเกบ็สารเคมเีหลว การใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ และการใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอื 
และ (3) ธุรกจิการคา้เคมภีณัฑ์ ไดแ้ก่ ก ามะถนัผง ก ามะถนัเหลว และกรดก ามะถนั อย่างไรกด็ ีการลงทุน
ของกองทรสัตใ์นโครงการ SCC จะเป็นการลงทุนในสทิธกิารเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ในทรพัยส์นิประเภทถงั
เก็บสารเคมีเหลวจ านวน 61 ถัง ความจุของถังรวมประมาณ 85,380.00 กิโลลิตร และอาคารคลงัสนิค้า
จ านวน 3 หลงั โดยมพีื้นทีอ่าคารคลงัสนิค้ารวมประมาณ 16,726.00 ตารางเมตร โดยกองทรสัต์จะบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิในลกัษณะของการใหเ้ช่าและบรกิาร ดงันัน้ ผลการด าเนินงานในอดตีของโครงการ SCC ที่
จะแสดงดงัต่อไปนี้ จะสะทอ้นถงึการประกอบธุรกจิให้เช่าถงัเกบ็สารเคมีเหลวและอาคารคลงัสนิค้า ซึ่งเป็น
ขอ้มูลในอดตีของทรพัย์สนิขณะที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของเจ้าของทรพัย์สนิ โดยการด าเนินธุรกจิใน
รูปแบบดงักล่าว อาจมไิด้สะท้อนถึงการด าเนินธุรกจิภายใต้การด าเนินงานของกองทรสัต์ ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างไปจากผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ทีจ่ะมรีายได้ค่าเช่าจากการน าทรพัยส์นิประเภท
ถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสนิค้าให้เจ้าของทรพัย์สนิเดิม และ/หรือ ผู้เช่ารายย่อยเช่าทรพัย์สนิ
ดงักล่าวเพยีงอย่างเดยีว โดยไม่รวมรายไดจ้ากการให้บรกิารเกบ็สารเคมเีหลวที่ผู้เช่าจะท าสญัญาบรกิาร
โดยตรงกบั SCC ซึง่จะเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัเกบ็สารเคมเีหลว (Operator) 

ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่งในโครงการ SCC ใหแ้ก่กองทรสัต์ หากค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ทีไ่ดร้บัจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ SCC ประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีไ่ดร้บัจรงิในปีใด มจี านวนน้อย
กว่าค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่รวมต่อปีที่กองทรสัต์คาดการณ์ไว้ เพื่อเป็นมาตรการลดความเสีย่งในการ
สญูเสยีรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ใหแ้ก่กองทรสัต์ SCC ยนิยอมทีจ่ะช าระส่วนทีข่าดจากค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าพืน้ทีร่วมต่อปีทีก่องทรสัต์คาดการณ์ไวด้งักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส  ตามรายละเอยีด
ในสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรสัต์และ SCC (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 
สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง  
ส าหรบัโครงการ SCC) อย่างไรกด็ ีจากการที่ SCC ไม่ไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์การประกนัรายได้ขอ้ 
18 และขอ้ 43 ของประกาศที ่ทจ. 49/2555 ซึง่รวมถงึการมขีอ้ก าหนดทีแ่สดงว่า SCC ยอมผกูพนัตนทัง้ใน
ฐานะผู้ประกนัรายได้และในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมกบัผู้เช่า การมขีอ้ตกลงสามฝ่ายระหว่าง SCC ผูเ้ช่า และ
กองทรสัต์ การยื่นเอกสารระบุการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืที่ส านักงานให้ความเหน็ชอบ และการยื่นรายงานการสอบบญัชสี าหรบัสามรอบปีบญัชยี้อนหลงั
ก่อนยื่นค าขอ ทีอ่ย่างน้อยในรอบปีบญัชล่ีาสดุต้องจดัท าโดยผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน
ดงันัน้ การด าเนินการของ SCC ตามมาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค้่าเช่าทีก่องทรสัต์คาดว่า
จะได้รบัขา้งต้น จงึไม่ถือว่าเป็นการรบัประกนัรายได้ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ซึ่งท าให้กองทรสัต์ยงัอาจมี
ความเสี่ยงในการสูญเสยีรายได้ค่าเช่าที่กองทรสัต์คาดว่าจะได้รบัและความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับเงิน
ทดแทนส่วนต่างค่าเช่าจาก SCC ไดเ้ตม็จ านวน เนื่องจากอาจเกดิกรณีอื่นๆ ซึง่กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่ง
จากความสามารถในการด าเนินงานของ SCC ที่อาจส่งผลให้ SCC ไม่สามารถช าระส่วนต่างค่าเช่าให้แก่
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กองทรสัต์ได้ (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 1.1 ความเสีย่งที่เกี่ยวกบักองทรสัต์หรอืการ
ด าเนินงานของกองทรสัต)์ 
ทัง้นี้  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าทัง้หมดในโครงการ SCC ที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งมสีญัญาเช่ากบั SFC และผู้เช่ารายย่อยอื่น ได้แก่ บรษิัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ทอ็ป โซลเว้นท์ จ ากดั บรษิัท พซีเีอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท 
ไอ.ซี.พี. เคมิคอลส ์จ ากดั บรษิัท เอ็มซี อนิดสัเทรยีลเคมิคลั จ ากดั บรษิัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 
มหาชน และบรษิทั โกลบอล เคมี ่เอเอสซซี ีจ ากดั ครบทุกยนูิต 

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ โครงการ SCC ก่อน
การเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์ 

ถงัเกบ็สารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินค้า โครงการ SCC 

(เฉพาะท่ี เก่ียวข้องกับถัง
เก็ บ ส า ร เค มี เห ล ว แ ล ะ
อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า ท่ี
กอ งท รัส ต์ จ ะ เข้ าล งทุ น
เท่านัน้) 

ส าหรบังวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายไดค้่าเช่าถงัเกบ็สารเคมี
เหลว (หน่วย: ลา้นบาท) 

172.30 185.80 184.73 

รายไดค้่าเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

25.97 29.36 32.21 

รวมรายไดค้่าเช่า  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

198.27 215.16 216.94 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและ
ด าเนินงาน/1  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

89.62 72.32 47.90 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

3.73 5.28 1.90 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

104.91 137.55 167.14 

ปรมิาตรความจุถงัเกบ็สารเคมี
เหลวทีเ่ช่า/2 
(หน่วย: กโิลลติร) 

79,280.00 85,380.00 85,380.00 

อตัราการเช่าเฉลีย่ของถงัเกบ็
สารเคมเีหลว/2 

(หน่วย: รอ้ยละ) 
100.00 100.00 100.00 

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้/3  
(หน่วย: ตารางเมตร) 

16,726.00 16,726.00 16,726.00 

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้/3 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

100.00 100.00 100.00 
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หมายเหตุ: 
/1 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานรวมเฉพาะค่าใชจ้่ายโดยตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุน ซึง่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ าย
เงนิเดอืนพนกังาน ค่าสาธรณูปโภค ค่าตรวจสอบสภาพทรพัยส์นิ และค่าดแูลรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน และ 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลางทีป่นัส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 

/2 อตัราการเช่าเฉลีย่ของถงัเกบ็สารเคมเีหลวค านวนจากปรมิาตรความจุของถงัเก็บเกบ็สารเคมเีหลวทีม่ผีูเ้ช่าเฉลีย่ทัง้ปี 

/3 อตัราเช่าเฉลีย่ของอาคารคลงัสนิคา้ค านวณจากพื้นทีอ่าคารคลัง้สนิคา้ทีม่ผีูเ้ช่า ณ สิ้นงวด 
ทีม่า: SCC 

รายได้จากค่าเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวจากผลการด าเนินงานในอดตีของโครงการ SCC ในปี 2561 เท่ากบั 
184.73 ลา้นบาท ลดลง 1.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.57 จากปี 2560 และในปี 2561 โครงการ SCC 
ยงัมรีายไดค้่าเช่าอาคารคลงัสนิคา้เท่ากบั 32.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.85 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.71 
จากปี 2560 ซึง่ท าใหโ้ครงการ SCC มรีายไดค้่าเช่ารวมเท่ากบั 216.94 ลา้นบาท ในปี 2561 เพิม่ขึน้ทัง้สิน้ 
1.78 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.83 จากปี 2560 ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานเท่ากบั 
47.90 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 24.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.77 จากปี 2560 ทัง้นี้สดัส่วน
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานต่อรายไดค้่าเช่ารวมในปี 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 22.08 ลดลงจากสดัส่วน
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานต่อรายไดค้่าเชา่รวมอยู่ทีร่อ้ยละ 33.61 ในปี 2560 โดยมปีจัจยัหลกัมา
จากการปรบัโครงสรา้งภายในอย่างต่อเนื่องของ SCC เพื่อลดค่าใชจ้่ายทีซ่ ้าซอ้นในแต่ละธุรกจิรวมทัง้การลด
ขนาดของธุรกจิค้าน ้ามนัส่งผลให้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ปนัส่วนมายงัธุรกิจให้เช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวและ
อาคารคลงัสนิคา้ลดลงตามอย่างมนียัส าคญั  

(2) การก าหนดอตัราค่าเช่าทรพัยส์นิโครงการ SCC ภายหลงัการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์  

ภายหลงัจากทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิโครงการ SCC แลว้ กองทรสัตจ์ะน าถงัเกบ็สารเคมเีหลวออก
ให้เช่าแก่ SFC และ/หรอื ผู้เช่ารายย่อย และส าหรบัอาคารคลงัสนิค้า กองทรสัต์จะให้ SFC เช่าทรพัย์สนิ
ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกองทรสัต์มสีทิธ ิ(Option) ในการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปไดอ้กี 2 คราว 
คราวละ 10 ปี โดยมีการปรบัขึน้ของอตัราค่าเช่ารายเดอืนของอาคารคลงัสนิค้าเป็นล าดบัขัน้ระหว่างอายุ
สญัญาตามทีไ่ดต้กลงกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

(3) หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า SCC มีหน้าที่ในการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัย์สนิที่เช่าให้อยู่ ใน
สภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์  ทัง้นี้  ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าประเภทถังเก็บ 
สารเคมเีหลว กองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายโดยการส ารองเงนิทุน (CAPEX Reserve) ในแต่ละปี
ส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมดงักล่าว ในกรณีที่ในปีใดมคี่าใช้จ่ ายเพื่อการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนที่มากกว่า CAPEX Reserve SCC ตกลงว่าจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจริงในปีนัน้ๆ ให้แก่กองทรัสต์  และส าหรบัทรัพย์สินที่เช่าประเภทอาคารคลังสินค้า 
กองทรัสต์จะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม โดยแยกออกจาก 
CAPEX Reserve ที่มกีารส ารองเงนิทุนไวเ้พื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิที่เช่าประเภทถงัเกบ็
สารเคมเีหลวขา้งตน้ 
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(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

(4) หน้าทีใ่นการช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

SCC ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ให้หมายความรวมถึงภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไรกต็าม) ภาษบี ารุงทอ้งที ่ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิที่เช่าซึ่งได้เกดิหรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่วนัจดทะเบยีนการเช่าและตลอด
ระยะเวลาการเช่า 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

(5) การวเิคราะหเ์กีย่วกบัความสามารถทางการเงนิของ SCC 

เน่ืองจาก SCC เป็นคู่สญัญาในสญัญาตกลงกระท าการกบักองทรสัต์ ทีต่กลงจะช าระส่วนทีข่าดจากค่าเช่า
ตามสญัญาเช่าพื้นที่รวมต่อปีที่กองทรสัต์คาดการณ์ไว้ให้แก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส ตามมาตรการลด
ความเสีย่งในการสูญเสยีรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีน
การเช่าในทรพัย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในโครงการ SCC รวมทัง้ตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่ได้เกดิหรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอื
จนกระทัง่วนัจดทะเบียนการเช่า และตลอดระยะเวลาการเช่า ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการ
กองทรสัตไ์ดพ้จิารณาถงึความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาตกลงกระท าการของ SCC โดยพจิารณาจาก
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของ SCC จากงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี
ของบรษิทัในช่วงปี 2558 ถงึ ปี 2560 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 

งบก าไรขาดทุน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดร้วม  6,381.50 5,445.56 4,640.26 

- รายไดจ้ากการขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและ

ผลติภณัฑก์ ามะถนั 
6,053.00 5,132.19 4,356.66 

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร

คลงัสนิคา้และถงัเกบ็สารเคมเีหลว 
267.88 255.91 268.80 

- รายไดอ้ื่น 60.62 57.46 14.80 

ค่าใชจ้่าย 6,238.35 5,378.98 4,678.57 

- ตน้ทุนขายน ้ามนัดเีซลและผลติภณัฑ์ 6,014.75 5,130.38 4,452.93 
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งบก าไรขาดทุน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก ามะถนั 

- ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบรกิารคลงัสนิคา้

และถงัเกบ็สารเคมเีหลว 
71.95 76.81 67.81 

- ค่าใชจ้่ายในการขาย 63.92 69.26 55.27 

- ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 86.22 102.48 99.15 

- ค่าใชจ้่ายอื่น 1.51 0.05 3.41 

สว่นแบ่งก าไรสทุธจิากเงนิลงทุนตามวธิสีว่น
ไดส้ว่นเสยี 

63.90 108.48 93.05 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

261.76 236.27 115.04 

ทีม่า: SCC  

ในปี 2560 SCC มีรายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 4,640.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 805.30 
ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 14.79 เน่ืองจากการลดลงของรายได้จากธุรกจิขายน ้ามนัเชื้อเพลงิและ
ผลติภณัฑก์ ามะถนัทีเ่ป็นการขายในประเทศทัง้หมด ซึง่การลดลงของรายไดใ้นธุรกจิดงักล่าวสบืเนื่องมาจาก
นโยบายและกลยุทธข์อง SCC ที่ทยอยปรบัลดขนาดการด าเนินธุรกจิที่ใหผ้ลก าไรต ่าหรืออาจมผีลขาดทุน
จากการด าเนินงาน รวมทัง้การยกเลกิธุรกจิดงักล่าวในอนาคต ดงันัน้ ในปี 2560 รายไดจ้ากการขายน ้ามนั
ดเีซลและผลติภณัฑ์ก ามะถนัจงึอยู่ที่ประมาณ 4,356.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 775.52 
ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 15.11 อย่างไรกด็ ีSCC ยงัคงมรีายได้จากการให้เช่าและบรกิารอาคาร
คลงัสนิคา้และถงัเกบ็สารเคมเีหลวอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2560 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร
อาคารคลงัสนิคา้และถงัเกบ็สารเคมเีหลวประมาณ 268.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 12.88 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.03  

ในส่วนของผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ผลการด าเนินงานจากธุรกจิขายน ้ามนัดเีซลและผลติภณัฑ์
ก ามะถนัได้สะท้อนถึงนโยบายและกลยุทธข์อง SCC ส าหรบัธุรกจินี้ดงัที่กล่าวไปแล้วขา้งต้น การปรบัลด
ปรมิาณการค้าน ้ามนัดเีซลประกอบกบัภาพรวมของราคาน ้ามนัและการแข่งขนัที่สูงของตลาดน ้ามนัดเีซล 
แมว้่าจะมผีลการด าเนินงานทีค่่อนขา้งคงทีข่องการขายผลติภณัฑก์ ามะถนั สง่ผลให้ SCC มผีลขาดทุนจาก
การด าเนินธุรกจิในกลุ่มดงักล่าวประมาณ 96.27 ล้านบาทในปี 2560 ขณะที่มีผลก าไรจากธุรกจิดงักล่าว
ประมาณ 1.81 ลา้นบาทในปี 2559 อย่างไรกด็ ีในปี 2560 SCC มผีลก าไรจากการด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าและ
ให้บริการอาคารคลงัสินค้าและถังเก็บสารเคมีเหลวประมาณ 200.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ประมาณ 21.88 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 12.22 เนื่องจากมอีตัราการเช่าทัง้ในส่วนของอาคาร
คลงัสนิคา้และถงัเกบ็สารเคมเีหลวอย่างต่อเน่ืองประกอบกบับรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
การเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวเพิม่ขึน้ตามกจิกรรมการใช้ถงัเกบ็สารเคมเีหลว     
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เมื่อพจิารณาส่วนแบ่งก าไรสุทธจิากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดส้่วนเสยีซึ่งเป็นส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิัทใน
เครอืคอื SFC ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นส าเรจ็รปู ในปี 2560 บรษิทัมสีว่นแบ่งก าไร
สุทธจิากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้ส่วนเสยีประมาณ 93.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 15.43 
ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 14.22 เน่ืองจาก SFC มตี้นทุนวตัถุดบิน ้ามนัหล่อลื่นขัน้พื้นฐานที่สงูขึน้ 
ในปี 2560 บริษัทมีก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ประมาณ 
115.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 121.23 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 51.31 ทัง้นี้
เน่ืองจากการปรบัลดปรมิาณการขายน ้ามนัดเีซลเป็นปจัจยัหลกัตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้  

ฐานะทางการเงิน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สนิทรพัยร์วม 4,520.41 4,733.86 4,813.54 
หนี้สนิรวม 1,983.85 2,140.23 2,291.22 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,536.56 2,593.63 2,522.32 
ทีม่า: SCC 

ส าหรบัฐานะทางการเงนิของ SCC ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 SCC มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 4,813.54 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จ านวน 79.68 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งมีสนิทรพัย์รวมอยู่ที่ 4,733.86 
ล้านบาท โดยสนิทรพัย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
24.00 ของสนิทรพัย์รวม ส่วนหนี้สินรวมของ SCC มีจ านวนทัง้สิ้น 2,291.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
150.99 ลา้นบาท จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มจี านวน 2,140.23 ลา้นบาท ในขณะทีส่ว่น
ของผู้ถือหุ้นรวมมีจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 2,522.32 ล้านบาท ลดลง 71.31  ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ทีม่จี านวน 2,593.63 ลา้นบาท  

2.3.2 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั โครงการ TIP 8 

(1) ขอ้มลูผลการด าเนินงานของโครงการ TIP 8 ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

รายได้ของโครงการ TIP 8 ก่อนกองทรสัต์เขา้ลงทุน เป็นรายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิในลกัษณะของการให้
เช่าอาคารคลงัสนิคา้ ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของโครงการ TIP 8 ทีจ่ะแสดงดงัต่อไปนี้ เป็นขอ้มูลใน
อดีตของทรพัย์สนิขณะที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของเจ้าของทรพัย์สนิ โดยการด าเนินธุรกจิในรูปแบบ
ดงักล่าว อาจมไิดส้ะทอ้นถงึการด าเนินธุรกจิภายใต้การด าเนินงานของกองทรสัต์ ซึง่อาจมคีวามแตกต่างไป
จากผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ์หากค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รบัจาก
ทรพัย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในโครงการ TIP 8 มีจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและ
ค่าบรกิารรวมต่อปีทีก่องทรสัต์คาดการณ์ไว ้เพื่อเป็นมาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต ์TIP ยนิยอมทีจ่ะช าระสว่นทีข่าดจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรสัต์
เป็นรายไตรมาส ตามรายละเอียดในสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรสัต์และ TIP (โปรดพิจารณา
รายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8) อย่างไรกด็ี จากการที่ TIP ไม่ได้ด าเนินการตาม
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หลกัเกณฑ์การประกนัรายได้ ขอ้ 18 และขอ้ 43 ของประกาศที ่ทจ. 49/2555 ซึง่รวมถงึการมขีอ้ก าหนดที่
แสดงว่า TIP ยอมผูกพนัตนทัง้ในฐานะผู้ประกนัรายได้และในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกบัผู้เช่า การมขีอ้ตกลง
สามฝ่ายระหว่าง TIP ผู้เช่า และกองทรสัต์ การยื่นเอกสารระบุการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เป็นการจดั
อนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ านักงานใหค้วามเหน็ชอบ และการยื่นรายงานการสอบบญัชี
ส าหรบัสามรอบปีบญัชยี้อนหลงัก่อนยื่นค าขอ ทีอ่ย่างน้อยในรอบปีบญัชล่ีาสุดต้องจดัท าโดยผูส้อบบญัชทีี่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ดงันัน้ การด าเนินการของ TIP ตามมาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยี
รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทรสัต์คาดว่าจะได้รบัข้างต้น จึงไม่ถือว่าเป็นการรบัประกนัรายได้ตาม
หลกัเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งท าให้กองทรสัต์ยงัอาจมีความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่
กองทรสัต์คาดว่าจะได้รบัและความเสีย่งในการที่จะไม่ได้รบัเงนิทดแทนส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิารจาก 
TIP ได้เต็มจ านวน เนื่องจากอาจเกิดกรณีอื่นๆ ซึ่งกองทรสัต์อาจมีความเสี่ยงจากความสามารถในการ
ด าเนินงานของ TIP ที่อาจส่งผลให้ TIP ไม่สามารถช าระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิารให้แก่กองทรสัต์ได ้
(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 1.1 ความเสีย่งที่เกีย่วกบักองทรสัต์หรอืการด าเนินงานของ
กองทรสัต)์  

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 อาคารคลงัสนิคา้ทัง้หมดในโครงการ TIP 8 ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ทีห่นึ่ง มสีญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยครบทุกยูนิต อตัราการเช่าเตม็รอ้ยละ 100 โดยมรีายชื่อผูเ้ช่าไดแ้ก่ 
บรษิัท ซวี่า ลอจสีติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท ไอดบัเบลิยูเค (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิัท เบสท ์
โลจสิตกิส ์เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสรา้งรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัของอาคารคลงัสนิค้าโครงการ TIP 8 รวมทัง้อตัราการเช่าพื้นที่
ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

อาคารคลงัสินค้า โครงการ TIP 8/1 

(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบั
อาคารคลังสินค้าท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุน
เท่านัน้)  

ปี 2561               
ไตรมาสท่ี 2 

ส าหรบังวด 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน   

ไตรมาสท่ี 3 
ส าหรบังวด 3 เดือน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ไตรมาสท่ี 4 
ส าหรบังวด 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
รายไดค้่าเช่า  
(หน่วย: บาท) 

 8,950,000.00   13,875,000.00          18,045,000.00  

รายไดค้่าบรกิาร/2 
(หน่วย: บาท) 

 77,760.00   181,468.00               292,563.00  

รายไดร้วม  
(หน่วย: บาท) 

 9,027,760.00   14,056,468.00          18,337,563.00  

ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอาคาร/3 
(หน่วย: บาท) 

 -     -                   11,235.00  

ก าไรหลงัจากหกัค่า
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอาคาร/4  
(หน่วย: บาท)  

 9,027,760.00   14,056,468.00          18,326,328.00  
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อาคารคลงัสินค้า โครงการ TIP 8/1 

(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบั
อาคารคลังสินค้าท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุน
เท่านัน้)  

ปี 2561               
ไตรมาสท่ี 2 

ส าหรบังวด 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน   

ไตรมาสท่ี 3 
ส าหรบังวด 3 เดือน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ไตรมาสท่ี 4 
ส าหรบังวด 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พืน้ทีเ่ช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ ณ สิน้งวด 

(หน่วย: ตารางเมตร) 
 20,746.20   26,261.40  34,692.60 

อตัราการเช่า  
ณ สิน้งวด 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

 100.00   100.00  100.00 

หมายเหตุ:  
/1 อาคารคลงัสนิคา้โครงการทพิย ์8 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน ทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ด าเนินการใหเ้ช่าครัง้แรกในเดอืนมนีาคม 2561 
/2 รายไดค้่าบรกิาร เป็นรายได้ทีเ่รยีกเกบ็จากสญัญาบรกิาร (Service Agreement) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการให้บรกิารพื้นทีส่่วนกลาง (Common 

Area Service) และการใหบ้รกิารทัว่ไป 
/3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารคลงัสนิคา้ให้เช่า ประกอบดว้ย ค่าซ่อมแซมอาคารทัว่ไป และค่าตรวจสอบอาคาร  เป็นต้น ทัง้นี้  อาคาร
คลงัสนิค้าโครงการทพิย์ 8 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่ เพิง่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ด าเนินการให้เช่าครัง้แรกในเดอืน
มนีาคม 2561 ดงันัน้จงึยงัไมม่คี่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3  

/4 ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร ค านวณจาก รายไดร้วม ลบ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 
ทีม่า: TIP 

(2) หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในโครงการ TIP 8 TIP ตกลง
จะเป็นผูร้บัผดิชอบในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายจากการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8)  

(3) หน้าทีใ่นการช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

ในกรณีที่ส ัญญาเช่าและสัญญาบริการที่เกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์สินที่จะซื้อก าหนดให้ผู้ให้เช่าพื้นที่เป็น
ผู้รบัผิดชอบช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ หรอืภาษีภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง หรอืภาษีอื่นใดในลกัษณะ
เดยีวกนั TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง หรอืภาษอีื่น
ใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ TIP 8 
ซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถงึวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ละตลอดระยะเวลา 2 ปี นบั
จากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8)  
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(4) การวเิคราะหเ์กีย่วกบัความสามารถทางการเงนิของ TIP 

เน่ืองจาก TIP เป็นคู่สญัญาในสญัญาตกลงกระท าการกบักองทรสัต ์ทีต่กลงจะช าระสว่นทีข่าดจากค่าเช่าและ
ค่าบรกิารรวมต่อปีทีใ่หแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส ตามมาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค้่าเช่า
และค่าบรกิาร รวมทัง้ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ ตลอดระยะเวลา 2 
ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์และภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในโครงการ TIP 8 ซึ่งได้เกิดขึ้นหรืออาจมีขึ้นทัง้ก่อนหรือจนกระทัง่ถึงวัน 
จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ละตลอดระยะเวลา 2 ปีนับจากวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ์ดงันัน้ ที่ปรกึษา
ทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาถงึความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาตกลงกระท าการ
ของ TIP โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของ TIP จากงบการเงนิของบรษิทัในช่วง
ปี 2558 ถงึ ปี 2560 พบว่า TIP มผีลการด าเนินงานทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 ทีม่กีาร
เตบิโตอย่างชดัเจน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการทยอยรบัรูร้ายได้ค่าเช่าเตม็ปีจากสญัญาเช่าคลงัสนิคา้กบัผูเ้ช่า
ตัง้แต่ปี 2559 และรายการจ าหน่ายทรพัยส์นิเขา้กองทรสัตค์รัง้แรกในปี 2560 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ TIP 8)  

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดร้วม/1 281.80 399.00 434.67 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และ
ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

211.01 315.51 327.76 

หมายเหตุ: 
 /1 รายไดร้วม หมายถงึ รายไดค้่าเช่า รายไดอ้ืน่ และรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 
ทีม่า: TIP 

โดยในปี 2560 TIP มรีายได้รวมทัง้สิน้ประมาณ 434.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 35.67 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.94 โดยเป็นรายไดท้ีเ่กดิจากการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ประมาณ 350.46 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 80.63 ของรายไดร้วมของ TIP ดว้ยความสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนการ
ใหบ้รกิารและค่าใชจ้่ายในการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให ้TIP มกี าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี 
โดยในปี 2560 TIP ม ีEBITDA จ านวน 327.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 12.25 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.88 
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ฐานะทางการเงิน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สนิทรพัยร์วม 2,499.79 2,527.20 2,717.44 
หนี้สนิรวม 1,838.23 1,771.96 1,727.23 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 661.56 755.24 990.21 
ทีม่า: TIP 

ส าหรบัฐานะทางการเงนิของ TIP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 TIP มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 2,717.44 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จ านวน 190.24 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งมสีนิทรพัย์รวมอยู่ที่ 2,527.20 ล้าน
บาท โดยสนิทรพัย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ  
93.65 ของสนิทรพัยร์วม ส่วนหนี้สนิรวมของ TIP มจี านวนทัง้สิน้ 1,727.23 ล้านบาท ลดลงจ านวน 44.73 
ลา้นบาท จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มจี านวน 1,771.96 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจาก
การช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมจี านวนทัง้สิน้ประมาณ 
990.21 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 234.97 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ที่มจี านวน 755.24 ลา้นบาท 
อนัเป็นผลจากการรบัช าระค่าหุน้เพิม่เตมิ 150.00 ลา้นบาท และก าไรสทุธใินปี 

2.3.3 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  

(1) ขอ้มลูผลการด าเนินงานของโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดกี่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

รายไดข้องโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดกี่อนทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน เป็นรายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิ
ในลกัษณะของการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของโครงการสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ที่จะแสดงดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลในอดีตของทรพัย์สินขณะที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของเจ้าของ
ทรพัยส์นิ โดยการด าเนินธุรกจิในรูปแบบดงักล่าว อาจมไิดส้ะทอ้นถงึการด าเนินธุรกจิภายใตก้ารด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์ซึง่อาจมคีวามแตกต่างไปจากผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต ์ 

ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่งในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี หรอืภายในระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วนัทีค่รบก าหนดอายุสญัญา
บรกิารลูกค้าฉบบัปจัจุบนั (ในกรณีผู้เช่ารายย่อยตามสญัญาบรกิารลูกค้าฉบบัปจัจุบนัไม่ได้ด าเนินการต่อ
อายุสญัญาดงักล่าว หรอืไม่ไดเ้ขา้ท าสญัญาบรกิารลูกคา้ฉบบัใหม่กบักองทรสัต์เมื่อครบก าหนดอายุสญัญา
บรกิารลูกค้าฉบบัปจัจุบนั) หากค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ด้รบัจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติม
ครัง้ที่หนึ่งในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีที่ได้รบัจรงิในปีใด มจี านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิาร
รวมต่อปีทีก่องทรสัตค์าดการณ์ไว ้เพื่อเป็นมาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร
ใหแ้ก่กองทรสัต์ BIP ยนิยอมทีจ่ะช าระสว่นทีข่าดจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีทีก่องทรสัตค์าดการณ์ไว้
ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส ตามรายละเอยีดในสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรสัต์และ 
BIP (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี อย่างไรกด็ ี
จากการที่ BIP ไม่ได้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การประกนัรายได้ข้อ 18 และข้อ 43 ของประกาศที่ ทจ. 
49/2555 ซึง่รวมถงึการมขีอ้ก าหนดทีแ่สดงว่า BIP ยอมผกูพนัตนทัง้ในฐานะผูป้ระกนัรายไดแ้ละในฐานะเป็น
ลูกหน้ีร่วมกบัผู้เช่า การมีขอ้ตกลงสามฝ่ายระหว่าง BIP ผู้เช่า และกองทรสัต์ การยื่นเอกสารระบุการจดั
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อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ านักงานใหค้วามเหน็ชอบ 
และการยื่นรายงานการสอบบญัชสี าหรบัสามรอบปีบญัชยี้อนหลงัก่อนยื่นค าขอ ที่อย่างน้อยในรอบปีบญัชี
ล่าสุดต้องจดัท าโดยผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ดงันัน้ การด าเนินการของ BIP ตาม
มาตรการลดความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีก่องทรสัตค์าดว่าจะไดร้บัขา้งตน้ จงึไม่ถอื
ว่าเป็นการรบัประกนัรายได้ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ซึ่งท าให้กองทรสัต์ยงัอาจมคีวามเสีย่งในการสูญเสยี
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีก่องทรสัตค์าดว่าจะไดร้บัและความเสีย่งในการทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิทดแทนสว่นต่าง
ค่าเช่าและค่าบรกิารจาก BIP ไดเ้ตม็จ านวน เน่ืองจากอาจเกดิกรณีอื่นๆ ซึง่กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งจาก
ความสามารถในการด าเนินงานของ BIP ทีอ่าจส่งผลให้ BIP ไม่สามารถช าระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบรกิาร
ใหแ้ก่กองทรสัต์ได้ (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 1.1 ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบักองทรสัต์หรอื
การด าเนินงานของกองทรสัต)์ 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 อาคารคลงัสนิคา้ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ที่กองทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง มสีญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อย คอื บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์จ ากดั เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีรวมทัง้
อตัราการเช่าพืน้ทีก่่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต์ 

อาคารคลงัสินค้า โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

(เฉ พ า ะ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ
อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า ท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเท่านัน้) 

ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม  
ส าหรบังวด 4 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2561 

รายไดค้่าเช่าหลกั  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

20.91 20.91 22.15            7.59  

รายไดค้่าบรกิารและ
บ ารุงรกัษาอาคาร  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

5.23 5.23 6.41            2.34  

รายไดร้วม  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

26.14 26.14 28.57            9.93  

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อาคาร (หน่วย: ลา้นบาท) 

0.00 0.43 0.00 0.00 

ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรกัษาอาคาร  
(หน่วย: ลา้นบาท)  

26.14 25.71 28.57 9.93 

พืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้  
(หน่วย: ตารางเมตร) 

12,100.00 12,100.00 14,600.00 14,600.00 

อตัราการเช่าพืน้ที ่ 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

100.00 100.00 100.00 100.00 

ทีม่า: BIP 
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(2) หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า BIP มหีน้าที่ด าเนินการและรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่ 
(Major Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า  

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี  

(3) หน้าทีใ่นการช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

BIP ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ (ใหห้มายความรวมถงึภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไรกต็าม) ภาษบี ารุงทอ้งที ่ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นใด
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่รวมถงึภาษีเงนิไดข้องกองทรสัต ์(หากม)ี ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าซึง่ไดเ้กดิหรอือาจมขีึน้
ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถงึวนัจดทะเบยีนการเช่าและตลอดระยะเวลาการเช่า 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี  

(4) การวเิคราะหเ์กีย่วกบัความสามารถทางการเงนิของ BIP 

เน่ืองจาก BIP เป็นคู่สญัญาในสญัญาตกลงกระท าการกบักองทรสัต ์ทีต่กลงจะช าระสว่นทีข่าดจากค่าเช่าและ
ค่าบรกิารรวมต่อปีทีก่องทรสัต์คาดการณ์ไวใ้หแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส ตามมาตรการลดความเสีย่งใน
การสูญเสยีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า หรอื ภายใน
ระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัทีค่รบก าหนดอายุสญัญาบรกิารลูกคา้ฉบบัปจัจุบนั (ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยตาม
สญัญาบรกิารลกูคา้ฉบบัปจัจุบนัไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุสญัญาดงักล่าวหรอืไม่ไดเ้ขา้ท าสญัญาบรกิารลกูคา้
ฉบับใหม่กับกองทรัสต์เมื่อครบก าหนดอายุสัญญาบริการลูกค้าฉบับปจัจุบัน) รวมทัง้ตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมบ ารุงทรพัยส์นิตลอดระยะเวลาการเช่าและภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ BIP ซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมี
ขึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถงึวนัจดทะเบยีนการเช่าและตลอดระยะเวลาการเช่า ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาถงึความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาตกลงกระท าการของ BIP โดย
พจิารณาจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของ BIP จากงบการเงนิของบรษิทัในชว่งปี 2559 ถงึ ปี 
2561 พบว่า BIP มผีลการด าเนินงานทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ BIP มรีายไดจ้ากเงนิปนัผลจาก
เงนิลงทุนระยะยาวในโรงไฟฟ้า SPP จ านวน 2 โรง/1 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หวัข้อ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกับ

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี  
 

                                                
/1 BIP ถอืหุน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12 ในบรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 1  จ ากดั และ รอ้ยละ 12 ในบรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร์ 2 จ ากดั  ทัง้
สองบรษิทัเป็นโรงงานไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมภายใตโ้ครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็กบัการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย เริม่ด าเนินการเชงิ
พาณชิยใ์นปี 2558 และ ปี 2559 ตามล าดบั โดยมกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวมกนั 229.2 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน ้า 40 ตนัต่อชัว่โมง 
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งบก าไรขาดทุน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายไดร้วม 125.33 171.17 225.93 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) 

47.28 87.11 139.77 

ทีม่า: BIP 

ในปี 2561 BIP มรีายไดร้วมทัง้สิน้ประมาณ 225.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 54.76 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.99 เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ 25.62 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 11.34 ในขณะที่รายได้อกีส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการบรกิารและสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน
สวนอุตสาหกรรมรวม 110.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.74 ของรายไดร้วมของ BIP นอกจากนี้ BIP 
ยงัมรีายไดจ้ากเงนิปนัผลจากธุรกจิโรงไฟฟ้าจ านวน 81.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 36.08  

ดว้ยความสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนการใหบ้รกิารและค่าใชจ้่ายในการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ประกอบกับเงินปนัผลจากโรงไฟฟ้าซึ่งเริ่มเปิดด าเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว ท าให้ BIP มีก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 BIP ม ีEBITDA จ านวน 139.77 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า
ประมาณ 52.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60.45 

ฐานะทางการเงิน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม 890.62 925.95 914.29 
หนี้สนิรวม 640.76 629.54 517.43 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 249.86 296.41 396.86 
ทีม่า: BIP 

ส าหรบัฐานะทางการเงนิของ BIP ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2561 BIP มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 914.29 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 11.66 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2560 ซึ่งมีสนิทรพัย์รวมอยู่ที่ 925.95 ล้านบาท 
โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่คอื ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 57.08 ของสนิทรพัยร์วม 
สว่นหนี้สนิรวมของ BIP มจี านวนทัง้สิน้ 517.43 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 112.11 ลา้นบาท จากหนี้สนิรวม ณ 
วนัที ่31 สงิหาคม 2560 ซึง่มจี านวน 629.54 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิ และการลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัช ในขณะทีส่่วนของผูถ้ือ
หุ้นรวมมีจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 396.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.45 ล้านบาท จาก ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 
2560 ทีม่จี านวน 296.41 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากก าไรสทุธภิายในงวดปี 
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2.3.4 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 

1) ขอ้มูลผลการด าเนินงานของโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)  ก่อนการเข้าลงทุนโดย
กองทรสัต ์

รายไดข้องโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ก่อนกองทรสัต์เขา้ลงทุน เป็นรายไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกจิในลกัษณะของการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็ในสว่น
ของอาคารคลงัห้องเย็น ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) ที่จะแสดงดงัต่อไปนี้ เป็นขอ้มูลในอดตีของทรพัยส์นิขณะทีอ่ยู่ภายใต้การด าเนินงานของเจา้ของ
ทรพัยส์นิ โดยการด าเนินธุรกจิในรูปแบบดงักล่าว อาจมไิดส้ะทอ้นถงึการด าเนินธุรกจิภายใตก้ารด าเนินงาน
ของกองทรสัต์ ซึง่อาจมคีวามแตกต่างไปจากผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ทีจ่ะมีรายไดค้่าเช่า
จากการใหผู้เ้ช่าหลกั หรอื JPAC เช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็จากกองทรสัตเ์พื่อประกอบธุรกจิ   

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัหอ้งเยน็โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์
 

อาคารคลงัห้องเยน็ โครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม)/1 /2 

(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารคลงัห้องเยน็ท่ี
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเท่านัน้) 

ส าหรบังวด 3 เดือน ปี 2561                     

ไตรมาสท่ี 2 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  

ไตรมาสท่ี 3 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

รายไดค้่าบรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ควบคุม
อุณหภูมแิช่เยน็และแช่แขง็/3 (หน่วย: บาท) 

7,323,450.00 10,152,117.00 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (หน่วย: บาท) 878,021.00 921,913.00 
ก าไรจากการด าเนินงาน (หน่วย: บาท) 6,445,429.00 9,230,204.00 
พืน้ทีอ่าคารคลงัหอ้งเยน็ (หน่วย: ตารางเมตร) 2,800.00 2,800.00 
 หมายเหตุ:  
/1 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561  
/2 อาคารคลงัหอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ)  ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ เริม่เปิดด าเนินการ
ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2561  

/3 รายได้จากการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ขา้งต้นไม่รวมรายไดจ้ากการให้บรกิารขนส่งสนิคา้ควบคุมอุณหภูมแิช่เย็นและแช่แขง็ 
เนือ่งจากอยู่ในส่วนธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ 

ทีม่า: JWD  

2) การก าหนดอตัราค่าเช่าทรพัยส์นิโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ภายหลงัการเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งของกองทรสัต ์

กองทรสัตไ์ดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 
2561 และ JPAC ไดท้ าสญัญาเช่าทรพัยส์นิกบักองทรสัต์เพื่อด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค 
(ส่วนขยายเพิม่เติม) และเพื่อกจิการอื่นใดที่มคีวามเกีย่วขอ้ง หรอืมคีวามเกี่ยวเนื่ องกบักจิการโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี 5 วนั นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า 
โดยกองทรสัต์มสีทิธเิรยีกให ้JPAC ต่ออายุสญัญาเช่าออกไปไดอ้กี 2 คราว นบัจากเมื่อสิน้สดุระยะเวลาการ
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เช่า เป็นระยะเวลาคราวละ 10 ปี ดว้ยอตัราค่าเช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็รายเดอืน โดยมกีารปรบัขึน้ของอตัรา
ค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ระหว่างอายุสญัญาตามทีไ่ดต้กลงกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.8 สรุปสาระส าคัญของสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สิน
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 

3) หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า JPAC มหีน้าที่ในการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุงทรพัย์สนิที่เช่าให้อยู่ใน
สภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์การเช่า  ทัง้นี้ JPAC จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกบัการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ในขณะที่กองทรสัต์จะ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) เช่น อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกบัระบบการท าความเยน็คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น โดยกองทรสัต์จะเกบ็ส ารองเงนิทุน (CAPEX 
Reserve) ในแต่ละปีส าหรบัค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance)
ดังกล่าว ในกรณีที่ในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่มากกว่า CAPEX 
Reserve JPAC ตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกนิทีเ่กดิขึน้จรงิในปีนัน้ๆ ใหแ้ก่กองทรสัต ์ 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.8 สรุปส าระสาคัญของสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สิน
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 

4) หน้าทีใ่นการช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า JPAC ตกลงจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ให้หมายความรวมถึง
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไรกต็าม) ภาษบี ารุง
ทอ้งที ่ภาษแีละค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่รวามถงึภาษเีงนิไดข้องกองทรสัต ์(หากม)ี 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.8 สรุปสาระส าคัญของสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สิน
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 

5) การวเิคราะหเ์กีย่วกบัความสามารถทางการเงนิของผูเ้ช่า 

ถงึแมว้่าการพจิารณาถงึความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาเช่าทรพัยส์นิและสญัญาตกลงกระท าการของ 
JPAC จะเป็นประเดน็พจิารณาทีส่ าคญั อย่างไรกด็ ีJPAC เป็นบรษิทัในกลุ่มของ JWD ดงันัน้ การพจิารณา
ความสามารถทางการเงนิของผู้เช่าหลกัโดยการวิเคราะห์เกี่ยวกบัความสามารถทางการเงนิของ JPAC 
เพยีงอย่างเดยีวอาจไม่สามารถสะท้อนถึงความสามารถทางการเงนิที่แท้จรงิของผู้เช่าได้ และนอกจากนี้ 
จากการทีก่องทรสัต์ไดเ้ขา้ท าสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง JWD BJL JPAC และกองทรสัต ์โดย JWD มี
หน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวทีจ่ะใหค้วามสนับสนุนทางการเงนิแก่ JPAC รวมทัง้ก ากบัดูแลและ
ใหค้วามช่วยเหลอืทีจ่ าเป็นแก่ JPAC เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเชา่กบักองทรสัต์
ตลอดระยะเวลาที่ JPAC เป็นผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว การเข้าท าสญัญาตกลงกระท าการระหว่าง 
JWD BJL JPAC และกองทรสัต์ดงักล่าว จึงยิ่งท าให้เกิดความชดัเจนถึงความเหมาะสมในการวเิคราะห์
ความสามารถทางการเงนิของ JWD แทนการวเิคราะหค์วามสามารถทางการเงนิของ JPAC ซึง่น่าจะท าให้
การวิเคราะห์มีความเหมาะสมและสะท้อนภาพที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น ดังนั ้น การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความสามารถทางการเงนิของผู้เช่าในส่วนนี้ จะเป็นการวเิคราะห์ความสามารถทางการเงนิของ JWD ซึ่ง
เป็นบรษิทัแม่ของ JPAC  
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(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.8 สรุปสาระส าคัญของสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัทรพัย์สิน
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)) 

งบก าไรขาดทุน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม  
ส าหรบังวด 3 เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดร้วม  2,250.88   2,963.10   3,297.64   664.93   896.79  

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ี 
ค่าเสือ่มราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

 472.82   1,229.62   734.76   154.23   238.73  

ทีม่า: JWD  

ในปี 2560 ผลการด าเนินงานของ JWD มีทิศทางการเติบโตเป็นบวก โดยมีรายได้รวมทัง้สิ้นประมาณ 
2,963.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 712.22 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.64 เน่ืองจาก
อาคารคลงัห้องเยน็ของกลุ่ม JWD ในช่วงเวลาดงักล่าว เป็นอาคารคลงัห้องเยน็แห่งแรกในย่านมหาชยัที่
ได้รบัใบรบัรอง MSC Certificate (Marine Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัมาก
ทีสุ่ดในดา้นการท าประมงอย่างยัง่ยืน โดยใบรบัรองดงักล่าวสามารถช่วยเพิม่ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั
และการด าเนินธุรกิจของ JWD นอกจากนี้ JWD ยงัมีการปรบัโมเดลธุรกิจคลงัสนิค้าห้องเย็นเพื่อลดการ
พึ่งพาลูกค้าที่ฝากสินค้าประเภทอาหารทะเล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปญัหาการท าประมงผิด
กฎหมาย และเพิม่สดัส่วนของสนิค้าประเภทอื่นๆ เช่น สตัว์ปีก อาหารแช่แขง็พรอ้มรบัประทาน ชสี ไวน์ 
เพื่อทดแทนสนิคา้ประเภทอาหารทะเล โดย EBITDA ของ JWD ในปี 2560 เท่ากบัประมาณ 1,229.62 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 756.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 160.06 จากการที่ JWD มี
ความสามารถในการท าก าไรที่ดีขึ้นและการรบัรู้ก าไรจากการขายทรพัย์สินเข้ากองทรสัต์เมื่อวันที่ 26 
ธนัวาคม 2560 ประมาณ 491.24 ลา้นบาท  

นอกจากนี้ ในปี 2561 JWD มรีายไดร้วม 3,297.64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 334.54 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.29 โดยเป็นก าไรจากการขายทรพัยส์นิเพิม่เตมิ (โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม)) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ให้แก่กองทรสัต์ 13.70 ล้านบาท ในขณะที่ JWD ม ี
EBITDA อยู่ทีป่ระมาณ 734.76 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 494.86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 40.25 เน่ืองจากสองสาเหตุหลกัไดแ้ก่ การทีใ่นปี 2560 JWD มกี าไรจากการขายทรพัยส์นิทีก่ล่าวไป
ขา้งต้นประมาณ 491.24 ล้านบาท ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเพียงครัง้เดียว และการ
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของต้นทุนการขายในปี 2561 และส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 JWD มรีายไดร้วมประมาณ 896.79 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนั ในปี 
2561 ประมาณ 231.82 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 34.87  โดยส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธุรกจิ
ใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ กลุ่มธุรกจิขนสง่สนิคา้ และกลุ่มอาหาร สง่ผลให้ JWD ม ีEBITDA ส าหรบั
ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 ประมาณ 238.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกนั ในปี 2561 ประมาณ 85.50 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 54.79   



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท   
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 2-41 
 

ฐานะทางการเงิน  

งบการเงินรวม 
(หน่วย: ล้านบาท)  

ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ส าหรบังวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม 5,318.02 5,532.55 6,357.48 6,797.25 
หนี้สนิรวม 2,705.43 2,432.88 3,189.91 3,513.83 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,612.59 3,099.67 3,167.57 3,283.42 

ทีม่า: JWD 

ส าหรบัฐานะทางการเงนิของ JWD ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 JWD มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 6,797.25 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 439.77 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่มสีนิทรพัยร์วมอยู่ที ่6,357.48 ลา้นบาท 
โดยสนิทรพัย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.46 ของ
สนิทรพัยร์วม สว่นหนี้สนิรวมของ JWD มจี านวนทัง้สิน้ 3,513.83 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 323.92 ลา้นบาท จาก
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจ านวน 3,189.91 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการการ
เพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 
3,283.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 115.85 ลา้นบาท จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่มจี านวน 3,167.57 ล้าน
บาท อนัเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธใินไตรมาส  

2.4 ประกนัภยัในทรพัยสิ์น 

การประกนัภยัในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ประเภทกรมธรรม ์ ระยะเวลาคุม้ครอง วงเงินประกนัภยัรวม 

กรมธรรมค์วามเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 1 ปี 1,674,320,000 บาท 

กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผดิต่อ
บุคคลภายนอก 

1 ปี 
5,000,000 บาทต่อโครงการต่อ

เหตุการณ์แต่ละครัง้  

กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผดิ
ตามกฎหมายอนัเกดิจากการ
ประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่
3 ตามพระราชบญัญตัคิวบคุม
น ้ามนัเชือ้เพลงิ 

1 ปี 
25,000,000 บาท 

(เฉพาะโครงการ SCC) 

ภายหลงัการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์จะจดัใหม้กีารท าประกนัภยัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิ ทัง้ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ (All Risks 
Insurance) และประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มี
แผนจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(1) ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) 

(ก) ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยัร่วม: กองทรสัต ์และ/หรอื บุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนด  

ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจจะเป็นผู้เอาประกนัร่วมในบางกรมธรรม์ เนื่องจากกรมธรรม์ประกนัภยัประเภท
ดงักล่าว เจา้ของทรพัยส์นิในปจัจุบนัไดจ้ดัท าไวแ้ลว้ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกจิตามปกตแิละยงัไม่หมดอายุความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ดงันัน้ เจา้ของทรพัย์สนิ ใน
ปจัจุบนัจะด าเนินการให้กองทรสัต์เขา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ดงักล่าว ซึ่งมคีวาม
คุม้ครองครอบคลุมทรพัย์สนิตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งถึงวนัสิน้สุดกรมธรรม ์
อย่างไรกด็ ีเมื่อกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวหมดอายุความคุม้ครองผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีาร
ท ากรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัใหมใ่หค้รอบคลุมทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งทัง้หมด 
โดยมกีองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผลประโยชน์ทัง้หมดในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิท์รพัยส์นิ และ/หรอืผูเ้ช่า 

(ข) ผูร้บัผลประโยชน์หรอืผูร้บัผลประโยชน์ร่วม: กองทรสัต ์และ/หรอื บุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนด 

(ค) ผูร้บัผดิชอบเบีย้ประกนั: กองทรสัต์ 

(ง) ทุนประกนั: ไม่น้อยกว่ามลูค่าตน้ทุนทดแทนใหม่ของสิง่ปลกูสรา้งและเครื่องจกัร (ก่อนหกัค่าเสือ่มราคา 
และไม่รวมมลูค่าทีด่นิ) (Full Replacement Cost) ตามรายงานผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

(2) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อประกันความรับผิดของ
กองทรสัต์ในกรณีทีบุ่คคลภายนอกไดร้บัความเสยีหายจากทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ ง อันเป็นผลให้กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว โดยมี
บุคคลภายนอกเป็นผูร้บัผลประโยชน์ภายใตก้รมธรรมด์งักล่าว 

(ก) ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยัร่วม: กองทรสัต ์

(ข) ผูร้บัผลประโยชน์: บุคคลภายนอก 

(ค) ผูร้บัผดิชอบเบีย้ประกนั: กองทรสัต ์

(ง) ทุนประกนั: ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการจดัท าประกนัภยัความรบัผดิชอบรบัผดิต่อบุคคลภายนอก
ในวงเงินประกันภัยอย่างน้อย 5,000,000 บาทต่อโครงการ (ยกเว้นโครงการ SCC) ซึ่งผู้จ ัดการ
กองทรสัต์มีความเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม และสามารถคุ้มครองความเสยีหายและบาดเจบ็ที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกได้ ส าหรบัโครงการ SCC เนื่องจาก SCC เป็นผู้ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการคลงัน ้ามันอันเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน ้ามัน
เชือ้เพลงิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึก าหนดใหม้จี านวนเงนิเอาประกนัภยัส าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อ
ครัง้ไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัซึง่ไดจ้ดัท าไวล่้วงหน้าก่อนการเขา้ลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งของกองทรสัตย์งัไม่
หมดอายุ ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้กองทรสัต์เป็นผู้รบัผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรมด์ังกล่าว และเมื่อ
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวหมดอายุ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัให้มกีารเขา้ท ากรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัใหม่ให้
ครอบคลุมทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งทัง้หมด ทัง้นี้ ประกนัภัยประเภทความเสี่ยงภัย
ทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) จะมวีงเงนิประกนัภยัไม่ต ่ากว่ามูลค่าทดแทนทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน
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เพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง ส าหรับสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาและไม่รวมมูลค่าที่ดิน) เป็น
ดงัต่อไปนี้ 

มูลค่าประเมิน บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ 
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

ตน้ทุนทดแทนใหมข่องสิง่ปลกูสรา้ง 
(ก่อนหกัค่าเสือ่มราคา) และไม่รวมค่าทีด่นิและงาน
ฐานราก (ลา้นบาท) 

1,817.26 1,056.53 

หมายเหตุ:   
/1 ขอ้มลูราคาประเมนิของทรพัย์สนิ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท์ จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัลงวนัที ่12 ตุลาคม 2561 และของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่17 ตุลาคม 2561 

ทัง้นี้กองทรสัต์อาจะพจิารณาจดัให้มกีารประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interuption) ส าหรบัทรพัย์สนิที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งตามความเหมาะสม 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กีย่วกบัการจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์แีผนจะด าเนินการใหก้องทรสัตท์ าประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิโดยมทีุนประกนัไม่น้อยกว่า
มูลค่าทดแทนค่าต ่าส าหรบัโครงการ TIP โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีและโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค 
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) สว่นโครงการ SCC ผูจ้ดัการกองทรสัต์มแีผนจะด าเนินการใหก้องทรสัตท์ าประกนัความเสีย่ง
ภยัทรพัย์สนิ โดยมทีุนประกนัไม่น้อยกว่ามูลค่าทดแทนค่าสงู ซึ่งอ้างองิจากบรษิัท ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลั
แทนท ์จ ากดั ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าวงเงนิประกนัภยัขัน้ต ่าทีไ่ดจ้ดัท าขา้งตน้นัน้มคีวามพอเพยีงและ
ความเหมาะสมกบัมูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง เนื่องจากวงเงนิประกนัภยัขัน้ต ่า
ครอบคลุมมลูค่าของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจ านวน 1,171,250,000 บาท และคาดว่า
จะสามารถทดแทนมูลค่าของทรพัยส์นิในกรณีทีท่รพัยส์นิดงักล่าวช ารุดเสยีหาย อา้งองิจากมูลค่าต้นทุนทดแทน
ใหม่ของสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัร (ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา และไม่รวมมูลค่าที่ดนิ) ตามรายงานผู้ประเมนิราคา
ทรพัยส์นิดงักล่าวในการก าหนดมูลค่าประกนัอคัคภียัตามหลกัเกณฑ์ของส านักคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

ส าหรบัประกันภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการจัดท าประกนัภัยในวงเงิน
ประกันภัยที่ผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมและสามารถคุ้มครองความเสียหายและ
บาดเจบ็ทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อบุคคลภายนอกได ้หรอืตามขอ้ก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการนัน้ๆ 

เน่ืองจากลกัษณะทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง เป็นทรพัยส์นิแนวราบ กล่าวคอื เป็นถงัเกบ็
สารเคมเีหลว อาคารคลงัสนิค้าและอาคารคลงัห้องเยน็ชัน้เดยีว และ/หรอื มชีัน้ลอย และมกีารกระจายตวัอยู่ใน
พืน้ทีก่วา้งโดยระยะเวลาการก่อสรา้ง และ/หรอืการซ่อมแซมทรพัยส์นิประเภทดงักล่าวจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7-
8 เดอืนอย่างไรกด็ ีการด าเนินงานอาจขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ อาท ิขนาดของถงัและอาคาร ลกัษณะทีด่นิ
และความสามารถในการก่อสรา้งของผูร้บัเหมา เป็นตน้ ในขณะทีท่รสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย์บางกองอาจมกีารจดัท าประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption) ให้แก่
ทรพัยส์นิ เพื่อป้องกนัความเสีย่งหากเกดิการเสยีหายของทรพัยส์นิและต้องใชร้ะยะเวลาในการซ่อมแซมยาวนาน 
จนท าใหก้ระทบต่อรายไดอ้ย่างมนียัส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในอาคารแนวสงู ดงันัน้ ทางผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็
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ว่าความเสี่ยงจากระยะเวลาการซ่อมแซมทรพัย์สนิที่เสยีหายยาวนาน ส าหรบัในกรณีของลกัษณะทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้อยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูมาก ประกอบกบัการท าประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 
(Business Interruption) อาจต้องมีค่าเบี้ยประกันภัยเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของกองทรัสต์และกระทบต่อ
ผลตอบแทนผูถ้อืหน่วย ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึเหน็ว่า การท าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ (All Risks 
Insurance) และประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เหมาะสมกบัธุรกจิใหเ้ช่า
ถงัเกบ็สารเคมเีหลว อาคารคลงัสนิคา้ และอาคารคลงัหอ้งเยน็แลว้  

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรสัต์อาจพิจารณาให้กองทรสัต์มกีารจดัท าประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business 
Interruption) และ/หรอื ประกนัภยัประเภทอื่นๆ เพิม่เตมิในอนาคต เพื่อคุม้ครองความเสยีหายต่อกองทรสัต์และ
เพื่อประโยชน์ของกองทรสัตไ์ดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์ 

2.5 จดุเด่นของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

2.5.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึงตัง้อยู่ในท าเลท่ีดี เป็นศนูยก์ลางการด าเนินธุรกิจ
และจดุยุทธศาตรส์ าหรบัการขนส่ง และการกระจายสินค้า  

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งเป็นทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพสงู เป็นทรพัยส์นิทีม่คีวามสามารถ
ในการสรา้งรายไดใ้นระดบัสงู โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
หลกัๆ คอื (1) สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว อาคารคลงัสนิคา้ และสาธารณูปโภค
ต่างๆ ในโครงการ SCC ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุขสวสัดิ ์จงัหวดัสมุทรปราการ โดยทีด่นิของโครงการ SCC ตัง้อยู่
รมิแม่น ้าเจา้พระยาซึง่มคีวามลกึของแม่น ้ามากกว่าแม่น ้าท่าจนีและแม่น ้าบางปะกง จงึเหมาะสมส าหรบัเรอืขนส่ง
สินค้าสารเคมีเหลวระหว่างประเทศขนาดระวางประมาณ 15,000 ตัน อีกทัง้ SCC ยังเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการท่าเรอืส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเทียบท่าส าหรบัขนถ่ายสนิค้าสารเคมีเหลวเขา้สู่ถังเก็บ
สารเคมเีหลว นอกจากนี้ ดา้นหน้าของโครงการ SCC ตดิกบัถนนสุขสวสัดิ ์ซึง่เชื่อมต่อกบัวงแหวนอุตสาหกรรม
และเป็นหนึ่งในถนนสายหลกัส าหรบักระจายสนิคา้และการคมนาคมไปยงัโรงงานและศูนยอ์ุตสาหกรรมต่างๆ ใน
จงัหวดัที่พื้นที่ติดกบักรุงเทพมหานครและพื้นทีภ่าคตะวนัตก ตะวนัออก และภาคใต้ (2) กรรมสทิธิใ์นที่ดนิและ
อาคารคลงัสนิค้า ในโครงการ TIP 8 ตัง้อยู่บรเิวณ ถนนเลยีบคลองส่งน ้าชลหารพจิติรสุวรรณภูม ิอ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ถอืเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าหรบัการกระจายสนิคา้ การขนส่ง การคมนาคมและการด าเนิน
ธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศ อกีทัง้ยงัอยู่ในศนูยก์ลางอุตสาหกรรมการผลติชัน้น าของ
ประเทศไทย (3) สทิธกิารเช่าในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี 
ซึง่อาคารคลงัสนิค้าที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่งเป็นคลงัสนิคา้ให้เช่าขนาดใหญ่แห่งเดยีวในสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีทัง้นี้ สวนอุตสาหกรรมบางกะดเีป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม
ผูผ้ลติ/โรงงานชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของโรงงานชัน้น าประมาณ 38 โรงงาน โดยเฉพาะผูผ้ลติ
จากประเทศญี่ปุน่ ในดา้นมาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่ง (4) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงั
หอ้งเยน็ และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิม่เตมิ) ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ถอืเป็นจุดศูนยก์ลางการด าเนินธุรกิจการ
ให้บรกิารรบัฝากและขนส่งสนิค้าแช่แขง็ โดยกองทรสัต์ได้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
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2.5.2 ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึงมีคณุภาพและศกัยภาพสูง และมีการออกแบบอย่าง
ดี 

อาคารคลังห้องเย็นสามารถรองรับการจัดการสินค้าที่ต้องการความเย็นอุณหภูมิระหว่าง -22 ถึง 20 องศา
เซลเซยีส โดยเป็นระบบท าความเยน็จากระบบส่วนกลางจ่ายให้กบัพื้นที่ต่างๆ การออกแบบตวัอาคารค านึงถึง
ระยะห่างของช่วงเสา มกีารจดัแบ่งพื้นทีภ่ายในมกีารแบ่งแยกหอ้ง โดยค านึงถงึการใช้งานและการปฏบิตัิการที่
สะดวก คล่องตวั มคีวามปลอดภยั ลดปญัหาในการขนถ่ายสนิคา้เขา้และออก ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นช่วงเวลาทีม่กีาร
ใช้บรกิารของลูกค้าจ านวนมาก พื้นอาคารมีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถรบัน ้าหนักได้ 5 ตนัต่อตาราง
เมตร และมเีพดานสงูถงึ 9 เมตร ซึ่งเหมาะกบัการน าสนิคา้เขา้และออก และการขนถ่ายสนิคา้จากรถบรรทุก ซึ่ง
อาคารคลงัหอ้งเยน็ถูกออกแบบใหม้ปีระตูส าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และอุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพืน้ใหม้คีวามลาดชนัที่
เหมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิคา้เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสนิคา้ 

ส าหรบัอาคารคลงัสนิค้าจะเป็นอาคารคลงัสนิคา้ทีพ่ฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงให้เหมาะสม
กบัความต้องการของผูเ้ช่าแต่ละรายได ้พืน้อาคารสามารถรบัน ้าหนกัไดถ้งึ 5 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารมปีระตู
ชตัเตอรส์ูง ซึ่งเหมาะกบัการเขา้ออกของรถบรรทุก มสี่วนส านักงานพรอ้มสาธารณูปโภคและงานระบบทีจ่ าเป็ น
ต่างๆ ครบครนั เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั ระบบ
แจง้เหตุเพลงิไหม ้ฯลฯ ทีผู่้เช่าสามารถเช่าและเริม่ด าเนินการไดท้นัท ีและยงัมจีุดเด่นอยู่ทีก่ารออกแบบใหพ้ืน้ที่
โปร่งโล่ง ไม่มเีสาตรงกลาง ท าให้จดัวางสายการผลติไดง้่าย มแีสงธรรมชาติและการระบายอากาศที่ด ีอกีทัง้ยงั
ตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัไว ้ 

ส าหรบัทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งเป็นถงัชนิดหลงัคาไม่
เคลื่อนที ่(Fixed roof tank) สว่นผนงัและพืน้ผลติจากเหลก็กลา้ (Steel plate) ขึน้รปู ออกแบบความหนา ลกัษณะ
ของแผ่น การรบัแรงดนัและน ้าหนัก มกีารเชื่อมแผ่นและท่อต่างๆ ตามมาตรฐาน API 650 ส่วนหลงัคาเป็นแบบ
ยดึตดิถาวร สามารถรองรบัน ้าหนกัและแรงดนัภายในถงั แรงลมและฝนทีม่าปะทะ รวมถงึน ้าหนักของหลงัคาและ
ส่วนประกอบอื่นๆทีต่ิดตัง้บนหลงัคา ผวิภายนอกทาดว้ยสกีนัสนิมป้องกนัการผุกร่อนและทนต่อภูมอิากาศ แสง 
รงัส ีUV ภายในเคลอืบป้องกนัการกดักร่อนจากไอ และของเหลวภายในถงั รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนกบั
ของเหลวทีจ่ดัเกบ็ มชี่องเปิดถงั ช่องคนลงที่หลงัคาและผนังถงัเพื่อสามารถเขา้ไปซ่อมบ ารุง  ช่องระบายและบ่อ
รองรบัตะกอนที่พื้นภายในถัง และอุปกรณ์วดัระดบัของเหลวได้รบัการรบัรองโดยส านักงานกลางชัง่ตวงวัด
กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มขีนาดของถงัเกบ็ทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

2.5.3 ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึงเป็นทรพัย์สินท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมมีการแข่งขนั
ค่อนข้างต า่และอปุสงคไ์ม่ผนัผวน 

หลงัจากทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ทรพัยส์ินของกองทรสัต์จะ
ประกอบไปด้วยทรพัย์สนิจาก SCC ร้อยละ 49.56 กลุ่ม TIP ร้อยละ 21.08 BIP ร้อยละ 5.36 และกลุ่ม JWD  
ร้อยละ 24.00 เพราะฉะนัน้ทรพัย์สินหลักของกองทรัสต์ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ที่หนึ่งจะอยู่ใน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารจดัเกบ็สารเคมเีหลวเป็นสว่นใหญ่ ซึง่อุตสาหกรรมดงักล่าวมีเพยีง SCC 
และผูป้ระกอบกจิการอื่นเพยีงไม่กีร่ายทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานประเภทเกบ็รกัษาบรรจุเคมภีณัฑ์
อนัตราย ก่อนทีผ่งัเมอืงรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 จะบงัคบัใช ้ซึง่ในปจัจุบนัผงัเมอืงรวมดงักล่าวไม่อนุญาตให้
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิในบรเิวณทีต่ัง้ของโครงการ SCC เพื่อกจิการโรงงานประเภทเกบ็รกัษาบรรจุเคมภีณัฑอ์นัตราย
แล้ว เพราะฉะนัน้ในอนาคต อุตสาหกรรมนี้จะไม่มผีู้ประกอบกจิการรายใหม่ที่ประกอบธุรกจิใกล้เคยีงกบั SCC 
เขา้มาเนื่องจากไม่มกีารอนุญาตใหป้ระกอบกจิการดงักล่าวในบรเิวณทีผ่งัเมอืงรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ใช้
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บงัคบัอกีต่อไป นอกจากว่าจะมกีารบงัคบัใช้ผงัเมืองฉบบัใหม่ซึ่งอนุญาตให้ประกอบกจิการดงักล่าวได้ ดงันัน้ 
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้อยู่ในอุตสาหกรรมทีม่กีารแข่งขนัค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากมี
อุปทานทีจ่ ากดัและอุปสรรคในการเขา้อุตสาหกรรมสงู (Barrier to Entry)  

นอกจากนี้ในด้านอุปสงค์ ความต้องการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลวนัน้มีความผนัผวนต ่า เนื่องจากผู้เช่าถังเก็บ
สารเคมเีหลวสว่นใหญ่ตอ้งการทีจ่ะจดัเกบ็ตวัท าละลาย (Solvent) ผ่านการน าเขา้ทางท่าเรอื และน าตวัท าละลายที่
จดัเกบ็ไปขายต่อใหแ้ก่ผูผ้ลติ ซึง่ตวัท าละลาย เช่น เมทานอล เอทานอล เอทธลิ อซเีตท และโทลอูนี เป็นต้น นัน้
เป็นสารตัง้ตน้ส าคญัทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์ก่อสรา้ง ส ีเสือ้ผา้ และสนิคา้อุปโภค
บรโิภคที่ใชใ้นชวีติประจ าวนั เป็นต้น เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดว้่าความต้องการของสารละลายและความต้องการใน
การเช่าถังเก็บสารเคมีดังกล่าวค่อนข้างคงที่และมีความผันผวนต ่ าในลักษณะเดียวกันกับภาครวมของ
อุตสาหกรรมทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทัง้นี้ผูเ้ช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวสว่นใหญ่ประกอบธุรกจิผลติน ้ามนัหล่อลื่น ธุรกจิผลติ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม และธุรกจิซือ้ขายผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม  

2.5.4 ผู้เช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึงเป็นบริษัทชัน้น าของประเทศและบริษัทใน
เครอืของบริษทัข้ามชาติชัน้น า เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย อยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีดี และมีการ
กระจายตวัของผูเ้ช่าอย่างเหมาะสม 

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งมศีกัยภาพในการสรา้งรายไดท้ีด่ ีโดยกลุ่มผูเ้ช่านับเป็นกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายทีม่ที ัง้ศกัยภาพทางธุรกจิทีด่แีละเสถยีรภาพทางการเงนิทีด่ ีอกีทัง้ยงัมคีวามหลากหลายในแง่การ
กระจายตวัของประเภทธุรกจิ 

โดยหากพจิารณาผู้เช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่รวมกนัประมาณร้อยละ 56.54 ของรายได้รวมทุกโครงการ อนัได้แก่ บริษัท เอสเอฟซ ี 
เอกเซลเล้นซ์ จ ากัด บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น  จ ากัด บริษัท เอสโซ่  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ ากัด และ บริษัท ไอ.ซี.พี เคมีคอลส์ จ ากัด ต่างก็เป็นบริษัทชัน้น าที่มีความ
แข็งแกร่งทางด้านธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงิน ส าหรบัประเภทธุรกิจของผู้เช่านัน้ ผู้เช่าส่วนมากของ
ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้ประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรม ผู้ให้บรกิาร
หอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม และผลติน ้ามนัหล่อลื่น โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 24.00 รอ้ยละ 17.84 และรอ้ยละ 17.62 ของรายไดร้วมทุกโครงการ ตามล าดบั ซึง่อุตสาหกรรมเหล่านี้ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ที่สรา้งรายไดจ้ากการผลติและส่งออกในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก 
ดงันัน้ จงึสะทอ้นให้เหน็ถึงศกัยภาพในการสรา้งรายได้ของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์ที่เปลีย่นแปลงไปภายหลงัการ
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง แสดงใหเ้หน็ถงึความโดดเด่นของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งทัง้
ในแง่ของคุณภาพ ศกัยภาพการเตบิโต และการกระจายตวัของประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าอย่างเหมาะสม 

2.5.5 ทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึงมีการกระจายความเส่ียงของการลงทุน (Risk 
Diversification of Portfolio) อย่างเหมาะสม 

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งมกีารกระจายความเสีย่งของการลงทุน อนัไดแ้ก่ โครงการที่
เขา้ลงทุน ท าเลทีต่ัง้ ประเภทของทรพัยส์นิ ลกัษณะของผูเ้ช่า การครบก าหนดอายุสญัญา เป็นตน้ 

โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในทรพัยส์นิหลกัซึง่กระจายตวัอยู่ใน 4 โครงการ ตัง้อยู่ใน 3 จงัหวดั 
อนัไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัฉะเชงิเทรา  
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ทรพัย์สนิหลกัประกอบด้วยถังเกบ็สารเคมีเหลว 61 ถัง อาคารคลงัสนิค้า 8 อาคาร และอาคารคลงัห้องเยน็ 1
อาคาร ซึง่การกระจายตวัของประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้ จะช่วยลดความ
เสีย่งจากการพึ่งพงิธุรกจิเช่าถงัเกบ็สารเคมีเหลว หรอือาคารคลงัห้องเย็น หรอือาคารคลงัสนิค้าให้เช่าอย่างใด
อย่างหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว โดยรายได้ของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยรายได้จากทรพัย์สนิประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว 
รอ้ยละ 40.32 อาคารคลงัสนิคา้ รอ้ยละ 26.75 และอาคารคลงัหอ้งเยน็ รอ้ยละ 24.82 ของรายไดร้วมทุกโครงการ 

นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาในดา้นสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง พบว่า
สญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเฉลีย่ 6 ปีขึน้ไป คดิเป็นอตัราส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมรอ้ยละ 8.55 สญัญาเช่าทีม่ีอายุ
สญัญาเฉลี่ย 3 ถึง 6 ปี คดิเป็นอตัราส่วนรายได้ต่อรายไดร้วมร้อยละ 61.15 และสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเฉลี่ย
น้อยกว่า 3 ปี คดิเป็นอตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมร้อยละ 30.30 และสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่าภายในปี 2564 หรอืคิดเป็นร้อยละ 44.20 ของรายได้รวมทุกโครงการ (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2562) 

จากเหตุผลขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนี้ มกีารกระจายความเสีย่ง
ของการลงทุนในดา้นต่างๆ อย่างเหมาะสม 

2.5.6 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นบริษทัในเครอืของผูน้ าในธรุกิจพฒันาอาคารคลงัสินค้า โรงงานให้เช่า และ
ถงัเกบ็สารเคมีเหลว ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญสูง 

ส าหรบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง ผู้จดัการกองทรสัต์จะมีการเข้าท าสญัญาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์บับรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื TIP โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้
บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ในสว่นของทรพัยส์นิในโครงการ TIP 8 โดย
บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดัและคณะผู้บรหิารถือเป็นผูน้ าในธุรกจิ โดยมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะด้านการพฒันาอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า และการให้บรกิารที่ครบ
วงจร ทัง้นี้ บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั และคณะผูบ้รหิาร ไดด้ าเนินธุรกจิจ าหน่ายหรอืใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และ
โรงงานส าเรจ็รูป แก่ผู้ประกอบการทัง้ในและนอกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า  20 ปี โดยปจัจุบนัมีอาคาร
คลงัสนิคา้และโรงงานส าเรจ็รปูใหเ้ช่าทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 

TIP กองทรสัต ์

จ านวน
คลงัสินค้า 
(หลงั) /1 

พืน้ท่ี
คลงัสินค้า
พรอ้มเช่า 
(ตร.ม.) /2 

ตร.ม. 

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

รวม  161 235,335.79 56,343.70 
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หมายเหตุ:  
/1 จ านวนคลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
/2 พื้นทีค่ลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
ทีม่า: TIP 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562  

จากทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเชื่อมัน่ว่า บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั และคณะผูบ้รหิารมคีวามรู้
ความเขา้ใจในธุรกจิอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่ารวมทัง้มคีวามเชี่ยวชาญในดา้นการตลาดในการหาผูเ้ช่า
รายใหม่ การสร้างและรกัษาความสมัพันธ์อันดีกับผู้เช่าที่เป็นลูกค้าปจัจุบัน ตลอดจนการบริหารรายได้และ
ค่าใชจ้่าย นอกจากนี้ยงัมบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ทัง้ทีเ่ป็นทมีงานก่อสรา้งซึง่ประกอบดว้ยสถาปนิก วศิวกร และ
ผูจ้ดัการโครงการ ซึ่งเป็นผูค้วบคุมงานก่อสรา้งโดยตรง อกีทัง้ยงัมเีจา้หน้าที่ใหบ้รกิารช่วยเหลอืลูกค้าในการขอ
ใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการและจดัหาสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกคา้ รวมทัง้
การให้บรกิารขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัคนต่างชาติ และการให้บรกิารทัว่ๆ ไปตามที่ลูกค้า
ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารทรพัย์สินดังกล่าวซึ่งเป็นอสงัหาริมทรพัย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรสัต์ 

ส าหรบัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ประเภทอาคารคลังสินค้าและถังเก็บสารเคมีเหลวโครงการ SCC ผู้จดัการ
กองทรสัต์จะแต่งตัง้บรษิัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิโครงการ SCC เป็นผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ในส่วนของทรพัย์สนิโครงการ SCC ผู้จดัการกองทรสัต์มีความเชื่อมัน่ว่าคณะ
ผู้บริหารและทีมงานบริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) มีประสบการณ์และความช านาญเฉพาะด้านในการ
ใหบ้รกิารเกบ็สารเคมเีหลวซึง่ส่วนใหญ่เป็นประเภทสารท าละลายและน ้ามนัหล่อลื่นทีม่คีุณสมบตัไิวไฟ ตลอดจน
การควบคุมดูแลให้มมีาตรฐานความปลอดภยัและการปฎบิตังิานของเจา้หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ
และขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการเกบ็รกัษาวตัถุดงักล่าว รวมทัง้ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบที่จะ
ด ารงไวซ้ึง่การครอบครองและใชง้านทรพัยส์นิตามใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตครอบครองและเกบ็รกัษาวตัถุ
อนัตราย ใบอนุญาตใช้ท่าเทยีบเรอื เป็นต้น เพื่อให้กองทรสัต์ใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดอายุการลงทุน 

นอกจากนี้ ดว้ยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิทีเ่กีย่วกบัสารเคมปีระเภทไวไฟมากว่า 30 ปีของคณะผู้บรหิาร
บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) ที่ได้มีการบรหิารจดัการ การถ่ายทอดประสบการณ์และการฝึกฝนอบรม
พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการดูแลรกัษาซ่อมบ ารุงทรพัย์สินทัง้ในส่วนของ 
อาคารคลงัสนิคา้และถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหอ้ยู่ในสภาพใชด้ าเนินงานได้เป็นอย่างด ีผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึเชื่อว่า
บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) จะสามารถบรหิารทรพัย์สนิโครงการ SCC ที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติม
ครัง้ทีห่นึ่งใหม้อีายุการใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและจดัหาประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง  

2.5.7 กองทรสัตมี์โอกาสท่ีจะเติบโตจากแผนการลงทุนท่ีต่อเน่ืองตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์

กองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนส าหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิในอนาคต ทัง้การลงทุนในทรพัยส์นิ
ของกลุ่ม SCC BIP TIP และ JWD รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้จ าหน่ายทรพัย์สนิ” และบริษัทอื่นๆ ทัง้นี้ การที่กลุ่ม 
ผู้จ าหน่ายทรัพย์สิน เป็นบริษัทชัน้น าในด้านการให้บริการเช่าถังเก็บสารเคมีเหลว และให้บริการเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้และอาคารคลงัหอ้งเยน็ของประเทศไทย ประกอบกบัการมปีระวตักิารด าเนินธุรกจิดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง 
จงึท าให้กองทรสัต์มโีอกาสในการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าวเพิม่เติมในอนาคตได้ นอกจากนัน้ กองทรสัต์ยงัมี
นโยบายทีจ่ะแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอุตสาหกรรมของบรษิทัอื่นๆ อกีดว้ย โดยการ
ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์นอนาคตจะท าใหข้นาดของกองทรสัตม์มีลูค่าเพิม่ขึน้ ซึง่จะท าใหม้สีภาพ
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คล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตม์ากขึน้ตามมา และนอกจากน้ีการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิในอนาคตยงัเป็นการ
กระจายความเสีย่งในการลงทุนของกองทรสัตอ์กีดว้ย 

2.5.8 กองทรสัตแ์ละกลุ่มผูจ้  าหน่ายทรพัยสิ์น มีการประสานผลประโยชน์ระหว่างกนั 

เนื่องจากกลุ่มผู้จ าหน่ายทรพัย์สนิ มีโอกาสในการลงทุนในการถือหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายแล้ว ดงันัน้
เพื่อให้ กลุ่มผู้จ าหน่ายทรัพย์สินได้รับประโยชน์จากการลงทุนในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ SCC BIP และ 
บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ซึง่เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะด าเนินการบรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุน
อย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพื่อใหก้องทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ุกรายไดร้บัผลตอบแทนสงูสุด รวมทัง้กองทรสัตจ์ะ
เป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนของกลุ่มผูจ้ าหน่ายทรพัยส์นิทีน่อกเหนือไปจากการกู้ยมืเงนิ การออกหุ้นสามญั
และหุน้กู ้โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสรา้งความน่าเชื่อถอื โดยการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อท าให้กองทรสัต์เป็นช่องทางในการระดมทุนในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ก าหนดค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบอ้างอิงและแปรผันตามผล
ประกอบการของกองทรสัต ์ซึง่จะเป็นสิง่จงูใจทีด่เีพื่อใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์ยายามสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ และ/
หรอื พยายามทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

2.5.9 กองทรสัตส์ามารถกู้ยืมเงินได้ 

กองทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารต่างๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การ
ออกตราสารประเภทต่างๆ อาทเิช่น ตราสารหนี้ หุน้กู้ หรอืการเขา้ท าสญัญาที่มลีกัษณะเป็นการกู้ยมื ทัง้ที่เป็น
การกู้ยมืโดยมทีรพัย์สนิของกองทรสัต์เป็นหลกัประกนัการช าระเงนิกู้ยมืหรอืไม่กต็าม ทัง้นี้ กองทรสัต์สามารถ
กูย้มืเงนิไดเ้พื่อวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั 
อย่างไรกต็าม การกูย้มืเงนิของกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัในเรื่องอตัราส่วนในการกูย้มืเงนิทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์และกองทรสัตส์ามารถก่อภาระผกูพนัไดต้ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

ในการลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง กองทรสัต์สามารถกู้ยืมเงนิหรอืก่อภาระ
ผกูพนัภายในวงเงนิไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพราะผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่ขึน้เพื่อน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตด์งักล่าวมาใชใ้น
การลงทุนเพิม่เตมิ อกีทัง้อตัราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่กองทรสัต์ต้องช าระในการกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต่างจากอตัราการกู้ยมืเงนิของลูกค้าชัน้ดทีี่ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั 

2.5.10 กองทรสัตไ์ด้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 

เงนิได้ของกองทรสัต์ได้รบัการยกเวน้ภาษีเงนิได้ตามประมวลรษัฎากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากรฉบบัที ่533 พ.ศ. 2555 
 

2.6 สรปุสาระส าคญัของรายงานการประเมิน 

2.6.1 ราคาประเมินและมูลค่าสูงสุดท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่งที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ทัง้ 2 รายเลอืกใชร้าคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได/้วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) เป็นมลูค่า
ตลาดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิได้
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ตรวจสอบสมมตฐิานหลกัของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งแล้ว ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประเมนิมูลค่าดงักล่าวไม่
สมเหตุสมผล อย่างไรกต็าม ผลประกอบการทีจ่ะเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าวได ้หรอืเหตุการณ์
ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 รายว่า
ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายไดเ้ป็นมูลค่าทีเ่หมาะสมในการใชเ้ปรยีบเทยีบกบัราคาที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนกว่า
ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 

โดยขอ้มลูราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได้/วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) ส าหรบัทรพัยส์นิ
ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ดงัตารางดา้นล่างนี้ 

มูลค่าประเมิน 

ราคาประเมิน (ล้านบาท) ราคาประเมิน 
ท่ีต า่กว่า  

(ล้านบาท) 

บริษทั ซิมส ์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์

จ ากดั/1 

บริษทั แกรนด ์ 
แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั/2 

มูลค่าทรพัยสิ์นรวมประมาณ 3,721.40 3,713.00  3,707.80 
- โครงการ SCC 2,593.80 2,599.00 2,593.80 
- โครงการ TIP 8 834.80 832.00 832.00 
- โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 292.80 282.00 282.00 

มลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่เกนิประมาณ/3 /4 4,092.00  
สงูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุ (รอ้ยละ)/5 10.36 
หมายเหตุ:  
/1 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิทั ซมิส์ พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลัแทนท์ จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่12 ตุลาคม 2561  

/2 ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ของบรษิัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่17 ตุลาคม 2561 

/3 ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ที ่1/2561 ซึง่จดัขีน้ ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 กองทรสัต์ไดร้บัการ
อนุมตัิจากผู้ถอืหน่วยทรสัต์ให้ลงทุนเพิม่เติมใน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SCC โครงการ TIP8 โครงการ BIP และ โครงการเจ
ดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) โดยมูลค่าสูงสุดของทรพัย์สินทีก่องทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่จะไม่เกิน 
4,300.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กองทรสัต์อาจจะเป็นผู้รบัผดิชอบ) ซึง่มูลค่าประเมนิค่ารวมของทรพัย์สนิค่าต า่สุดแต่ละโครงการที ่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระเท่ากบั 3,817.70 ลา้นบาท ซึง่มลูค่าสงูสุดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่มมีลูค่า
ทีส่งูกว่ามลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัยส์นิค่าต า่สุดแต่ละโครงการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 12.63 

/4 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) แลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ท าให้มลูค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนส าหรบัโครงการ SCC โครงการ TIP8 และโครงการ BIP จะไม่เกนิประมาณ 4,092 
ลา้นบาท ซึง่ค านวณจาก มูลค่าสูงสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนทัง้ 4 โครงการ หกัด้วยมูลค่าทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจ
ดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 

/5 เปรยีบเทยีบ มลูค่าสูงสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนทัง้ 4 โครงการ หกัดว้ยมลูค่าทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแป
ซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) กบัมลูค่าประเมนิค่ารวมของทรพัย์สนิค่าต า่สุดของโครงการ SCC โครงการ TIP8 และโครงการ BIP ที ่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระ 

อย่างไรกต็าม มลูค่าลงทุนสุดทา้ยทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
รวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกนิกว่าร้อยละ 15 ของราคาประเมนิต ่าสุดของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท   
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 2-51 
 

ทัง้หมดทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ และมลูค่าลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 20.00 ของ
ราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งแต่ละโครงการทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิ 

โดยมูลค่าสูงสุดของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งจะไม่เกนิ 4,200.00 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง) ซึง่กองทรสัต์อาจจะเป็นผูร้บัผดิชอบ ซึ่งเป็นมูลค่าที่สงูกว่ามูลค่าประเมนิค่าของทรพัย์สนิค่าต ่าสุดที่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 10.01 ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่า มูลค่าลงทุน
สงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าทีเ่หมาะสมเน่ืองจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

(1) ความน่าสนใจของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง: ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งเป็นทรพัย์สินที่มีศักยภาพสูง เป็นทรพัย์สินที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ใน
ระดบัสงู โดยทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั คอื (1) 
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว อาคารคลงัสนิคา้ และสาธารณูปโภคต่างๆ ใน
โครงการ SCC ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุขสวัสดิ ์อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยที่ดนิ
ของโครงการ SCC ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยาซึง่มคีวามลกึของแมน่ ้ามากกว่าแม่น ้าท่าจนีและแม่น ้าบางปะกง 
จงึเหมาะสมส าหรบัเรอืขนส่งสนิค้าสารเคมเีหลวระหว่างประเทศขนาดระวางประมาณ 15,000 ตนั อกีทัง้
โครงการ SCC ม ีSCC เป็นเจา้ของและเป็นผูด้ าเนินการท่าเรอืส าหรบัอ านวยความสะดวกในการเทยีบท่า
ส าหรบัขนถ่ายสนิคา้สารเคมเีหลวเขา้สู่ถงัเกบ็สารเคมเีหลว นอกจากนี้ ดา้นหน้าของโครงการ SCC ตดิกบั
ถนนสุขสวสัดิ ์ซึง่เชื่อมต่อกบัวงแหวนอุตสาหกรรมและเป็นหน่ึงในถนนสายหลกัส าหรบักระจายสนิคา้และ
การคมนาคมไปยงัโรงงานและศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆ ในจงัหวดัที่ติดกบักรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาค
ตะวนัตก ตะวนัออก และภาคใต ้(2) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการ TIP 8 ตัง้อยู่บรเิวณ 
ถนนเลยีบคลองสง่น ้าชลหารพจิติรสวุรรณภูม ิอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ถอืเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าหรบัการกระจายสนิค้า การขนส่ง การคมนาคมและการด าเนินธุรกจิคลงัสนิค้าให้เช่าที่ส าคญัที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศ อกีทัง้ยงัอยู่ในศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการผลติชัน้น าของประเทศไทย (3) สทิธกิารเช่าใน
ที่ดนิและอาคารคลงัสนิค้า ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งอาคารคลงัสนิค้าที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งเป็นคลงัสนิคา้ให้เช่าขนาดใหญ่แห่งเดยีวในสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี ทัง้นี้ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม
ผูผ้ลติ/โรงงานชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของโรงงานชัน้น าประมาณ 38 โรงงาน โดยเฉพาะ
ผูผ้ลติจากประเทศญี่ปุ่น ในดา้นมาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่ง (4) กรรมสทิธิ ์
ในอาคารคลังห้องเย็น และกรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกับการท าความเย็น ในโครงการเจ
ดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนสุวนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ถอืเป็นจุด
ศูนยก์ลางการด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารรบัฝากและขนส่งสนิคา้แช่แขง็ โดยกองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติม
ครัง้ที่หนึ่ งในทรัพย์สินหลักซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 4 โครงการ ตัง้อยู่ ใน 3 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่การกระจายตวัของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งท าให้กองทรสัต์มีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
โครงการทีเ่ขา้ลงทุน ท าเลทีต่ัง้ ประเภทของทรพัยส์นิ ลกัษณะของผูเ้ช่า การครบก าหนดอายุสญัญา เป็นตน้ 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดเพิม่เติม ในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 2.5 จุดเด่นของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง) 
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(2) ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม: ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่า
มลูค่าลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นมลูค่าทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากประมาณอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
ทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั ตามประมาณการงบก าไรขาดทุน และการปนัสว่นแบ่งก าไรสมมตฐิานส าหรบังวด 
12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 (“รายงานประมาณการ”) และค านวณ
จากราคาซือ้ขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 
คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย โดยในกรณีที่กองทรสัต์ไม่มกีารกูย้มื จะท าใหป้ระมาณการอตัราเงนิที่จ่ายให้ผู้
ถือหน่วยเท่ากบัร้อยละ 6.16 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราส่วนแบ่งก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.16 และ
ประมาณการอตัราการลดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 ทัง้นี้ในกรณีทีม่กีารกูย้มืเงนิไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท จะ
ท าใหป้ระมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยเท่ากบัรอ้ยละ 6.65 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราส่วนแบ่ง
ก าไรสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 6.65 และประมาณการอตัราการลดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทน
ทีเ่หมาะสมเมื่อพจิารณาจากความมัน่คงของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง และโอกาส
ในการเตบิโตของทรพัยส์นิดงักล่าว อกีทัง้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดป้ระโยชน์จากการกูย้มืเงนิ เน่ืองจากอตัรา
ดอกเบีย้ของเงนิกูน้้อยกว่าประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วย ถงึแมว้่าอาจจะมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วเน่ือง
เพิม่เตมิจากการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในส่วนที่ 1.1.9 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนั
เป็นผลจากการที่กองทรสัต์กูย้มืเงนิ โดยสามารถสรุปเปรยีบเทยีบผลตอบแทนในกรณีทีไ่ม่มเีงนิกูย้มืและมี
เงนิกูย้มืไดด้งันี้ 

 
ผลตอบแทนในปีแรก 

 
กรณีท่ีไม่มีการกู้ยืม  

กรณีท่ีมีการกู้ยมืไม่เกิน 
1,300 ลา้นบาท  

ประมาณการอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วย 
(Total Distributable Yield)/1/2 

รอ้ยละ 6.16 รอ้ยละ 6.65 

ประมาณการการปนัสว่นแบง่ก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 6.16 รอ้ยละ 6.65 
ประมาณการการแบ่งสว่นทุน รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 

หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์โดย
ค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์โดยใชร้าคาซื้อขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2562 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 ตามหลกัสมมติฐานแบบระมดัระวงั และไม่ได้เป็นการแสดงถึงผลตอบแทนทีผู่้ถือ
หน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามทีเ่สนอในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2561 หรอืการตดัสนิใจลงทุนในกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ หากน าอตัราเงนิที่จ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์จะไดร้บั ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลา
ประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 มาเปรยีบเทยีบกบัอตัราเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นทางเลอืกในการลงทุนอื่นๆ ที่สามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บักองทรสัต์จะพบว่า ประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัต์นัน้เหมาะสมและสามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลีย่รวม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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หลกัทรพัยท่ี์น ามา

เทียบเคียง 

ราคาหน่วย 

(บาท) 

อตัราเงินท่ี

จ่ายให้ผูถื้อ

หน่วย  

(รอ้ยละ) 

อตัราเงินท่ี

จ่ายให้ผูถื้อ

หน่วยสุทธิ 

(รอ้ยละ)/1 

อายสุญัญาเช่า

คงเหลือสุทธิ 

(ปี) 

AMATAR 11.80 6.48 4.02 40.54 

HREIT 8.15 7.13 5.39 57.54 

SSTRT 6.00 13.14 13.14 กรรมสทิธิ ์

FTREIT 14.20 4.58 3.42 85.56 

WHART 14.70 5.14 3.78 73.81 

เฉล่ีย  7.29 5.95  

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2562 
/1 อตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธ ิคดิจากสมมตฐิานว่าทรพัยส์นิส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิตน้แบบวธิเีสน้ตรง 
(Straight-line Method) ซึง่เป็นวธิกีารคดิอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธ ิแบบเปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทน
ทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการคนืเงนิจากการลดทุนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมือ่เทยีบกบัเงนิสดที ่
กองทรสัต์มเีหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ในกรณีทีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะ
ถูกจ่ายออกมาในรปูแบบของการจ่ายเงนิปนัผล อย่างไรกต็าม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไมเ่พยีงพอ (ซึง่อาจเกดิไดใ้นกรณีที ่
กองทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคาประเมนิทรพัย์สนิจนท าให้ก าไรสะสมน้อยกว่ากระแสเงนิสดจากการ
ด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบการคนืเงนิจากการลดทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 

2.6.2 วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  

ในการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั และบรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอด
ไวเซอรี่ จ ากดั ได้พิจารณาเลือกใช้วธิีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงนิสด (Income Approach) โดยค านึงถึง
โครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตเ์ป็นเกณฑใ์นการสรุปมลูค่าทรพัยส์นิ 

2.6.3 สรปุสมมติฐานส าคญัในการประเมินมูลค่า  

สมมติฐานหลกัที่ผูป้ระเมนิใชใ้นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง สามารถ
สรุปไดด้งันี้ 

สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ คอนซลั
แทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิรีายได้/วเิคราะห์คดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) โดยการค านวณมูลค่า
ปจัจุบันของรายรับกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) โดยการค านวณ
ความสามารถของทรพัย์สินในการสร้างรายได้ และหักออกจากค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ค่าใชจ้่ายคงที ่

ระยะเวลาการ
ประเมนิค่า และ
หลกัการคดิ 
Terminal Value 

โครงการ SCC 
- 30 ปี โดยไม่มกีารคดิมลูค่าภายหลงัปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ (Terminal Value) 

โครงการ TIP 8 
- 10 ปี  โดยก าหนดให้มีการคิดมูลค่า

โครงการ SCC 
- 30 ปี โดยไม่มกีารคดิมลูค่าภายหลงัปีที่
สิ้ น สุ ด ก า ร ค า ด ก า ร ณ์  (Terminal 
Value) 

โครงการ TIP 8 
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ คอนซลั
แทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั 

ภายหลังปีที่ สิ้น สุดการคาดการณ์ 
(Terminal Value) 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- 30 ปี โดยไม่มกีารคดิมลูค่าภายหลงัปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ (Terminal Value) 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- 30 ปี โดยก าหนดมูลค่าต้นทุนทดแทน
ใหม่ของสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัร ณ 
ปีที่  31 แล้วท าการหักค่าเสื่อมราคา 
โดยก าหนดอายุอาคารและเครื่องจกัร
เท่ ากับ  30 ปี  เพื่ อก าหนดราคาค่ า
ก่อสร้างตามสภาพ ณ ปีที่ 31 แล้วท า
การค านวณมูลค่าปจัจุบัน ณ วนัที่ท า
การประเมนิ 

- 10 ปี  โดยก าหนดให้มีการคิดมูลค่า
ภายหลังปีที่ สิ้นสุดการคาดการณ์ 
(Terminal Value) 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- 30 ปี โดยไม่มกีารคดิมลูค่าภายหลงัปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ (Terminal 
Value) 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- 30 ปี โดยก าหนดให้มมีูลค่าภายหลงัปี
ที่ สิ้น สุ ดก ารคาดการณ์  (Terminal 
Value)  

 

ประมาณการอตัรา
การเช่าพืน้ที ่
(Occupancy Rate) 

โครงการ SCC 
อาคารคลงัสินค้า 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่1 ถงึปีที ่

30เท่ากบัรอ้ยละ 100.00   
ถงัเกบ็สารเคมีเหลว 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 1 ถึงปีที ่

3 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00   
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 4 ถึงปีที ่

15 เท่ากบัรอ้ยละ 95.00  
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่16 ถงึปีที ่

30 เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 
โครงการ TIP 8 
- อัตราการเช่าพื้นที่อาคาร A และ D 
ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 
100.00 ปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 
98.00 ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 เท่ากับร้อยละ 
95.00 และปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์
เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 

- อตัราการเช่าพื้นที่อาคาร B ส าหรบัปีที ่
1 ถึงปีที่ 9 เท่ากับร้อยละ 100.00 ปีที ่
10 เท่ากบัร้อยละ 95.00 และปีที่สิน้สุด
การคาดการณ์เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 

- อตัราการเช่าพื้นที่อาคาร C ส าหรบัปีที ่

โครงการ SCC 
อาคารคลงัสินค้า 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่1 ถงึปีที ่

30 เทา่กบัรอ้ยละ 100.00  
ถงัเกบ็สารเคมีเหลว 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่1 ถงึปีที ่

3 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00   
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่4 ถงึปีที ่

15 เทา่กบัรอ้ยละ 97.00 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่16 ถงึปีที ่

30 เทา่กบัรอ้ยละ 90.00 
โครงการ TIP 8 
- อัตราการเช่าพื้นที่อาคาร A และ D 
ส าหรบัปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 
100.00 ปีที ่3 ถงึปีที ่10 เท่ากบัรอ้ยละ 
96.00 และปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์
เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 

 
- อตัราการเช่าพืน้ที่อาคาร B ส าหรบัปีที ่

1 ถึงปีที่ 8 เท่ากบัร้อยละ 100.00 ปีที ่
9 ถึงปีที่ 10 เท่ากบัรอ้ยละ 96.00 และ
ปีที่สิน้สุดการคาดการณ์เท่ากบัรอ้ยละ 
90.00 
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ คอนซลั
แทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั 

1 ถงึปีที ่3 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 ปีที ่4 
ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 98.00 ปีที่ 6 
ถงึปีที ่10 เท่ากบัรอ้ยละ 95.00 และปีที่
สิ้นสุดการคาดการณ์ เท่ากับร้อยละ 
90.00 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรับปีที่ 1 ถึงปีที ่

3 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00   
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 4 ถึงปีที ่

10 เท่ากบัรอ้ยละ 95.00 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่11 ถงึปีที ่

30 เท่ากบัรอ้ยละ 90.00 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 1 ถึงปีที ่

10 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00  
- อัต ราการเช่ าพื้ นที่ ส าห รับ ปี ที่  11 
เท่ากบัรอ้ยละ 50.00 

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที่ 12 ถงึปีที ่
20 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00  

- อัต ราการเช่ าพื้ นที่ ส าห รับ ปี ที่  21 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.00 

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที่ 22 ถงึปีที ่
30 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00 

- อตัราการเช่าพืน้ทีอ่าคาร C ส าหรบัปีที ่
1 ถึงปีที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 100.00 ปีที ่
4 ถึงปีที่ 10 เท่ากบัรอ้ยละ 96.00 และ
ปีที่สิน้สุดการคาดการณ์เท่ากบัรอ้ยละ 
90.00 

 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่1 ถงึปีที ่

3 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00  
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่4 ถงึปีที ่

30 เทา่กบัรอ้ยละ 95.00 
 
 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่1 ถงึปีที ่

9 เท่ากบัรอ้ยละ 100.00  
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่10 
เท่ากบัรอ้ยละ 98.39  

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่11 
เท่ากบัรอ้ยละ 50.00 

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่12 ถงึปีที ่
19 เทา่กบัรอ้ยละ 100.00  

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่20 
เท่ากบัรอ้ยละ 98.39 

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่21 
เท่ากบัรอ้ยละ 25.00 

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่22 ถงึปีที ่
30 เทา่กบัรอ้ยละ 100.00 

ประมาณการอตัราค่า
เช่าพืน้ที ่

โครงการ SCC 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา 
โครงการ TIP 8 
- อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดย
ก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่
สิ้นสุดการคาดการณ์เท่ากับ 211.21 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส าหรับ
อาคาร A Bและ C และเท่ากบั 243.22 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส าหรับ

โครงการ SCC 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา 
โครงการ TIP 8 
- อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดย
ก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่
สิ้นสุดการคาดการณ์เท่ากับ 217.61 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส าหรับ
อาคาร A Bและ C และเท่ากบั 243.22 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส าหรับ
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ คอนซลั
แทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั 

อาคาร D 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา  
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา  

อาคาร D 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา  
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดย
ก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่
สิ้นสุดการคาดการณ์ เท่ากับ 570.56 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

อตัราการเตบิโตของ
ค่าเช่า 

โครงการ SCC 
อาคารคลงัสินค้า 
- อัตราค่าเช่าปรบัเพื่มขึ้นร้อยละ 10.00 
ทุก 3 ปี ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่15 และรอ้ย
ละ 5.00 ทุก 3 ปีตัง้แต่ปีที่ 16 ถึงปีที ่
30 

ถงัเกบ็สารเคมีเหลว 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 
ทุกปี ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 และปรับ
เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.50 ทุกปีตัง้แต่ปีที่ 11 
ถงึปีที ่30 

โครงการ TIP 8 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 
ทุกปี 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 
ทุกปี 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 
ทุก 3 ปี ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่15 และรอ้ย
ละ 3.00 ทุก 3 ปีตัง้แต่ปีที่ 16 ถึงปีที ่
30 

โครงการ SCC 
อาคารคลงัสินค้า 
- อตัราค่าเช่าปรบัเพื่มขึ้นร้อยละ 10.00 
ทุก 3 ปี ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และ
รอ้ยละ 5.00 ทุก 3 ปีตัง้แต่ปีที ่16 ถงึปี
ที ่30 

ถงัเกบ็สารเคมีเหลว 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 
ทุกปี 

 
 
โครงการ TIP 8 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 
ทุกปี 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 
ทุกปี 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 
ทุก 3 ปี ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 และ
รอ้ยละ 3.00 ทุก 3 ปีตัง้แต่ปีที ่16 ถงึปี
ที ่30 

ค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรกัษา และ
ซ่อมแซม 

โครงการ SCC 
- SCC เป็นผูร้บัผดิชอบ 
โครงการ TIP 8 
- ปีที ่1 ถงึปีที ่2 TIP เป็นผูร้บัผดิชอบ  
- ปี ที่  3 ถึ ง ปี สิ้ น สุ ด ก ารค าดก าร ณ์ 
กองทรสัต์เป็นผู้รบัผดิชอบ เท่ากบัรอ้ย

โครงการ SCC 
- SCC เป็นผูร้บัผดิชอบ 
โครงการ TIP 8 
- ปีที ่1 ถงึปีที ่2 TIP เป็นผูร้บัผดิชอบ 
- ปี ที่  3 ถึ ง ปี สิ้ น สุ ด ก ารค าดก ารณ์ 
กองทรสัต์เป็นผูร้บัผดิชอบ เท่ากบัรอ้ย
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ คอนซลั
แทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั 

ละ 1.00 ของรายไดท้ัง้หมด 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- BIP เป็นผูร้บัผดิชอบ 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- ปี ที่  1 ถึ ง ปี ที่  10 JPAC เ ป็ น
ผูร้บัผดิชอบ 

- ปีที่  11 กองทรัสต์ เป็นผู้ร ับผิดชอบ 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.50 ของรายไดท้ัง้หมด
และปรบัขึ้นร้อยละ 5.00 ทุกปี ถึงปีที ่
20 

- ปี ที่  21 ถึ ง ปี ที่  30 กองท รัสต์ เ ป็ น
ผู้ร ับผิดชอบ เท่ากับร้อยละ 0.50 ของ
รายได้ทัง้หมดและปรบัขึ้นร้อยละ 3.00 
ทุกปี 

ละ 0.50 ของรายไดท้ัง้หมด 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- BIP เป็นผูร้บัผดิชอบ 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- ปี ที่  1 ถึ ง ปี ที่  10 JPAC เ ป็ น
ผูร้บัผดิชอบ  

- ปีที่  11 ถึง ปี สิ้น สุดการคาดการณ์ 
กองทรสัต์เป็นผูร้บัผดิชอบ เท่ากบัรอ้ย
ละ 1.00 ของรายไดท้ัง้หมด  

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

โครงการ SCC 
- ค่าบริหารจดัการ 22.00 ล้านบาทต่อปี 
และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ทุกปี 

โครงการ TIP 8 
- ค่าส่วนกลาง 1,248,936 บาทต่อปี และ
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ทุกปี 

 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- ค่าส่วนกลาง 525,600 บาทต่อปี และ
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ทุกปี 

 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- ไม่มเีน่ืองจากอยู่ในค่าบรหิารทีจ่่ายไป
แลว้ในสว่นทีด่นิ 

โครงการ SCC 
- ค่าบรหิารจดัการ 22.00 ล้านบาทต่อปี 
และปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 ทุกปี 

โครงการ TIP 8 
- ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และปรบัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.50 
ทุก 3 ปี 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และปรบัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.00 
ทุก 3 ปี 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- ค่าส่วนกลาง 3.00 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และปรบัเพิ่มขึ้นตามสญัญา
เช่า 

อตัราคดิลด 
(Discount Rate) 

โครงการ SCC 
- รอ้ยละ 10.00 
โครงการ TIP 8 
- รอ้ยละ 9.00 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- รอ้ยละ 10.00 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  

โครงการ SCC 
- รอ้ยละ 10.00 
โครงการ TIP 8 
- รอ้ยละ 9.00 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- รอ้ยละ 10.00 
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์ คอนซลั
แทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั 

(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- รอ้ยละ 9.00 

(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- รอ้ยละ 9.00 

สมมตฐิานอื่นๆ 
เพิม่เตมิ 

โครงการ SCC 
- ค่าปรับปรุงถังเก็บสารเคมีเหลวและ
อาคารในอนาคต (Capex Reserve) 
รอ้ยละ 3.50 ของรายไดท้ัง้หมด 

โครงการ TIP 8 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) ร้ อ ย ล ะ  1.00 ข อ ง ร า ย ไ ด้
ทัง้หมดโครงการสวนอุตสาหกรรมบาง
กะด ี
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 

Reserve) ร้อย ล ะ 1.00 ของราย ได้
ทัง้หมด 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 

Reserve) ร้อย ล ะ 5.00 ของราย ได้
ทัง้หมด 

โครงการ SCC 
- ค่าปรับปรุงถังเก็บสารเคมีเหลวและ
อาคารในอนาคต (Capex Reserve) 
รอ้ยละ 3.50 ของรายไดท้ัง้หมด 

โครงการ TIP 8 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 

Reserve) ร้อย ละ 1.00 ของราย ได้
ทัง้หมด 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 

Reserve) ร้อย ละ 1.00 ของราย ได้
ทัง้หมด 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค  
(สว่นขยายเพิม่เตมิ) 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 

Reserve) ร้อย ละ 5.00 ของราย ได้
ทัง้หมด 

 
ที่ปรกึษาทางการเงนิและผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินค่าทรพัย์สนิที่ใช้ในการ
ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งแลว้ ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อไดว้่าสมมตฐิาน
หลกัในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เมื่อเปรยีบเทียบกบัผลประกอบการในอดีตของทรพัย์สิน 
ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมเช่าเกบ็สารเคมเีหลว อาคารคลงัสนิค้าและโรงงาน และอาคารคลงัห้องเย็น 
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจรงิอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าว และความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ตัง้อยู่บนสภาพแวดล้อมในการด าเนินการธุรกจิ สภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจน
สภาวะตลาดการเงนิในปจัจุบนั ดงันัน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ในอนาคต ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจเปลีย่นแปลงได ้ 
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2.7 สรปุสาระส าคญัของรา่งของสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง  

สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาที่กองทรสัต์จะเข้าท าส าหรบัโครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีรวมทัง้หมด 3 โครงการ ไดแ้ก่ 

2.7.1 โครงการ SCC 

(1) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC 

ผูใ้ห้เช่า บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) (“ผูใ้ห้เช่า” หรอื “SCC”)  
ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“ผู้เช่า” 
หรอื “กองทรสัต”์) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า (1) ทรพัยส์นิที่เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว /1และอาคารคลงัสนิคา้ (“ทรพัยสิ์นท่ีเช่า
ประเภทถงัเกบ็สารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินค้า”) ไดแ้ก่ 

(ก) บางส่วนของที่ดิน /2จ านวน 5 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 10037,12381,12726, 
15311,15870) และ 4 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 436,437,443,614)  โดยมีเนื้อที่
เช่ารวมประมาณ 14 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของถงัเกบ็สารเคมเีหลว
ที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในโครงการ SCC และหมายความรวมถึงท่อขนถ่าย
สารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ีงานระบบ และสว่นควบของทีด่นิดงักล่าว ซึง่ SCC 
เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการ SCC (“ท่ีดินท่ีเช่า
ประเภทถงัเกบ็สารเคมีเหลว”) 

(ข) ถงัเก็บสารเคมีเหลว จ านวน 61 ถัง (เลขที่ P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, 
P-8, P-9, P-301, P-302, P-303, P-304, P-305, P-306, P-307, P-308, P-309, 
P-310, P-311, P-312, P-312A, P-314, P-315, P-316, P-317, P-318, P-319, 
P-320, P-321, P-322, P-323, P-324, P-325, P-326, P-401, P-402, P-403, 
P-404, P-405, P-406, P-407, P-408, P-409, P-410, P-411, 501, 502, 503, 
504, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10 และC-11) โดยมี
ความจุถงัรวมประมาณ 85,380,000 ลติร รวมทัง้สิง่ปลูกสรา้งใดๆ ทัง้หมดซึง่ได้
ปลูกสร้างในที่ดนิที่เช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลว ทัง้นี้ ให้รวมถึงท่อขนถ่าย
สารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ีงานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ และส่วนควบของถังเก็บสารเคมีเหลวดังกล่าว  ซึ่ง SCC เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ ์และไดใ้ชใ้นการด าเนินกจิการโครงการ SCC อยู่ในปจัจุบนั (“อาคารท่ี
เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมีเหลว”) 

โดยที่ดินที่เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว และอาคารที่เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมี
                                                
/1 นิยามของค าว่า “ถงัเกบ็สารเคมเีหลว” ตามทีร่ะบุในเอกสารนี้ หมายถงึ ถงัเกบ็สารเคมใีหเ้ช่าทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการเกบ็สารเคมเีหลว 
น ้ามนั เชื้อเพลงิ รวมทัง้สารทีเ่ป็นของเหลว (Liquid Substance) อืน่ใด   
/2 อยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดย SCC 
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เหลว รวมเรยีกว่า “ทรพัยสิ์นท่ีเช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมีเหลว” 

(ค) บางสว่นของทีด่นิ/2 จ านวน 3 โฉนด (โฉนดทีด่นิเลขที ่10036,10037,15311) และ 
4 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 432,433,434,435) โดยมเีน้ือที่เช่ารวมประมาณ 7 ไร่ 
3 งาน 35 ตารางวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารคลงัสนิคา้ที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนใน
โครงการ SCC และหมายความรวมถงึงานระบบ และส่วนควบของทีด่นิดงักล่าว 
ซึ่ง SCC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์และใช้ในการประกอบกิจการโครงการ SCC 
(“ท่ีดินท่ีเช่าประเภทอาคารคลงัสินค้า”)  

(ง) อาคารคลังสินค้าจ านวน 3 หลัง (3 ยูนิต) (เลขที่ 14,15 และ 19) โดยมีพื้นที่
อาคารคลังสินค้ารวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร รวมทัง้สิ่งปลูกสร้างใดๆ 
ทัง้หมดซึง่ไดป้ลกูสรา้งในทีด่นิทีเ่ช่าประเภทอาคารคลงัสนิคา้ ทัง้นี้ ใหร้วมถงึงาน
ระบบ สิง่ติดตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคาร
ดงักล่าว ซึง่ SCC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และไดใ้ชใ้นการด าเนินกจิการโครงการ 
SCC อยู่ในปจัจุบนั (“อาคารท่ีเช่าประเภทอาคารคลงัสินค้า”)  

โดยที่ดินที่เช่าประเภทอาคารคลงัสนิค้า และอาคารที่เช่าประเภทอาคารคลงัสนิค้า 
รวมเรยีกว่า “ทรพัยสิ์นท่ีเช่าประเภทอาคารคลงัสินค้า” 

(2) ทรพัย์สนิที่เช่าประเภทสาธารณูปโภค (“ทรพัยสิ์นท่ีเช่าประเภทสาธารณูปโภค”) 
ไดแ้ก่ 

(ก) บางส่วนของที่ดิน /2จ านวน 4 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 9355, 10037, 11537, 
15311) และ 6 ตราจอง (ตราจองเลขที่ 434, 435, 436, 437, 442, 433) โดยมี
เนื้ อที่ เช่ารวมประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของท่าเรือ 
ทางเขา้ออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ทีต่ัง้อยู่ในทีด่นิแปลง
ดงักล่าวทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในโครงการ SCC และหมายความรวมถึงท่อขน
ถ่ายสารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ีงานระบบ และส่วนควบของทีด่นิดงักล่าว ซึ่ง 
SCC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการ SCC (“ท่ีดิน
ท่ีเช่าประเภทสาธารณูปโภค”)  

อน่ึง คู่สญัญาตกลงและรบัทราบว่า ภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า ในกรณีที่
ผู้ ให้ เช่าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทางเข้าออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ ทีต่ัง้อยู่ในที่ดนิที่เช่าประเภทสาธารณูปโภค (ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วน) ในโครงการ SCC คู่สญัญามีสิทธิจะร่วมกันพิจารณาให้มีการ
เปลีย่นแปลงที่ดนิที่เช่าประเภทสาธารณูปโภคใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้ โดยผู้ให้ เช่าตกลงว่าทางเข้าออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ SCC ทีผู่ใ้หเ้ช่าจดัหามาแทนทีด่นิทีเ่ช่าประเภท
สาธารณูปโภค (ในส่วนที่เป็นที่ตัง้ของทางเข้าออก ถนนส่วนกลาง ตลอดจน
สาธารณูปโภค) นัน้จะต้องมสีภาพ ขนาด และความสะดวกในการใชป้ระโยชน์ที่
ไม่ดอ้ยไปกว่าเดมิ รวมทัง้ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นตามทีร่ะบุในประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ ก่อนการพจิารณาอนุญาตขา้งต้นของกองทรสัต์ กองทรสัต์สงวนสทิธทิี่จะ
เสนอการด าเนินการดังกล่าวเพื่ อให้ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์พจิารณาให้ความเหน็ชอบก่อน (แล้วแต่ขนาด
รายการ)  

ซึ่งในกรณีที่กองทรสัต์จะต้องได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ ผู้ให้เช่าตกลงจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรในการด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที่เพิม่เติมจากค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ตามปกติ
เพื่อพจิารณาในเรื่องนี้  

อย่างไรก็ดี หากผู้ให้เช่าร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณีตามขนาดรายการทีเ่กีย่วขอ้ง) ทีไ่ม่
เป็นไปตามการจดัประชุมตามรอบปกตขิองผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืกองทรสัต ์ผูใ้ห้
เช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นและสมควรในการด าเนินการจดัประชุม
ดงักล่าว 

นอกจากนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
จ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ดินที่เช่าประเภทสาธารณูปโภค
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้แต่เพยีงฝา่ยเดยีว ทัง้น้ี รายละเอยีดตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

(ข) ท่าเทียบเรอื จ านวน 1 ท่า พื้นที่ 3,050 ตารางเมตร ถนนส่วนกลาง ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมทัง้สิง่ปลูกสรา้งใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดนิที่
เช่าประเภทสาธารณูปโภค ทัง้นี้ ให้รวมถึงท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่าย
สารเคม ีงานระบบ สิง่ติดตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบ
ของอาคารดังกล่าว ซึ่ง SCC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์และได้ใช้ในการด าเนิน
กจิการโครงการ SCC อยู่ในปจัจุบนั (“อาคารท่ีเช่าประเภทสาธารณูปโภค”) 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นสาธารณูปโภคแก่ทรพัย์สนิที่เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่า  

 
โดยทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิค้า และทรพัย์สนิที่เช่า
ประเภทสาธารณูปโภค รวมเรยีกว่า “ทรพัยสิ์นท่ีเช่า” 

วตัถปุระสงคข์องการเช่า ผูเ้ช่าจะเขา้ครอบครอง ใช ้หาประโยชน์ หรอืด าเนินการอื่นใดกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า เพื่อใช้ใน
การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตโ์ดยการประกอบธุรกจิใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ คลงัเกบ็น ้ามนั 
และถงัเกบ็สารเคมเีหลว รวมทัง้เพื่อกจิการอื่นใดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งหรอืมคีวามเกีย่วเน่ือง
กบักจิการขา้งตน้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้  

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลา 30 ปีนบัแต่วนัจดทะเบยีนการเช่าตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้   

เง่ือนไขบงัคบัก่อนในการ
เช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

คู่สญัญาตกลงว่ากองทรสัต์มหีน้าทีใ่นการด าเนินการจดทะเบยีนการเช่า และช าระค่าเช่า ณ 
วนัจดทะเบียนการเช่า ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุในขอ้นี้ได้ส าเรจ็ครบถ้วนทุก
ประการ เวน้แต่กองทรสัตจ์ะไดย้นิยอมยกเวน้ในเรื่องดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษร 

ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้  ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันจดทะเบียนการเช่ า ได้มีการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้เสรจ็สิน้แลว้ 

(1) ผูใ้หเ้ช่าไดป้ลดภาระผกูพนัใดๆ หรอืขอ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการ
จ ากดัการใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า รวมถงึการจ านอง จ าน า สทิธยิดึหน่วง หรอื
สทิธอิื่นใดในลกัษณะใกลเ้คยีงกนัในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ด้วยค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่า เวน้แต่
เป็นการจ านองทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญานี้ใหก้บัผูเ้ช่า 

(2) คู่สญัญาได้ลงนามในสญัญาตกลงกระท าการ (โครงการ SCC) สญัญาต่อท้ายหนังสอื
สญัญาจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย ์
(โครงการ SCC) 

(3) SCC ไดด้ าเนินการใหบ้รษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์จ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ 
SCC) หรอืบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบั SCC ตามที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั ลงนามใน
สญัญาเช่าอาคารทีเ่ช่าประเภทอาคารคลงัสนิคา้ โดยใหม้รีะยะเวลาการเช่า 10 ปีนบัแต่
วนัจดทะเบยีนการเช่าตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ และมเีงื่อนไขใหก้องทรสัต์มสีทิธิ
เรยีกให้ผู้เช่าภายใต้สญัญาดงักล่าวต่ออายุสญัญาออกไปได้อีก 2 คราวนับจากเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า เป็นระยะเวลาคราวละ 10 ปี (“สัญญาเช่าอาคารท่ีเช่า
ประเภทอาคารคลงัสินค้า”) ทัง้นี้ ใหเ้งื่อนไขและขอ้ตกลงอื่นๆ ของสญัญาเช่าอาคาร
ที่เช่าประเภทอาคารคลงัสนิค้าเป็นไปตามที่กองทรสัต์และบรษิัท เอสเอฟซ ีเอกเซล
เลน้ซ ์จ ากดั หรอืบุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั SCC ขา้งตน้ ไดต้กลงกนั  

นอกจากนี้ SCC จะด าเนินการใหบ้รษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์จ ากดั หรอืบุคคลอื่น
ใดที่เกี่ยวขอ้งกบั SCC ตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั ทีไ่ด้ลงนามและเขา้เป็นคู่สญัญา
กบักองทรสัตภ์ายใต้สญัญาเช่าอาคารทีเ่ช่าประเภทอาคารคลงัสนิคา้ตามวรรคหนึ่ง น า
สญัญาดงักล่าวไปจดทะเบยีนการเช่าต่อส านักงานที่ดนิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึด าเนินการ
อื่นใดเพื่อท าใหก้ารจดทะเบยีนการเช่าสญัญาเช่าอาคารทีเ่ช่าประเภทอาคารคลงัสนิคา้
เสรจ็สมบูรณ์ ภายในวนัจดทะเบยีนการเช่าตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ หรอืภายใน
วนัและเวลาอื่นใดตามแต่ที่กองทรสัต์และ SCC จะได้ตกลงกนั โดย SCC ตกลงเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบัการจด
ทะเบยีนการเช่าสญัญาเช่าอาคารทีเ่ช่าประเภทอาคารคลงัสนิคา้ แต่เพยีงฝา่ยเดยีว  

(4) ผูใ้หเ้ช่ามใีบอนุญาตทีจ่ าเป็นตามกฎหมายทีจ่ะด าเนินการตามสญัญานี้ และใบอนุญาต
ทีผู่ใ้หเ้ช่าถอือยู่มผีลบงัคบัใชไ้ดโ้ดยสมบูรณ์ตามกฎหมายครบถ้วน ไม่ถูกยกเลกิ เพกิ
ถอน หรอืหมดอายุเน่ืองจากผูใ้หเ้ช่าไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุเมื่อถงึก าหนดการต่ออายุ
ของใบอนุญาตนัน้ ตลอดจนมไิดม้กีารท าผดิเงื่อนไขของใบอนุญาต หรอืเงื่อนไขใดๆ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรอืมีข้อโต้แย้งใดๆ อนัจะท าให้ไม่สามารถใช้ใบอนุญาต
ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ต่อไปได ้

(5) ผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดัส่งขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่หรอืเอกสารอื่นใดในท านองเดยีวกนั เพื่อ
โอนสทิธแิละหน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยใหม้ผีล
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ใชบ้งัคบัในวนัจดทะเบยีนการเช่า (“ข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ี”) รวมถึงแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าพืน้ทีใ่หท้ราบถึงการเปลีย่นแปลง
ผูใ้ห้เช่าทรพัยส์นิที่เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิค้าจากผู้ให้เช่า
เป็นผู้เช่า การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการช าระค่าเช่า และ/หรือ วิธกีารช าระค่าเช่า
ตามทีผู่เ้ช่าก าหนด พรอ้มทัง้ก าหนดการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และผูใ้หเ้ช่าไดใ้ชค้วาม
พยายามอย่างดทีี่สุดในการติดตามให้ผู้เช่ารายย่อยลงนามในข้อตกลงโอนสทิธิและ
หน้าทีด่งักล่าว    

การจดทะเบียนการเช่า 
และเง่ือนไขในการเช่า
ทรพัยสิ์น 

▪ คู่สญัญาตกลงจะน าสญัญาฉบบันี้ไปจดทะเบยีนการเช่าต่อส านักงานทีด่นิที่เกีย่วขอ้ง 
รวมถงึด าเนินการอื่นใดเพื่อท าให้การจดทะเบยีนการเช่าทรพัย์สนิที่เช่าเสรจ็สมบูรณ์ 
ภายใน 60 วนั นับตัง้แต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง หรอืภายในวนัและเวลาอื่นใดตามแต่ทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั (“วนั
จดทะเบียนการเช่า”) โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ 
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดทะเบยีนการเชา่ทรพัยส์นิทีเ่ชา่ทีเ่กดิตาม
สญัญาฉบบัน้ี แต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

▪ ผู้ให้เช่าจะด าเนินการส่งมอบการครอบครองทรพัย์สนิที่เช่ าในสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่
บกพร่อง ไม่เสยีหาย อย่างมีนัยส าคญั โดยปราศจากภาระผูกพนัใดๆ รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ ภาระจ านอง ภาระจ ายอม สทิธยิดึหน่วง บงัคบัแห่งทรพัยสทิธ ิ (เวน้แต่
เป็นการจ านองทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญานี้ให้กับผู้เช่า) และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ และสามารถใช้งานได้
ตามปกติและตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า และให้ถอืว่าผูเ้ช่าได้รบัมอบการครอบครอง
ทรพัย์สนิทีเ่ช่าและผูเ้ช่ามสีทิธใินฐานะผูเ้ช่าทรพัย์สนิทีเ่ช่าจากผู้ให้เช่าตามเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ และผู้เช่าสามารถใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าและน าออกให้เช่าช่วงโดย
ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหาประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของผู้เช่าได้ทนัทีภายหลงั
จากทีไ่ดร้บัมอบการครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่าจากผูใ้หเ้ช่าในวนัจดทะเบยีนการเช่า  

▪ ในกรณีที่ผู้เช่าเห็นว่าสภาพของทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ เสียหายหรือช ารุด
บกพร่องอย่างมีนัยส าคญัจนถึงขนาดที่ถ้าผู้เช่าได้รู้ล่วงหน้าแล้ว ผู้เช่าจะไม่เข้าท า
สญัญาฉบบันี้ ผู้เช่ามีสทิธทิี่จะปฏเิสธการเช่าทรพัย์สนิที่เช่าจนกว่าผู้ให้เช่าจะแก้ไข
ความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องดงักล่าว โดยผู้ให้เช่ามหีน้าที่ต้องด าเนินการ
ดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 30 วนันับตัง้แต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากผู้เช่า โดย
ค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่า 

▪ ผูใ้หเ้ช่าตกลงสง่มอบส าเนาใบอนุญาตต่างๆ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ทัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้ช่าทีผู่เ้ช่าจ าเป็นตอ้งมเีพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูใ้ช ้และผูค้รอบครองทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าอย่างสมบรูณ์และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

▪ ผู้ให้เช่าตกลงรบัผิดชอบภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างช าระใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิที่เช่า หรอืสญัญา และ/หรอื ภาระผูกพนัใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิที่เช่า 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้คา้งช าระใดๆ และ/หรอื ค่าปรบัหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิจากการคา้ง
ช าระดงักล่าว (หากม)ี ซึ่งไดเ้กดิหรอือาจมขีึน้ก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทรพัยส์นิที่
เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า แต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

การช าระค่าเช่า ▪ ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าแก่ผู้ใหเ้ช่าเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,775,373,717 (สองพนัเจด็
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ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสบิเจ็ด ) บาท ส าหรบัการเช่า
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า (“ค่าเช่า”) โดยแบ่งออกไดด้งันี้ 
- ค่าเช่าส าหรบัทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถังเกบ็สารเคมีเหลวและอาคารคลงัสนิค้า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,765,373,717 (สองพนัเจด็ร้อย
หกสบิหา้ลา้นสามแสนเจด็หมื่นสามพนัเจด็รอ้ยสบิเจด็) บาท  

- ค่าเช่าส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลาการเช่า เป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 10,000,000 (สบิลา้น) บาท  

▪ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าจะมกีารช าระค่าเช่าในวนัจดทะเบยีนการเช่า โดยผูเ้ช่าจะ
ช าระค่าเช่าในรูปของเชค็เงนิสดของธนาคาร (Cashier’s Cheque) หรอืโดยการโอน
เงนิเขา้บญัชขีองผู้ให้เช่า หรอืบุคคลที่ผู้ให้เช่าก าหนด ทัง้นี้ ตามที่ผู้ให้เช่าจะได้แจ้ง
ให้แก่ผูเ้ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัจดทะเบยีนการเช่า หรอืจะ
ช าระดว้ยวธิกีารอื่นใดตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไดต้กลงร่วมกนั และผูใ้หเ้ช่าจะส่ง
มอบหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นหลกัฐานในวนัจดทะเบยีนการเช่า 

หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสญัญาของผูใ้ห้เช่า 

(1) ผูใ้หเ้ช่าตกลงจดทะเบยีนจ านองทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคาร
คลงัสนิคา้ (“ทรพัยสิ์นท่ีจ านอง”) เพื่อเป็นประกนัในกรณีดงันี้ 
(ก) กรณีที่ผูใ้ห้เช่าจงใจขดัขวางไม่ให้ผู้เช่าเขา้ใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิที่เช่า หรอื

กรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัหรอืผดิค า
รบัรองที่เป็นสาระส าคัญตามที่ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตาม
เจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของสญัญาฉบบันี้ และการกระท าดงักล่าวส่งผล
กระทบในทางลบต่อการใช้ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญานี้และการจดัหาประโยชน์
จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าของผูเ้ช่า  

(ข) กรณีที่ผู้ให้เช่าจงใจขดัขวางไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ และ /หรอื ผู้ให้เช่าไม่ด าเนินการ
บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิที่เช่าประเภทสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
การเช่า ซึง่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญานี้และการ
จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าของผูเ้ช่า 

(ค) กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ด ารงไว้ซึ่ง ใบอนุญาตที่จ าเป็นตามกฎหมายส าหรับการ
ด าเนินการตามสญัญานี้ การด าเนินกจิการทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า และการเป็น
ผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า ซึ่งหมายความรวมถึงการที่ผูใ้ห้เช่าด าเนินการ
หรอืไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นเหตุใหใ้บอนุญาตดงักล่าวถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอื
การทีใ่บอนุญาตดงักล่าวหมดอายุเนื่องจากผูใ้หเ้ช่าไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุเมื่อถงึ
ก าหนดการต่ออายุของใบอนุญาตนัน้ หรือผู้ให้เช่ามีการท าผิดเงื่ อนไขของ
ใบอนุญาต หรอืเงื่อนไขใดๆ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ อนัจะ
ท าให้ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตดงักล่าวตามที่ไดร้บัอนุญาตนัน้ต่อไปได้ ซึง่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อการใช้ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญานี้และการจดัหาประโยชน์
จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าของผูเ้ช่า 

ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่าเป็นผูย้ดึถอืโฉนดทีด่นิทรพัยส์นิทีจ่ านองไวน้บัตัง้แต่วนัจด
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ทะเบยีนจ านอง 
(2) คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงด าเนินการจดทะเบยีนจ านองทรพัยส์นิทีจ่ านอง ณ ส านกังาน

ทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งในวนัเดยีวกบัวนัจดทะเบยีนการเช่า โดยจะระบุวงเงนิจ านองในจ านวน
ไม่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) รายที่ท าการ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีผู่เ้ช่าลงทุนในครัง้นี้ 

(3) เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรอืเมื่อสญัญาฉบบันี้ระงบัหรอืสิน้สุดลงก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าโดยเหตุอื่นอนัมใิช่เป็นกรณีที่เป็นเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิ
ของผู้ ให้ เช่าเนื่ องมาจากกรณีตามที่ระบุ ไว้ในข้อ (1)(ก ) ถึงข้อ (1)(ค ) ข้างต้น 
หลกัประกนัที่ผู้ให้เช่าให้ไว้เพื่อเป็นประกนัตามข้อ (1) ข้างต้นเป็นอนัสิ้นสุดลง โดย
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงไปด าเนินการไถ่ถอนจ านองในวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 
หรอืในวนัที่สญัญาฉบบันี้ระงบัหรอืสิน้สุดลง (แลว้แต่กรณี) หรอืในวนัอื่นใดทีคู่่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงร่วมกันต่อไป และผู้เช่าจะส่งมอบโฉนดที่ดินของทรพัย์สนิที่
จ านองคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในวนัทีม่กีารไถ่ถอนจ านองดงักล่าว  

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ▪ ผู้เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินที่ เช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์หรือการ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ 

▪ คู่ส ัญญาตกลงและรับทราบว่าภายหลังการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้เช่าจะน า
ทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถงัเก็บสารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิค้าออกให้เช่าแก่ผู้เช่า
พืน้ที ่และจะด าเนินการแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หม้หีน้าทีด่แูลใหผู้เ้ช่าพืน้ทีใ่ช้
ทรัพย์สินที่เช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

▪ ผู้เช่าจะดูแลให้ผู้เช่าพื้นที่ใช้ทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคาร
คลงัสนิคา้โดยสุจรติ และจะไม่ประกอบกจิการหรอืกระท าการใดๆ หรอืยนิยอมให้บุคคล
ใด กระท าการใดๆ ที่ขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 

▪ นับแต่วนัจดทะเบยีนการเช่า ในกรณีที่ผู้เช่า และ /หรอื บุคคลที่ผู้เช่าก าหนดจะปลูก
สรา้งอาคารหรอืสิง่ปลูกสร้างเพิม่เติมหรอืตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเตมิอาคารและสิง่ปลูก
สรา้งเพิม่เตมิบนทีด่นิทีเ่ช่า (“อาคารและส่ิงปลูกสรา้งท่ีก่อสรา้งขึ้นใหม่”) หากการ
ก่อสร้าง ตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติมดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมาย ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่า และ/หรอื บุคคลที่
ผู้เช่าก าหนดด าเนินการดงักล่าวได้โดยไม่ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน 
อย่างไรกด็ี หากการก่อสร้าง ตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมดงักล่าวจ าเป็นต้องได้รบัการ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมาย ผูเ้ช่า และ/หรอื บุคคลทีผู่เ้ช่า
ก าหนดตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อนการด าเนินการดงักล่าว  

คู่สญัญาตกลงโดยใหอ้าคารและสิง่ปลูกสรา้งทีก่่อสรา้งขึน้ใหม่เป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า และผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิที่เช่าตกลงจะให้
ความร่วมมอืแก่ผูเ้ช่า และ/หรอื บุคคลที่ผูเ้ช่าก าหนดในการใหค้วามยนิยอม และ/หรอื 
ให้การรบัรอง และ/หรอื ขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรอื กบั
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เช่า และ/หรือ บุคคลที่ผู้เช่าก าหนดสามารถ
ด าเนินการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิดงักล่าวไดโ้ดยถูกตอ้งสมบูรณ์และไดร้บัใบอนุญาตใดๆ 
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ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างที่
ก่อสรา้งขึน้ใหม่ตกเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่าตามสภาพทีค่วรจะเป็นซึง่เป็นการช ารุด
บกพร่องตามปกติ ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า โดยผู้เช่ าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า
ทดแทนใดๆ จากผูใ้หเ้ช่า  
ในกรณีทีก่ารก่อสรา้งอาคารและสิง่ปลูกสรา้งที่ก่อสรา้งขึน้ใหม่หรอืการแกไ้ขดดัแปลง
สว่นใดๆ ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามวรรคแรกขา้งต้น ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลหรอื
อาคารอื่นใด หรอืในกรณีที่ผู้เช่า และ/หรอื บุคคลที่ผู้ เช่าก าหนดกระท าผดิกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ และ/หรอื ขอ้บงัคบัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ผู้
เช่าตกลงรบัผิดชดใช้ค่าเสยีหายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียวทัง้หมดทัง้ทางแพ่งและทาง
อาญาในฐานะผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้และตลอดระยะเวลาทีผู่้ใหเ้ช่าปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ ผูเ้ช่าตกลงให้
ผู้ให้เช่า บริษัทในกลุ่มของผู้ให้เช่า และบริวารของผู้ให้เช่าประกอบกิจการและ
ใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวในทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงั
เกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ได ้แต่ตอ้งไม่ท าใหเ้สือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธขิองผู้
เช่าในการใชท้รพัย์สนิที่เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ภายใต้
สญัญาฉบบันี้  

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้และตลอดระยะเวลาทีผู่้ใหเ้ช่าปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว
ในโครงการ SCC ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่า บรษิัทในกลุ่มของผู้ให้เช่า ลูกค้าและบรวิาร
ของผูใ้หเ้ช่าใชส้อยหรอืใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค เพื่อเป็น
ท่าเรือ ทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน ้ า 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ร่วมกบัผูเ้ช่าได ้แต่ต้องไม่ท าใหเ้สือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธิ
ของผู้เช่าในการใช้ทรพัย์สนิที่เช่าประเภทสาธารณูปโภคภายใต้สญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ 
หากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ดูแล หรือบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ เช่าประเภท
สาธารณูปโภคดงักล่าว SCC ตกลงทีจ่ะเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายดงักล่าวแต่เพยีงผู้
เดยีว ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาดงักล่าวที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้รบัผดิชอบจะต้องไม่หกัออกจากมูลค่าเงนิส ารอง  
(CAPEX Reserve) ทีม่กีารส ารองเงนิทุนไวต้ามสญัญานี้ 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ▪ ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ (อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความ
ชดัเจน ให้หมายความรวมถึงภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง หรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดกต็าม) ภาษีบ ารุงท้องที ่ภาษีอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยไม่รวมถงึภาษเีงนิไดข้องผูเ้ช่า (หากม)ี ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าซึง่ไดเ้กดิหรอือาจ
มขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถึงวนัจดทะเบยีนการเช่าและตลอดระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ ตามจ านวนและภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครดั และน าส่ง
ใบเสรจ็รบัเงนิ และ/หรอื เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ เพื่อให้
ปราศจากข้อสงสยั ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้รบัผิดชอบภาษีดงักล่าวข้างต้นในกรณีที่
สญัญาเช่าพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าก าหนดให้ผูใ้หเ้ช่าพืน้ที่เป็นผูร้บัผดิชอบ
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ช าระภาษดีงักล่าวดว้ย อย่างไรกด็ ีในกรณีทีส่ญัญาเช่าพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิที่
เช่าก าหนดใหผู้เ้ช่ารายย่อยเป็นผูร้บัผดิชอบช าระภาษดีงักล่าว และปรากฏว่าผูเ้ช่าราย
ย่อยไม่ได้ช าระค่าภาษีหรือช าระค่าภาษีดังกล่าวไม่ครบถ้วน ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการช าระค่าภาษดีงักล่าวขา้งตน้ใหค้รบถว้นดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้เช่าเหน็ว่ามคีวามจ าเป็น ผู้เช่ามสีทิธ ิ(แต่มใิช่หน้าที)่ ที่จะช าระภาษี
โรงเรอืนและที่ดนิ (อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ให้หมายความรวมถึงภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใด
กต็าม) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งแทนผู้ให้เช่าไปก่อน ในกรณีดงักล่าว 
ผูใ้ห้เช่าตกลงช าระคนืเงนิใดๆ ที่ผูเ้ช่าไดช้ าระไปใหแ้ก่ผู้เช่า จนครบถ้วนทนัททีีไ่ด้รบั
แจง้เป็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า และผูใ้หเ้ช่าตกลงช าระดอกเบีย้จากการผดินัด
ช าระภาษตีามจ านวนและภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินดังกล่าวนับตัง้แต่วันที่ครบก าหนดเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดใหช้ าระภาษดีงักล่าว 

▪ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการใหผู้เ้ช่ารายย่อยซึง่ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ทีก่บั
ผูใ้หเ้ช่าก่อนวนัจดทะเบยีนการเช่าในการใหค้วามยนิยอมหรอืลงนามในขอ้ตกลงโอน
สทิธแิละหน้าที่ให้แลว้เสรจ็ได้ในวนัจดทะเบียนการเช่า ผู้ให้เช่าจะด าเนินการโดยใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ผู้เช่ารายย่อยลงนามในข้อตกลงโอนสทิธิและ
หน้าทีด่งักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนันบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า เวน้แต่คู่สญัญา
จะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอื่น  

ส าหรบัผูเ้ช่ารายย่อยทีไ่ม่ได้ใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าที่ภายใต้สญัญา
เช่าพื้นทีด่งักล่าวหรอืทีไ่ม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่ณ วนัจดทะเบยีน
การเช่า เพื่อเขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าโดยตรง อนัเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าไม่สามารถเรยีกเกบ็
ค่าเช่าโดยตรงจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวได ้ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(ก) ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะจดัส่งหนงัสอืแจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

(ตามตวัอย่างที่แนบท้ายสญัญานี้) ไปยงัผู้เช่ารายย่อยที่มไิด้ให้ความยนิยอมใน
การโอนสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าวหรอืทีไ่ม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่
ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า เพื่อโอนสทิธเิรยีกรอ้งในค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีข่อง
ผู้เช่ารายย่อยรายนัน้ (“ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นท่ี”) ส าหรบัระยะเวลาตาม
สญัญาเช่าพื้นที่ของผู้เช่ารายย่อยรายดงักล่าวนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนการเช่า 
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

(ข) ในกรณีทีผู่้เช่ารายย่อยที่มไิด้ใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าที่ดงักล่าว
หรือที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ ณ วันจดทะเบียนการเช่า
ดงักล่าวได้ช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยตรง ผู้ให้เช่าจะ
ด าเนินการส่งมอบค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ซึ่งผู้ให้เช่าไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อย
นัน้ ใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 14 วนันับแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่
ดงักล่าว 

ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการตามทีก่ าหนดในวรรคแรกได ้และเป็นเหตุใหผู้้
เช่าได้รับความเสียหายใดๆ หรือท าให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าได้ตาม
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วตัถุประสงค์ของผูเ้ช่า หรอืเสื่อมประโยชน์ทีผู่้เช่าพงึจะไดร้บัจากทรพัยส์นิทีเ่ช่า  ผู้ให้
เช่าตกลงรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าจนถึง
วนัที่ผู้เช่าได้รบัข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่จากผู้เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าพื้นที่
ครบถว้น  

▪ ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงนิประกนัที่ผู้ให้เช่าได้รบัจากผู้เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่า
พื้นที่ซึ่งได้เขา้ท ากบัผู้ให้เช่าก่อนวนัจดทะเบยีนการเช่า ให้แก่ผู้เช่าภายใน 7 วนันับ
จากวนัจดทะเบยีนการเช่า นอกจากนี้ หากผูใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิประกนัจากผูเ้ช่ารายย่อย
ภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า ผู้ใหเ้ช่าจะด าเนินการส่งมอบเงนิประกนัดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี้ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิประกนัดงักล่าว  

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผูกพัน 
หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอิื่นใดในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เป็นหรอือาจเป็นการท าใหเ้สื่อมสทิธหิรอื
รอนสทิธขิองผู้เช่าในการใชท้รพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาฉบบันี้ (เว้นแต่เป็นการจ านอง
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ใหก้บัผูเ้ช่า) โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่าก่อน และหากผู้เช่าใหค้วามยนิยอมดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตกลง
ด าเนินการใหบุ้คคลที่ไดไ้ปซึ่งสทิธใินทรพัยส์นิทีเ่ช่านัน้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
การยนิยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสทิธแิละหน้าทีต่่าง ๆ ที่ผูใ้ห้เช่ามอียู่กบัผู้
เช่าภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะด ารงไว้ซึง่ใบอนุญาตที่จ าเป็นตามกฎหมาย
ส าหรบัการด าเนินการตามสญัญานี้ การด าเนินกจิการที่เกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่เช่า และ
ส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมี
เหลว รวมทัง้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขหลกัเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนัน้ 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจะไม่ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตนัน้ๆ อันอาจเป็นผลให้
ใบอนุญาตดงักล่าวมคีวามเสีย่งต่อการถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอืหมดอายุเน่ืองจากผูใ้ห้
เช่าไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุเมื่อถงึก าหนดการต่ออายุของใบอนุญาตนัน้ หรอือาจท าให้
ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตดงักล่าวตามที่ได้รบัอนุญาตนัน้ต่อไปได้ หรอือาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่กระท าการใดๆ ที่จ ะก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญานี้และการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิที่เช่าของผู้เช่า เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า 
หรอืเวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

หน้าท่ี ในการซ่อมแซม
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
 

(1) ภายหลงัวนัจดทะเบยีนการเช่า หากกองทรสัตพ์บว่าทรพัยส์นิทีเ่ชา่มคีวามเสยีหายหรอื
ความช ารุดบกพร่องซึง่เป็น (ก) ความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องของทรพัยส์นิที่
เช่าที่ไดม้กีารระบุไวแ้ล้วในรายงานการตรวจสอบทรพัย์สนิ (Inspection Report) ที่ได้
จดัท าขึน้ก่อนวนัจดทะเบยีนการเช่า (รายละเอยีดของรายงานการตรวจสอบทรพัยส์นิ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของสญัญาเช่า) หรอื (ข) ความเสยีหายหรอืความช ารุด
บกพร่องของทรพัย์สนิทีเ่ช่าที่พสิูจน์จนเป็นทียุ่ตไิดว้่าเป็นความเสยีหายที่เกดิขึน้ก่อน
วนัจดทะเบยีนการเช่า SCC ตกลงจะรบัผดิชอบในการด าเนินการซ่อมแซม ปรบัปรุง
ความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องนัน้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์แห่งความชัดเจน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงความ
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เสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องดงักล่าวที่ SCC เป็นผู้รบัผดิชอบจะต้องไม่หกัออก
จากมลูค่าเงนิส ารอง (CAPEX Reserve) ทีม่กีารส ารองเงนิทุนไวต้ามสญัญานี้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีภ่ายหลงัวนัจดทะเบยีนการเช่า กองทรสัต์พบว่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ามคีวาม
เสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องซึ่งเป็นความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีไ่ม่สามารถพสิจูน์จนเป็นทียุ่ตไิดว้่าเป็นความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ก่อนวนั
จดทะเบยีนการเช่า กองทรสัต์ตกลงจะรบัผดิชอบในการด าเนินการซ่อมแซม ปรบัปรุง
ความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องนัน้ โดยค่าใชจ้่ายของกองทรสัตเ์อง 

(2) เพื่อใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าอยู่ในสภาพทีด่ ีหรอืเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที่
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะรบัผิดชอบในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่ 
(Major Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรักษาย่อย (Maintenance) และการ
ซ่อมแซมย่อย (Repair) ของทรพัย์สนิที่เช่า โดยรายละเอียดของรอบระยะเวลาการ
ซ่ อ ม แซม ให ญ่  (Major Maintenance) และก ารด า เนิ น ก ารบ า รุ ง รัก ษ าย่ อ ย 
(Maintenance) ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าเป็นไปตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญานี้  

(3) คู่สญัญาตกลงให้มกีารจดัท ารายงานประเมนิสภาพการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาของ
ทรัพย์สินที่เช่าซึ่งจัดท าโดยผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน (Inspector) (“รายงานประเมิน
สภาพการซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา”) เป็นรายปี หรอื ตามรอบระยะเวลาทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอื ตามรอบระยะเวลาการซ่อมแซมใหญ่  (Major Maintenance) และการ
ด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) ของทรพัย์สนิที่เช่าที่ไดร้ะบุไว้ในสญัญานี้ 
หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามแต่ที่คู่ส ัญญาจะได้ตกลงกัน  ซึ่งผู้เช่าจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัท ารายงานประเมนิสภาพการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
โดยหักออกจากมูลค่าเงินส ารอง (CAPEX Reserve) ที่มีการส ารองเงินทุนไว้ตาม
สญัญานี้ 

ในกรณีทีร่ายงานประเมนิสภาพการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบุว่าการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาของทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุง ผูใ้หเ้ช่า
ต้องด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวจนกว่าจะ
เป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุงทีร่ะบุไวใ้นรายงานประเมนิสภาพการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษานัน้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ หากผูใ้หเ้ช่าปฏเิสธหรอืไม่ด าเนินการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ซ่อมบ ารุงข้างต้น ผู้เช่ามีสิทธิในการจัดหาบุคคลอื่นเพื่อด าเนินการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวแทนผูใ้หเ้ช่าไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร   

(4) ผู้ เช่ าตกลงจะรับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายใน การด าเนินการซ่ อมแซมใหญ่  (Major 
Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย 
(Repair) ทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทอาคารคลงัสนิคา้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาดงักล่าวที่ผู้เช่าเป็นผู้ร ับผิดชอบ
จะตอ้งไม่หกัออกจากมลูค่าเงนิส ารอง (CAPEX Reserve) ทีม่กีารส ารองเงนิทุนไวต้าม
สญัญานี้ 

(5) ผู้ เช่ าตกลงจะรับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินการซ่ อมแซมใหญ่  (Major 
Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย 
(Repair) ทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลว โดยผูเ้ช่าจะด าเนินการเปิดบญัชี
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ของกองทรสัต์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการเก็บส ารองเงนิทุนเพื่อการด าเนินการ
ซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) 
และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ดังกล่าว (“ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงร ักษาและ
ซ่อมแซม”) โดย ณ วนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าจะเกบ็ส ารองเงนิทุนดงักล่าวตาม
รายละเอยีดมลูค่าเงนิส ารอง และรายละเอยีดเงื่อนไขการเบกิจ่ายตามทีร่ะบุในสญัญานี้ 
(“CAPEX Reserve”) ทัง้นี้ ภายใตเ้งื่อนไขดงันี้ 
(ก) หากในปีใด ๆ มีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนที่มากกว่า 

CAPEX Reserve ผู้ ให้ เช่ าตกลงว่าจะเป็นผู้ ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ ายเพื่ อการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนที่มากกว่า CAPEX Reserve ในปีนัน้ๆ ให้แก่ผู้
เช่าตามค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

(ข) หากในปีใดๆ มีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนที่น้อยกว่า 
CAPEX Reserve (“ยอดคงเหลือ ”) ผู้ เช่าจะยกยอดคงเหลือนั ้นไปใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมร่วมกบั CAPEX Reserve ส าหรบัปี
ต่อๆ ไป โดยใหม้กีารสะสมยอดคงเหลอืนัน้ไปไดจ้นกว่าจะมกีารใชย้อดคงเหลอื
ทัง้หมด 

(ค) เพื่อความชดัเจน หากในปีใดมคี่าใชจ้่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนที่
มากกว่า CAPEX Reserve พร้อมกบัยอดคงเหลือทัง้หมด ผู้ให้เช่าตกลงว่าจะ
เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมจ านวนที่มากกว่า 
CAPEX Reserve ในปีนั ้นพร้อมกับยอดคงเหลือทั ้งหมด ให้แก่ผู้ เช่าตาม
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

(ง) เมื่อครบก าหนดช่วงระยะเวลา 10 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนการเช่า และช่วง
ระยะเวลา 20 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า หรอืในกรณีที่มีการเลกิสญัญา
ฉบบันี้อนัเนื่องมาจากเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยความผดิของผู้เช่าตามที่ระบุใน
สญัญานี้  ผู้เช่าตกลงจะคืนเงินในจ านวนเท่ ากับ CAPEX Reserve ที่คงเหลือ 
(พรอ้มกบัยอดคงเหลอื) ทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากการหกัค่าใชจ้่ายเพื่อการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างช่วงระยะเวลา 10 ปี และช่วง
ระยะเวลา 20 ปี (ตามล าดบั) หรอืระหว่างที่สญัญาฉบบันี้มผีลใช้บงัคบั แล้วแต่
กรณี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้เช่า ณ วันสิ้นสุดช่วงระยะเวลา 10 ปีนับตัง้แต่วันจด
ทะเบียนการเช่า และช่วงระยะเวลา 20 ปีนับตัง้แต่วันจดทะเบียนการเช่า 
(ตามล าดบั) หรอื ณ วนัทีม่ผีลเป็นการเลกิสญัญาฉบบันี้ แลว้แต่กรณี อย่างไรกด็ ี
ก่อนที่ผู้เช่าจะด าเนินการคนืเงนิในจ านวนเท่ากบั CAPEX Reserve ที่คงเหลือ 
(พรอ้มกบัยอดคงเหลอื) ทัง้หมดที่เหลอือยู่ให้แก่ผูใ้ห้เช่าดงักล่าว คู่สญัญาตกลง
ใหร้่วมกนัแต่งตัง้บุคคลทีส่ามจ านวน 1 ราย เพื่อประเมนิสภาพการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาของทรพัยส์นิทีเ่ช่า โดยผูเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การแต่งตัง้บุคคลทีส่ามดงักล่าวแต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

(จ) ในกรณีที่มีการเลกิสญัญาเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุผดินัดผิดสญัญาโดยความผิด
ของผูใ้หเ้ช่าตามทีร่ะบุในสญัญานี้ ผูเ้ช่าจะไม่คนืเงนิ CAPEX Reserve ทีค่งเหลอื 
รวมทัง้ยอดคงเหลอืใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

(6) ในกรณีผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อ (2) ข้างต้น ผู้เช่าอาจจะเข้าไปด าเนินการ หรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมใหญ่  (Major Maintenance) 
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ด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และซ่อมแซมย่อย (Repair) ของทรพัยส์นิที่
เช่าดงักล่าวแทนผูใ้หเ้ช่า โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะชดเชยค่าด าเนินการขา้งตน้ใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 ต่อปีของค่าใชจ้่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมดงักล่าว
ทีไ่ดห้กัออกจาก CAPEX Reserve ไป                                                                   

การประกนัภยั ▪ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่ามกีารจดัท าประกนัภยัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ชา่ไวก้่อนหน้าทีคู่่สญัญาจะ
เขา้ท าสญัญาฉบบันี้และกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวยงัคงมผีลใชบ้งัคบัภายหลงัจาก
วันจดทะเบียนการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในวันจดทะเบียนการเช่า ผู้ให้เช่าจะ
ด าเนินการให้ผู้เช่าเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้ร ับประโยชน์ร่วมตามกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าวในส่วนของทรพัยส์นิที่เช่า โดยใหม้ผีลนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการ
เช่าเป็นต้นไป โดยผู้เช่าตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยที่ยงัเหลืออยู่ โดยหากผู้ให้เช่าได้
ช าระเบีย้ประกนัภยัในสว่นดงักล่าวไปแลว้ ผูเ้ช่าตกลงจะช าระคนืค่าเบีย้ประกนัภยัตาม
สดัสว่นดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าภายในระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า  

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะจัดให้มีการท าประกันความเสี่ยงภัยกับบริษัท
ประกนัภยัในจ านวนเงนิการท าประกนัภยัทีเ่พยีงพอตามมาตรฐานของการท าประกนั
ในธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืในจ านวนทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 
(1) ประกนัความเสีย่งภัยในทรพัย์สนิ (Property All Risks) โดยท าเป็นการประกนั

ทรพัย์สนิที่เช่าในส่วนที่ผู้เช่ามสีทิธคิรอบครองอย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อ
คุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สินที่ เช่า โดยวงเงินเอา
ประกนัภยัพจิารณาตามการประกนัมูลค่าของใหม่ (Replacement Cost) ไม่รวม
ต้นทุนค่าที่ดิน โดยระบุชื่อผู้เช่าและผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกนัร่วมและเป็นผู้รบั
ประโยชน์ร่วมในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(2) ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities) โดยวงเงิน เอา
ประกนัภยัพจิารณาจากโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อบุคคลภายนอก โดยระบุ
ชื่อผู้เช่าและผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกนัร่วมในกรมธรรม์ประกนัภัย เพื่อคุ้มครอง
ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีผู่เ้ช่าอาจมต่ีอบุคคลภายนอก 

ทัง้นี้ ผู้เช่าตกลงที่จะรบัผดิชอบในเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่าย หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกดิขึน้
หรอืเกีย่วเน่ืองจากการจดัใหม้กีารประกนัภยัตามขอ้น้ี และ/หรอื การโอนสทิธติามกรมธรรม์
ประกนัภยัทีไ่ดจ้ดัท าขึน้และมผีลคุม้ครองอยู่ ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า   

อน่ึง กองทรสัต์อาจก าหนดใหผู้ใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์เป็นผูร้บัประโยชน์ในสทิธขิองประกนัภยั
แทนกองทรสัต์ได ้ในกรณีทีก่องทรสัต์ผดิเงื่อนไขตามสญัญากูย้มืเงนิทีก่องทรสัต์ไดเ้ขา้ท า
กบัผูใ้หกู้ ้ทัง้นี้ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่องทรสัตแ์ละผูใ้หกู้ไ้ดต้กลงกนั (หากม)ี  

การโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือ หน้าท่ีตามสัญญา 
และการเช่าช่วง  

ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้   

▪ ผูเ้ช่าจะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
ใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้การพจิารณาค าขอดงักล่าวใหผู้เ้ช่าทราบโดยไม่ชกัชา้และผูใ้หเ้ช่า
จะไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของผูเ้ช่าโดยไม่มเีหตุอนัควร ในการน้ี การโอนสทิธ ิและ/
หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้จะต้องไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าที่ใดๆ ของผูใ้ห้เช่า
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ภายใต้สญัญาฉบบันี้และต้องไม่ผูกพนัเกนิระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ หา้มผูเ้ช่าโอนสทิธ ิ
และ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้ก่บุคคลผูเ้ป็นคู่แขง่
ทางการคา้ของผูใ้หเ้ช่า 

อน่ึง ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่าน าสทิธแิละหน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ไปเป็นหลกัประกนั
การกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิใด ๆ เพื่อการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ช่า และเพื่อการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้และการจดัหาประโยชน์
จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าของผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าจะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

▪ ผูใ้หเ้ช่าจะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น
ให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจากผู้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี้ ผูเ้ช่าจะแจง้การพจิารณาค าขอดงักล่าวใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบโดยไม่ชกัชา้และผูเ้ช่าจะ
ไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของผูใ้หเ้ช่าโดยไม่มเีหตุอนัควร ในการนี้ การโอนสทิธ ิและ/
หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบับนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ใดๆ ของผู้เช่า
ภายใตส้ญัญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิระยะเวลาการเช่า 

▪ ผูใ้หเ้ช่าตกลงยนิยอมใหผู้เ้ช่าสามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นออก
ให้บุคคลอื่นใดเช่าช่วง และ/หรอื รบับริการภายในทรพัย์สนิที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่นได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบและไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อนแต่
อย่างใด ทัง้นี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการใหเ้ช่าช่วงนัน้ต้องเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารหา
ประโยชน์ของผู้เช่าและไม่เป็นการให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อ
กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน อย่างไรกด็ ีระยะเวลา
การใหเ้ช่าช่วงหรอืขอ้ก าหนดในการต่ออายุสญัญาจะต้องไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบันี้  

ทรัพย์สินท่ี เช่าเสียหาย
หรอืถกูท าลาย 

เพื่อประโยชน์แห่งขอ้น้ีให ้“ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถงึ ค่าสนิไหมทดแทนจาก
การประกนัภยั ซึง่ไม่รวมถงึค่าสนิไหมทดแทนซึ่งไดร้บัจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 
(Business Interruption) และ/หรือ การประกันภัยอื่นใดที่คู่ส ัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอา
ประกนัภยัเพิม่เตมิดว้ยค่าใชจ้่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้ เวน้แต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
จะตกลงเป็นอย่างอื่น 
1. ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นท่ีเช่าได้รบัความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคญัไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ จนไม่อาจใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญานี้ 
อน่ึง คู่สญัญาตกลงว่าก่อนการด าเนินการใดๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้นี้ ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า
จะร่วมกนัพจิารณาเลอืกวธิกีารด าเนินการดงัทีร่ะบุไวน้ี้ รวมทัง้พจิารณาสรรหาแหล่ง
เงนิทุนที่เหมาะสมในการด าเนินการดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของคู่สญัญาทุก
ฝ่ายเป็นส าคญั อย่างไรก็ด ีในกรณีที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการพจิารณาวธิกีารด าเนินการดงักล่าวได้ คู่สญัญาตกลงใหผู้้เช่ามสีทิธใิน
การเลอืกด าเนินการใดๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ีไดแ้ต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

(ก) ใหม้กีารสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ 

(1) ตามสภาพและคุณลกัษณะ (Specification) เดมิเช่นเดยีวกบัทรพัยส์นิที่
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เช่าในขณะก่อนที่จะเกดิความเสยีหาย โดยผู้เช่าน าค่าสนิไหมทดแทน
พืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิ
ที่เช่าขึ้นใหม่ดังกล่าว หรือ ผู้เช่าอาจร้องขอให้ผู้ให้เช่าส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสร้างและจดัหาทรพัย์สนิที่เช่าขึน้ใหม่ (ซึ่ง
จ านวนเงินที่ผู้ ให้ เช่ าจะส ารองจ่ายออกไปก่อนนั ้นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจดัหาเงนิทุนของผูใ้หเ้ช่าในขณะนัน้ๆ โดยผูใ้หเ้ช่า
จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและสมเหตุสมผลในการสรรหาแหล่ง
เงนิทุนทีเ่หมาะสมเพื่อใชใ้นการด าเนินการดงักล่าว) และผูเ้ช่าจะส่งมอบ
เงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานทัง้หมดที่ ได้รับจากผู้ร ับ
ประกนัภยัให้แก่ผู้ใหเ้ช่าโดยไม่ชกัช้าเมื่อผู้เช่าไดร้บัค่าสนิไหมทดแทน
พื้นฐานที่ได้รับจากผู้ร ับประกันภัยและพิสูจน์จนเป็นที่ยุติว่าความ
เสยีหายที่เกดิขึน้กบัทรพัย์สนิที่เช่านัน้ไม่ได้เกดิจากความผดิของผู้ให้
เช่า  

(2) หากเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีผู่เ้ช่าไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันัน้
มจี านวนไม่เพยีงพอกบัภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินการสรา้งและจดัหา
ทรพัย์สนิที่เช่าขึน้ใหม่ทีผู่้ให้เช่าไดส้ ารองจ่ายไปก่อนตามขอ้ 1. (ก) (1) 
ผูเ้ช่าตกลงจะช าระคนืค่าใชจ้่ายสว่นเกนิดงักล่าวนัน้ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าโดยไม่
ชกัช้า ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะร่วมกนัพิจารณาสรรหาแหล่งเงนิทุนที่
เหมาะสมเพื่อการช าระคนืค่าใชจ้่ายส่วนเกนิดงักล่าว รวมทัง้ผูเ้ช่าตกลง
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าได้ส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกนิดงักล่าวคืน
ให้แก่ผูใ้ห้เช่าในอตัราเท่ากบัต้นทุนทางการเงนิของผูใ้ห้เช่าที่ได้ใช้เพื่อ
การจ่ายเงินทดรองจ่าย โดยค านวณจากวนัที่ได้มีการทดรองจ่ายเงิน
ดงักล่าวจนถึงวนัที่ผู้เช่าได้ช าระคนืเงนิทดรองจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า ทัง้นี้ 
ตามแต่ทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั  

(3) เฉพาะในกรณีที่คู่ส ัญญาตกลงร่วมกันได้ว่าให้มีการสร้างและจัดหา
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ทีม่สีภาพและคุณลกัษณะ (Specification) สงูกว่า
ทรพัย์สนิที่เช่าในขณะก่อนที่จะเกิดความเสยีหาย  นอกจากการน าค่า
สนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการก่อสรา้ง
และจดัหาทรพัยส์นิที่เช่าขึน้มาใหม่และการรอ้งขอใหผู้ใ้หเ้ช่าส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. (ก) (1) ข้างต้น หากเงินค่า
สนิไหมทดแทนพื้นฐานที่ผู้เช่าไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันัน้มจี านวน
ไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ขึน้ใหม่ทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัผดิชอบไปก่อน คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนัพจิารณา
ก าหนดเงื่อนไขและวธิกีารช าระค่าใชจ้่ายสว่นเกนิดงักล่าว โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของคู่สญัญาทุกฝ่ายเป็นส าคัญ ทัง้น้ี ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะ
ร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการช าระคืน
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ค่าใชจ้่ายส่วนเกนิดงักล่าว รวมทัง้ผูเ้ช่าตกลงชดเชยค่าใช้จ่ายในการที่
ผูใ้ห้เช่าไดจ้่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวคนืให้แก่ผู้ให้เช่าในอตัราเท่ากบั
ต้นทุนทางการเงนิของผู้ให้เช่าที่ได้ใช้เพื่อการจ่ายเงนิทดรองจ่าย โดย
ค านวณจากวนัทีไ่ดม้กีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถงึวนัทีผู่เ้ช่าไดช้ าระ
คนืเงนิทดรองจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ ตามแต่ทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั  

(4) การสร้างและจดัหาทรพัย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ดังกล่าวจะต้องด าเนินการ
เท่าที่ไม่ข ัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่จะมีการ
ก่อสรา้ง โดยผูใ้หเ้ช่าจะเป็นผูด้ าเนินการจดัใหม้กีารก่อสรา้งภายใตแ้บบ
แปลน แผนงาน และงบประมาณทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนัและจะตอ้ง
ท าการก่อสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิที่เช่าขึน้ใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี
นบัแต่วนัทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงจะสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้
ใหม่ (“ระยะเวลาก่อสร้างทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหม่”) รวมถงึด าเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง (หากมี) เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สญัญา
ฉบบันี้ และใหถ้อืว่าสทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี้ยงัคงมี
ผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าใหม่ขึ้นมาแทนที่
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้  

(5) คู่ส ัญญาจะจัดให้มีการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ้นใหม่  (โดยให้มี
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดยีวกบัสญัญาฉบบันี้) โดยเริม่นบัอายุ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่ต่อไปทนัททีี่การก่อสร้างดงักล่าวแล้วเสรจ็
และพรอ้มน าทรพัยส์ินทีเ่ช่าออกจดัหาประโยชน์ โดยระยะเวลาการเช่า
ดงักล่าวจะสิน้สุดในวนัเดยีวกนักบัทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ (แต่ทัง้นี้ผู้
เช่าจะไม่มภีาระหน้าที่ในการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อกีแต่
อย่างใด)  

(6) หากผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหม่ ผูใ้หเ้ช่าตกลง
ช าระค่าชดเชยให้แก่ผู้เช่านับตัง้แต่วนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหม่ จนถงึวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดด้ าเนินการก่อสรา้งทรพัยส์นิที่
เช่าขึน้ใหม่แลว้เสรจ็ (“ระยะเวลาก่อสรา้งเพ่ิมเติม”) โดยค่าชดเชยทีผู่้
เช่าจะได้รบัจากผู้ให้เช่าจะไม่ต ่ากว่าค่าสนิไหมทดแทนที่ผู้เช่าจะได้รบั
หากผู้เช่าได้เขา้ท าประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) ส าหรบัช่วงระยะเวลาก่อสร้างเพิม่เติมโดยค านวณเป็นราย
เดอืน (หากระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมน้อยกว่า 15 วนั ให้คดิเป็นครึ่ง
เดอืน หากระยะเวลาก่อสรา้งเพิม่เตมิมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึหนึ่งเดอืน
ใหค้ดิเป็นหนึ่งเดอืน) 
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หรอื 

(ข) ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยมถิอืว่าผูเ้ช่าปฏบิตัผิดิสญัญาฉบบันี้ และผูเ้ช่า
ไม่จ าต้องช าระค่าชดเชยใดๆ แก่ผู้ให้เช่า ในการนี้  ผู้เช่าตกลงจะน าเงินค่า
สนิไหมทดแทนพื้นฐานที่ได้รบัมาจากผู้รบัประกนัภัยมาแบ่งตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานทัง้หมด
ออกเป็น 360 สว่นเท่า ๆ กนั ทัง้นี้ ผูเ้ช่าจะไดร้บัสว่นแบ่งเงนิค่าสนิไหมทดแทน
พื้นฐานเท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าที่ยงัคงเหลืออยู่ โดยเริม่นับตัง้แต่ใน
เดอืนทีเ่กดิกรณีทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั
จนถงึเดอืนทีค่รบก าหนดระยะเวลาการเช่า และผูใ้หเ้ช่าจะไดร้บัสว่นแบ่งเงนิค่า
สนิไหมทดแทนพืน้ฐานเท่ากบัจ านวนระยะเวลาการเช่าทีผ่่านมาแลว้จนถงึเดอืน
ก่อนเดือนที่เกิดกรณีทรพัย์สินที่เช่าได้รบัความเสยีหายทัง้หมดหรืออย่างมี
นัยส าคญั ทัง้นี้ การนับระยะเวลาการเช่าดงักล่าวใหน้ับเป็นเดอืน โดย 1 เดอืน 
เท่ากบั 1 ส่วน ทัง้นี้ ผูเ้ช่าจะส่งมอบเงนิค่าสนิไหมทดแทนพื้นฐานในส่วนทีเ่กนิ
กว่าทีผู่เ้ช่าจะไดร้บัตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าทีย่งัคงเหลอือยู่ ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า
โดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานจากผูร้บัประกนัภยั 

2. ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นท่ีเช่าได้รบัความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 
โดยยังคงสามารถใช้ทรพัย์สินที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
โครงการ SCC ต่อไปได ้(แต่อาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในการด าเนินกจิการโครงการ 
SCC ได้อย่างเต็มที่เสมือนก่อนที่ทรพัย์สนิที่เช่าได้รบัความเสยีหายดังกล่าว ) ให้
สญัญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป ทัง้นี้ เฉพาะทรพัย์สนิที่เช่าในส่วนที่ไม่
เสยีหายและยงัอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได ้โดยใหถ้ือว่าทรพัย์สนิดงักล่าว
ยงัคงเป็นทรพัยส์นิที่เช่ากนัตามสญัญาฉบบันี้ต่อไป อนึ่ง คู่สญัญาตกลงว่าก่อนการ
ด าเนินการใดๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ี ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะร่วมกนัพจิารณาเลอืกวธิกีาร
ด าเนินการดังที่ระบุไว้นี้  รวมทัง้พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการดงักล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์ของคู่สญัญาทุกฝา่ยเป็นส าคญั อย่างไรกด็ ี
ในกรณีทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัในการพจิารณาวธิกีาร
ด าเนินการดงักล่าวได ้คู่สญัญาตกลงให้ผูเ้ช่ามีสทิธใินการเลอืกด าเนินการใดๆ ดงัที่
ระบุไวใ้นขอ้น้ีไดแ้ต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

(ก) ใหม้กีารซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(1) ตามสภาพและคุณลกัษณะ (Specification) เดมิเช่นเดยีวกบัทรพัยส์นิที่
เช่าในขณะก่อนที่จะเกดิความเสยีหาย โดยผู้เช่าน าค่าสนิไหมทดแทน
พืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิ
ที่เช่าขึ้นใหม่ดังกล่าว หรือ ผู้เช่าอาจร้องขอให้ผู้ให้เช่าส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสร้างและจดัหาทรพัย์สนิที่เช่าขึน้ใหม่ (ซึ่ง
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จ านวนเงินที่ผู้ ให้ เช่ าจะส ารองจ่ายออกไปก่อนนั ้นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจดัหาเงนิทุนของผูใ้หเ้ช่าในขณะนัน้ๆ โดยผูใ้หเ้ช่า
จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและสมเหตุสมผลในการสรรหาแหล่ง
เงนิทุนทีเ่หมาะสมเพื่อใชใ้นการด าเนินการดงักล่าว) และผูเ้ช่าจะส่งมอบ
เงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานทัง้หมดที่ ได้รับจากผู้ร ับ
ประกนัภยัให้แก่ผู้ใหเ้ช่าโดยไม่ชกัช้าเมื่อผู้เช่าไดร้บัค่าสนิไหมทดแทน
พื้นฐานที่ได้รับจากผู้ร ับประกันภัยและพิสูจน์จนเป็นที่ยุติว่าความ
เสยีหายที่เกดิขึน้กบัทรพัย์สนิที่เช่านัน้ไม่ได้เกดิจากความผดิของผู้ให้
เช่า  

(2) หากเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีผู่เ้ช่าไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันัน้
มจี านวนไม่เพยีงพอกบัภาระค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่าที่
ผู้ให้เช่าได้ส ารองจ่ายไปก่อนตามขอ้ 2. (ก) (1) ผู้เช่าตกลงจะช าระคืน
ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิดงักล่าวนัน้ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้  ผูใ้ห้เช่า
และผู้เช่าจะร่วมกนัพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการ
ช าระคนืค่าใชจ้่ายสว่นเกนิดงักล่าว รวมทัง้ผูเ้ช่าตกลงชดเชยค่าใชจ้่ายที่
ผูใ้หเ้ช่าไดส้ ารองจ่ายค่าใชจ้่ายสว่นเกนิดงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในอตัรา
เท่ากบัตน้ทุนทางการเงนิของผูใ้หเ้ช่าทีไ่ดใ้ชเ้พื่อการจ่ายเงนิทดรองจ่าย 
โดยค านวณจากวนัทีไ่ดม้กีารทดรองจ่ายเงนิดังกล่าวจนถงึวนัทีผู่เ้ช่าได้
ช าระคนืเงนิทดรองจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ ตามแต่ทีคู่่สญัญาจะไดต้กลง
กนั 

(3) เฉพาะในกรณีทีคู่่สญัญาตกลงร่วมกนัซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหม้สีภาพ
และคุณลกัษณะ (Specification) สงูกว่าทรพัย์สนิทีเ่ช่าในขณะก่อนทีจ่ะ
เกดิความเสยีหาย นอกจากการน าค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีไ่ดร้บัจาก
ผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2. (ก) (1) ขา้งต้น หากเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีผู่เ้ช่าได้
รบัมาจากผู้รบัประกันภัยนัน้มีจ านวนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัผดิชอบไปก่อนดงักล่าว คู่สญัญา
ตกลงจะร่วมกันพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและวิธีการช าระค่าใช้จ่าย
ส่วนเกนิดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของคู่สญัญาทุกฝ่ายเป็นส าคญั 
ทัง้นี้  ผู้ให้เช่าและผู้ เช่าจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อการช าระคนืค่าใชจ้่ายส่วนเกนิดงักล่าว รวมทัง้ผูเ้ช่าตกลง
ชดเชยค่าใชจ้่ายในการทีผู่ใ้หเ้ช่าไดจ้่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวคนืใหแ้ก่
ผู้ให้เช่าในอตัราเท่ากบัต้นทุนทางการเงนิของผู้ให้เช่าที่ได้ใช้เพื่อการ
จ่ายเงนิทดรองจ่าย โดยค านวณจากวนัทีไ่ดม้กีารทดรองจา่ยเงนิดงักล่าว
จนถงึวนัทีผู่เ้ช่าได้ช าระคนืเงนิทดรองจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ ตามแต่ที่
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 
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อย่างไรกด็ ีเพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ขอ้ตกลงระหว่างผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่านี้ไม่ตดัสทิธิ
ของผูเ้ช่าในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง และ/หรอื การจดัหาทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าขึน้ใหม่ และ/หรอื การซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่า ในสว่นทีเ่กนิกว่าจ านวนเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนพื้นฐานที่ผู้เช่าได้รบัมาจากผู้รบัประกนัภัยนัน้จากผู้ที่ก่อให้เกดิความเสยีหายได ้  
(ถา้ม)ี 

ทัง้นี้  ก่อนการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นของผู้เช่า ผู้เช่าสงวนสิทธิที่จะเสนอการด าเนินการ
ดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตพ์จิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าถกูเวนคืน (1) ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบโดยทนัทใีนกรณีทรพัยส์นิที่เช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางส่วน โดยก่อนทีผู่ใ้หเ้ช่าจะด าเนินการใดๆ กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการตกลงจ านวนเงินค่าทดแทน ผู้ให้เช่าต้องได้รบัความ
ยนิยอมเป็นลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่าก่อน และผูเ้ช่าสงวนสทิธใินการเขา้ร่วมด าเนินการ
เจรจากบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวร่วมกบัผูใ้หเ้ช่าดว้ย ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตก
ลงจะใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการเขา้เจรจาหรอืด าเนินการใดๆ กบัหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์สงูสดุของคู่สญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้ 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสัญญานี้ ให้สญัญานี้เป็นอนัสิน้สุดลง
ทนัท ีโดยคู่สญัญาต่างไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายซึ่งกนัและกนั และผลประโยชน์
หรอืค่าตอบแทนใดๆ ทีไ่ด้รบัจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจากการเวนคนื
ดงักล่าวในส่วนของทรพัย์สนิทีเ่ช่าใหต้กเป็นของผูใ้ห้เช่าและผู้เช่าตามสัดส่วน ทัง้นี้ 
ในกรณีที่ห น่วยราชการที่รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการก าหนดสัดส่วน
ผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนที่ผู้เช่าต้องได้รบัไว้ คู่สญัญาตกลงให้มีการแต่งตัง้ผู้
ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ 2 ราย โดยใหผู้เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าแต่งตัง้ฝ่ายละ 1 ราย โดยค่า
ทดแทนการเวนคนืจะค านวณตามสตูรดงันี้  

ค่าทดแทนการเวนคนื = (มลูค่าสทิธกิารเช่าของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื  
ณ วนัทีถู่กเวนคนื / มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิเช่าที ่
ถูกเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื) x จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 
จากการเวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื 

โดยมูลค่าสทิธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วนัที่ถูก
เวนคนื จะใชค้่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้สองราย 

(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ ใหส้ญัญาฉบบันี้มผีลใช้บงัคบัต่อไป โดยผู้ ให้
เช่าตกลงจะคืนผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้รบัจากหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งเนื่องจากการเวนคนืดงักล่าวในสว่นของทรพัยส์นิทีเ่ช่าส่วนทีถู่กเวนคนืใหผู้้
เช่าตามสดัส่วน ทัง้นี้ ในกรณีที่หน่วยราชการที่รบัผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการ
ก าหนดสดัส่วนผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนทีผู่เ้ช่าต้องไดร้บัไว ้คู่สญัญาตกลงให้มี
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การแต่งตัง้ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย โดยใหผู้เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าแต่งตัง้ฝ่ายละ 1 
ราย โดยค่าทดแทนการเวนคนืจะค านวณตามสตูรดงันี้  

ค่าทดแทนการเวนคนื = (มลูค่าสทิธกิารเช่าของทรพัยส์นิทีเ่ช่าสว่นทีถู่กเวนคนื 
ณ วนัทีถู่กเวนคนื / มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิเช่า 
สว่นทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื) x จ านวนเงนิที ่
ไดร้บัจากการเวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่าสว่นทีถู่กเวนคนื 

โดยมลูค่าสทิธกิารเช่าและมูลค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าส่วนทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก
เวนคนื จะใชค้่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้สองราย 

(4) ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่าทดแทนการเวนคนืดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัค่าทดแทนการเวนคนื โดยใหถ้อืว่าค่าทดแทนการเวนคนืทีผู่ใ้ห้
เช่าไดช้ าระคนืดงักล่าวเป็นการเยยีวยาความเสยีหายทัง้หมดทีผู่้เช่าอาจไดร้บัในกรณี
ตามขอ้น้ี 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหน่ึงตามทีร่ะบุดงัต่อไปน้ีเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝา่ยใด
ฝา่ยหน่ึงในการบอกเลกิสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้ 

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(ก) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามที่

ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี้ และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการ SCC)  

และ/หรอื สญัญาต่อท้ายหนังสอืสญัญาจ านองที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง และ /หรอื 

สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ SCC) หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็น

สาระส าคัญตามที่ให้ไว้ในสญัญาฉบับนี้ และ /หรือ สญัญาตกลงกระท าการ 

(โครงการ SCC) และ/หรอื สญัญาต่อทา้ยหนงัสอืสญัญาจ านองทีด่นิและสิง่ปลูก

สร้าง และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ SCC) โดย

ผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเหตุผดินัดดงักล่าว และปฏิบตัิให้ถูกต้อง

ตามสญัญาภายใน 60 วนันับจากวนัที่ผู้ให้เช่าได้รบัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากผู้เช่าหรือวันที่ผู้ให้เช่าทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายใน

ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอืเว้นแต่เกิด

จากการที่ผูเ้ช่าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองที่

เป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญานัน้ๆ แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึกรณีทีก่ารไม่ปฏบิตัิ

ตามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ให้

ไว้ในสญัญานัน้ๆ ของผู้เช่าเป็นผลมาจากความประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัิ

หน้าที่ หรือความบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที่ หรอืความจงใจหรือประมาท

เลนิเล่อในการไม่ปฏบิตัติามหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามที่ก าหนดในสญัญานี้ และ/

หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการ SCC) และ/หรอื สญัญาต่อทา้ยหนงัสอื

สัญญาจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ /หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
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อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ SCC)   

เพื่อความชดัเจน เหตุผดินดัผดิสญัญาของผูใ้หเ้ช่าภายใตข้อ้น้ี  

(1) ส าหรับสัญญาตกลงกระท าการ  (โครงการ SCC) ภายใต้หัวข้อ 

“ข้อตกลงในการเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการคลงัสินค้า

และบริการเกบ็น ้ ามนั และสารเคมีเหลว” ให้ถือเป็นเหตุผดินัดตาม

สญัญาฉบบันี้ได้เพียงตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ประกอบกิจการ

และผู้ให้บรกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวให้แก่

ทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสนิค้าของ

กองทรสัต ์

(2) ส าหรบัสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ SCC) ให้ถือ

เป็นเหตุผิดนัดตามสญัญาฉบับนี้ได้เพียงตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้เช่า

ด าเนินการในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

(ข) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่ท าการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าในวนัทีก่องทรสัต์

ก าหนด ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี 

(ค) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผูกพนั หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอิื่น

ใดในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เป็นหรอือาจเป็นการท าใหเ้สือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธขิองผู้

เช่าในการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ (เวน้แต่เป็นการจ านองทรพัยส์นิ

ที่เช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสนิค้าตามที่ก าหนดไว้ใน

สญัญานี้ให้กบัผู้เช่า) โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากผู้ให้เช่าตามที่ก าหนดใน

สญัญานี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี

(ง) ในกรณีใดๆ กต็ามที่ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญานี้ถูกยดึตามค าสัง่ศาล โดยเกดิ

จากความผดิของผู้ให้เช่า ซึ่งผู้ใช้สทิธไิด้ใช้สทิธถิูกต้องตามกฎหมาย อนัเป็น

เหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าอย่างเต็มที่ ตาม

เจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของสญัญาฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตาม

สญัญานี้ทนัท ี

(จ) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรพัย์

เดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอ

ฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี

(ฉ) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ใน

ขัน้ตอนการเลกิบรษิัท การช าระบญัช ีหรอืศาลมคี าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกจิการของผู้ให้

เช่า ซึ่งกองทรสัต์เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของผู้ใหเ้ช่าในการช าระ

หนี้ หรอืปฏบิตัติามสญัญานี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัที 
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(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่า 

ในกรณีทีผู่เ้ช่าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา

ฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการ SCC) และ/หรอื สญัญาต่อท้าย

หนังสือสัญญาจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ /หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ SCC) หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคัญตามที่ให้ไว้ใน

สญัญาฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการ SCC) และ/หรอื สญัญา

ต่อท้ายหนังสอืสญัญาจ านองที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง และ /หรอื สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ SCC) โดยผู้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเหตุผิดนัด

ดงักล่าว และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัทีผู่เ้ช่าไดร้บัแจง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่าหรือวนัที่ผู้เช่าทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรือ

ภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจาก

การที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ หรือผิดค ารบัรองที่เป็น

สาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญานัน้ๆ 

การ ส้ินสุ ดของสัญญ า 
และผลของการส้ินสุด
สญัญา 

(1) สทิธขิองผูเ้ช่าเมื่อเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(ก) กรณีเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ในขอ้ (1) (ก) 

ภายใตห้วัขอ้ “เหตุผิดนัดผิดสญัญา” ผูเ้ช่ามสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหผู้ใ้ห้

เช่าปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการ SCC) 

และ/หรอื สญัญาต่อท้ายหนังสอืสญัญาจ านองที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง และ /หรอื 

สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ SCC) หรอื เลกิสญัญาฉบบันี้

ได้ทันทีโดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและผู้ให้เช่า

จะต้องช าระคนืค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าคงเหลอื รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด

ที่ผู้ให้เช่าได้รบัไว้ในนามผู้เช่าให้แก่ผู้เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่

เหลืออยู่ด้วยวิธีการค านวณตามที่ปรากฏในสญัญาฉบับนี้  รวมถึงค่าขาด

ประโยชน์จากการที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรพัย์สินที่เช่าได้ตาม

ระยะเวลาการเช่าที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการขา้งต้น

ของผู้ เช่านั ้น ไม่ตัดสิทธิของผู้เช่าในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ /หรือ 

ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้  

(ข) กรณีเหตุผดินัดผิดสญัญาโดยความผดิของผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ในขอ้ (1) (ข) 

ขอ้ (1) (ค) ขอ้ (1) (ง) ขอ้ (1) (จ) หรอืขอ้ (1) (ฉ) ภายใตห้วัขอ้ “เหตผิุดนัดผิด

สญัญา” ผู้เช่ามสีทิธทิี่จะบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ได้ทนัท ีและในกรณีที่ผู้เช่าใช้

สทิธดิงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าจะต้องช าระคนืค่าเช่าคงเหลอืใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นของ

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่โดยแบ่งค่าเช่าทัง้หมดออกเป็น 360 สว่นเท่า ๆ กนั 

ทัง้นี้  ผู้เช่าจะได้รบัค่าเช่าคงเหลือเท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าที่ยังคง

เหลืออยู่ โดยเริ่มนับตัง้แต่ในเดือนที่ส ัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง  ทัง้นี้  การนับ
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ระยะเวลาการเช่าดงักล่าวใหน้ับเป็นเดอืน โดย 1 (หนึ่ง) เดอืน เท่ากบั 1 (หนึ่ง) 

ส่วนเท่า ๆ กนั รวมถงึผูใ้ห้เช่าจะต้องส่งมอบเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้

เช่าได้รบัไว้ในนามผู้เช่า และค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้

ประโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบั

นี้ ให้แก่ผู้เช่า ทัง้นี้ ในการด าเนินการขา้งต้นของผูเ้ช่านัน้ ไม่ตดัสทิธขิองผู้เช่า

ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดิ

นดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้ 

(2) สทิธขิองผูใ้หเ้ช่าเมื่อเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่า  

ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ (2) ภายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัดผิดสญัญา” 

ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหผู้เ้ช่าปฏบิตัติามสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื สญัญา

ตกลงกระท าการ (โครงการ SCC) และ/หรอื สญัญาต่อทา้ยหนังสอืสญัญาจ านองทีด่นิ

และสิง่ปลูกสร้าง และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ SCC) 

โดยไม่มผีลท าให้สญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง เว้นแต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจากการที่ผู้

เช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่ระบุไวใ้นสญัญาน้ี และ/หรอื สญัญาตกลง

กระท าการ (โครงการ SCC) และ/หรอื สญัญาต่อทา้ยหนังสอืสญัญาจ านองทีด่นิและสิง่

ปลูกสรา้ง และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรัพย ์(โครงการ SCC) อนัเป็น

ผลใหเ้กดิผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธิ

บอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย

ผูใ้ห้เช่าไม่ต้องช าระคนืค่าเช่าคงเหลอืให้แก่ผู้เช่า ทัง้นี้ ในการด าเนินการขา้งต้นของ

ผูใ้หเ้ช่านัน้ ไม่ตดัสทิธขิองผูใ้หเ้ช่าในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใด

อนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้   

(3) เมื่อเกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ ใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง 

(ก) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้สญัญาฉบบันี้  ให้ถือว่าสญัญา

ฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(ข) ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญัไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้ทรพัย์สนิที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตาม

สญัญานี้ และผู้เช่าใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1. (ข) (ใน

กรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั) ภายใต้

หวัขอ้ “ทรพัยสิ์นทีเ่ช่าเสียหายหรือถกูท าลาย” ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุด

ลงเมื่อผู้เช่าได้ช าระเงนิค่าสนิไหมทดแทนพื้นฐานที่ได้รบัจากผู้รบัประกนัภัย

ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าครบตามจ านวนทีร่ะบุไว ้ 

(ค) ในกรณีที่ทรพัยส์นิที่เช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) 
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ภายใต้หวัขอ้ “ทรพัยสิ์นทีเ่ช่าถกูเวนคืน” ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเมื่อ

ผู้ให้เช่าได้ช าระเงนิให้แก่ผู้เช่าครบตามจ านวนที่ระบุไว้ ทัง้นี้ การด าเนินการ

ใดๆ ของผูใ้หเ้ช่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนืต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “ทรพัย์สินทีเ่ช่าถกูเวนคืน” ที่ระบุไว้ใน

สญัญานี้ดว้ย  

(ง) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ ให้ถอืว่าสญัญา

ฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี 

(จ) เมื่อมกีารเพกิถอน หรอืยกเลกิสถานะของกองทรสัต์โดยผลของกฎหมาย และ/

หรอื ค าสัง่ของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทัง้นี้  โดยไม่ใช่

ความผดิของผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า หรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์มมีตใิห้

เลกิกองทรสัต์ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอืว่าคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการ

เลกิสญัญาฉบบันี้และใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(ฉ) เมื่อคู่สญัญาฝา่ยทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูผ้ดิสญัญาใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาในกรณีที่ไม่มกีาร

ช าระค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า และ/หรอื ไม่มกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิ

ทีเ่ช่า ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามสญัญานี้  

(ช) ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรอืในวนัจดทะเบยีนการเช่า เมื่อผู้เช่าใช้สทิธบิอกเลกิ

สญัญา ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าได้รบัความเสยีหายหรอืมคีวามช ารุดบกพร่อง

อย่างมนีัยส าคญั หรอืการประกอบกจิการของทรพัยส์นิทีเ่ช่ามกีารเปลีย่นแปลง

ในทางลบอย่างมนีัยส าคญั เช่น ไม่มผีู้เช่ารายย่อยในทรพัย์สนิที่เช่าในวนัจด

ทะเบยีนการเช่า 

กรณีตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (3) (ก) ถงึ ขอ้ (3) (จ) ขา้งตน้ คู่สญัญาแต่ละฝา่ยไม่มสีทิธเิรยีก

ค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย ค่าเช่า หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝา่ย

หนึ่งได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคนืค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอืให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่

คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ (3) (ฉ) คู่ส ัญญาฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญามีสิทธิเรียก

ค่าเสยีหาย และค่าใชจ้่ายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้

กรณีตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (3) (ช) ผูเ้ช่าไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ต่อผู้ให้เช่า เว้นแต่เหตุดงักล่าวเกดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง

ของผูใ้หเ้ช่า 

ผลภายหลังจากสัญญา
เช่าส้ินสุด  

(1) เมื่อสญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 
ผูเ้ช่าจะสง่มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าคนืตามสภาพทีม่กีารใชป้ระโยชน์ตามปกตขิองทรพัยส์นิ
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ทีเ่ช่าซึง่เป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พรอ้มกบัส่วนควบและอุปกรณ์ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึ
ตรากับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้เช่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ดงักล่าวดุจวญิญูชนรกัษาทรพัย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบส่วน
ควบและอุปกรณ์ที่ติดตรงึตราและไม่ติดตรงึตรากบัทรพัย์สนิที่เช่าได้เนื่องจากเหตุ
สดุวสิยั หรอืการเสือ่มสภาพของทรพัยส์นินัน้ๆ เนื่องจากการใชง้านตามปกตหิรอือายุ
การใชง้านของทรพัยส์นินัน้ หรอืเป็นกรณีทีส่ญัญาเช่าสิน้สดุลงตามขอ้ (3) (ข) หรอืขอ้ 
(3) (ค)  ภายใต้หัวข้อ “การส้ินสุดของสัญญา และผลของการส้ินสุดสัญญา” 
นอกจากนี้ ผู้เช่าจะส่งมอบเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีผู่้เช่าได้รบัไว้แทนผู้ใหเ้ช่า (ถ้าม)ี 
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า รวมถงึการคนืเงนิประกนัการเช่าและเงนิประกนัการบรกิารทีผู่เ้ช่าไดร้บั
จากผูเ้ช่ารายย่อยในทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย (หากผูเ้ช่ารายย่อยไม่ประสงค์
จะเช่าพืน้ทีด่งักล่าวกบัผูใ้หเ้ช่าอกีต่อไป) หรอืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า (ภายใต้ความยนิยอมของ
ผูเ้ช่ารายย่อย) แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีที่ผู้เช่าได้ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามข้อ (1) ภายใต้หวัขอ้ “การส้ินสุดของ
สญัญา และผลของการส้ินสุดสญัญา” แล้ว ผู้เช่าสงวนสทิธิที่จะใช้ประโยชน์ใน
ทรพัย์สนิที่เช่าจนกว่าผู้เช่าจะได้รบัช าระค่าเสยีหาย ค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลือ 
รวมถึงเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดดงักล่าวจากผูใ้ห้เช่าแลว้เสรจ็ โดยผู้เช่าไม่สามารถ
เรยีกร้องค่าเสยีหาย ค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอืรวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้ให้เช่าส าหรบัระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่ผู้เช่าจะพสิูจน์ได้ว่าผู้เช่าได้รบัความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่ผู้เช่าได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว   

(3)  ในกรณีทีส่ญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สดุลงดว้ยเหตุใดๆ เวน้แต่กรณีทีส่ญัญาเช่าสิน้สดุลงตาม
ขอ้ (3) (ข) หรอืขอ้ (3) (ค)  ภายใต้หวัขอ้ “การส้ินสุดของสญัญา และผลของการ
ส้ินสุดสญัญา” ในระหว่างเวลา 6 เดอืนหลงัจากสญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะให้
ความช่วยเหลอืตามค ารอ้งขอทีส่มเหตุสมผลจากผูใ้หเ้ช่าในการด าเนินการใหผู้เ้ช่าราย
ย่อยในทรพัยส์นิที่เช่าในขณะนัน้เขา้มาท าสญัญาเช่าพืน้ทีท่ี่เกีย่วขอ้งกบัผู้ให้เช่าใหม่
พร้อมทัง้ส่งมอบเงินประกันการเช่าที่ผู้เช่าได้รับไว้จากผู้เช่ารายย่อยดังกล่าวใน
ทรพัยส์นิที่เช่าก่อนวนัท าสญัญาเช่าพื้นที่ฉบบัใหม่ดงักล่าว (ภายหลงัจากที่ได้หกัค่า
เช่า ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายของผูเ้ช่ารายย่อย (ถา้ม)ี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า (ภายใต้
ความยนิยอมของผู้เช่ารายย่อย) หรอืคนืให้แก่ผู้เช่ารายย่อย (หากผู้เช่ารายย่อยไม่
ประสงค์จะเช่าพื้นที่ดงักล่าวกับผู้ให้เช่าอีกต่อไป) (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าว ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะร่วมกนัรบัผดิชอบ เวน้แต่
กรณีทีส่ญัญาเช่าฉบบัน้ีสิน้สดุลงโดยเป็นผลจากการทีคู่่สญัญาฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงเป็นฝา่ย
ผดิสญัญา คู่สญัญาฝ่ายที่ผดิสญัญาจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการ
ด าเนินการดงักล่าวดว้ยตวัเอง 

เหตสุุดวิสยั ▪ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏบิตัิตาม
สญัญาฉบบัน้ีได ้คู่สญัญาฝา่ยนัน้จะตอ้งส่งหนงัสอืแจง้ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงทราบถงึ
เหตุสดุวสิยัดงักล่าวในทนัท ีและในกรณีดงักล่าวใหคู้่สญัญาทัง้สองฝา่ยมสีทิธเิลื่อนการ
ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ไปได้เท่ากบัระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสยั โดยไม่ถือว่าเป็น
ความผดิของคู่สญัญาฝา่ยใด 
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▪ ในกรณีทีเ่หตุสุดวสิยัท าใหคู้่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝา่ยใดไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบัน้ี
ได้เป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  45 (สี่สิบห้า) วนั คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะเจรจา
ร่วมกันโดยสุจริต และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการบรรลุข้อตกลงที่เป็น
ประโยชน์อย่างทีส่ดุส าหรบัคู่สญัญาทัง้สองฝา่ย 

(2) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการกบั SCC  

คู่สญัญา บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) (“SCC”) และ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 

มาตรการลดความ
เส่ียงในการสูญ เสีย
ราย ได้ ค่ า เช่ า แ ล ะ
ค่าบริการ  

 

1. ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั 
SCC หากมคี่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ที่ไดร้บัจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมี
เหลวทีไ่ดร้บัจรงิในปีใดมจี านวนน้อยกว่าค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่รวมต่อปีทีก่องทรสัต์
คาดการณ์ไว้ตามตารางที่ระบุด้านล่างนี้ (“ค่าเช่าท่ีคาดการณ์”) เพื่อเป็นมาตรการลด
ความเสีย่งในการสญูเสยีรายไดค่้าเช่าตามสญัญาเชา่พืน้ทีใ่หแ้ก่กองทรสัต ์SCC ยนิยอมที่
จะช าระสว่นทีข่าดจากค่าเช่าทีค่าดการณ์ใหแ้ก่กองทรสัต ์(“ค่าเช่าส่วนต่าง”)   

ทัง้นี้ โดยที ่SCC จะช าระค่าเช่าส่วนต่างนี้ใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส โดยมเีงื่อนไข
ตามทีร่ะบุในขอ้ 2 ดา้นล่าง   

ถงัเกบ็
สารเคมี

เหลวจ านวน 
61 ถงั 

ความจ/ุ
พืน้ท่ีเช่า

ต่อเดือน  
(กิโลลิตร) 

ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปี 2562 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2562 

ไตรมาสท่ี 1  
(1 มกราคม 

2562 ถึง 31 
มีนาคม 
2562) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เมษายน 

2562  ถึง 30 
มิถนุายน 
2562) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 กรกฏาคม 

2562  ถึง 30 
กนัยายน 
2562) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ตลุาคม  

2562 ถึง 31 
ธนัวาคม 
2562) 

รวม 85,380.00 61,320,807 61,3021,807 61,302,807 61,302,807 

 

ถงัเกบ็
สารเคมี

เหลวจ านวน 
61 ถงั 

ความจ/ุ
พืน้ท่ีเช่า
ต่อเดือน  
(กิโลลิตร) 

ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2563 

ไตรมาสท่ี 1  

(1 มกราคม 
2563 ถึง 31 
มีนาคม 
2563) 

ไตรมาสท่ี 2 

(1 เมษายน 
2563 ถึง 30 
มิถนุายน 

2563) 

ไตรมาสท่ี 3 

(1 กรกฏาคม 
2563 ถึง 30 
กนัยายน 

2563) 

ไตรมาสท่ี 4 

(1 ตลุาคม 
2563 ถึง 31 
ธนัวาคม 

2563) 

รวม 85,380.00  61,336,542   61,336,542   61,336,542   61,877,288  
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ถงัเกบ็
สารเคมี

เหลวจ านวน 
61 ถงั 

ความจ/ุ
พืน้ท่ีเช่า

ต่อเดือน  
(กิโลลิตร) 

ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปีท่ี 2564 ปีท่ี 2564 ปีท่ี 2564 ปีท่ี 2564 

ไตรมาสท่ี 1  
(1 มกราคม 
2564 ถึง 31 

มีนาคม 
2564) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เมษายน 
2564 ถึง 30 

มิถนุายน 
2564) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 กรกฏาคม 
2564 ถึง 30 

กนัยายน 
2564) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ตลุาคม 
2564 ถึง 31 

ธนัวาคม 
2564) 

รวม 85,380.00  64,425,573   64,437,498   64,461,348   64,461,348  

 

ถงัเกบ็
สารเคมี

เหลวจ านวน 
61 ถงั 

ความจ/ุ
พืน้ท่ีเช่า
ต่อเดือน  
 ทแก  

ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปีท่ี 2565 ปีท่ี 2565 ปีท่ี 2565 ปีท่ี 2565 

ไตรมาสท่ี 1  
(1 มกราคม 

2565 ถึง 31 
มีนาคม 
2565) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เมษายน 

2565 ถึง 30 
มิถนุายน 

2565) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 กรกฏาคม 

2565 ถึง 30 
กนัยายน 

2565) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ตลุาคม 

2565 ถึง 31 
ธนัวาคม 

2565) 

รวม 85,380.00  65,941,911   65,941,911   65,941,911   65,941,911  

ในการนี้ ส าหรบัไตรมาสใดที ่SCC จะตอ้งมกีารช าระค่าเช่าสว่นต่างจากค่าเช่าทีค่าดการณ์
ดงักล่าวนี้ กองทรสัต์จะจดัท าใบแจ้งหนี้ ณ สิ้นไตรมาสให้แก่ SCC และ SCC ตกลงจะ
ช าระค่าเช่าส่วนต่างทัง้จ านวนตามที่ก าหนดในใบแจง้หนี้ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ภายใน 
15 วนันบัจากวนัที ่SCC ไดร้บัใบแจง้หนี้นัน้จากกองทรสัต์  

2. เมื่อครบก าหนดรอบปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั 
SCC กองทรสัตจ์ะพจิารณาจ านวนค่าเช่าสว่นต่างทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีกเกบ็จาก SCC รวมกบั
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ทีท่ ัง้หมดทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจรงิจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าในปีนัน้ ๆ โดย
กองทรสัตต์กลงว่า 

(1) ในกรณีที่จ านวนค่าเช่าส่วนต่างที่กองทรสัต์ได้เรยีกเกบ็จาก SCC รวมกบัค่าเช่า
ตามสญัญาเช่าพืน้ทีท่ีก่องทรสัตไ์ดร้บัจรงิจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมี
เหลวตลอดทัง้ปีใด มากกว่าค่าเช่าที่คาดการณ์ในปีนัน้ กองทรสัต์จะคนืจ านวนค่า
เช่าสว่นต่างสว่นที ่SCC ช าระไวเ้กนิกว่าค่าเช่าทีค่าดการณ์ในปีนัน้ใหแ้ก่ SCC 

(2) ในกรณีที่จ านวนเงนิค่าเช่าส่วนต่างที่กองทรสัต์ได้เรยีกเกบ็จาก SCC รวมกบัค่า
เช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ที่กองทรสัต์ได้รบัจรงิจากทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถังเก็บ
สารเคมเีหลวตลอดทัง้ปีใด น้อยกว่าค่าเช่าที่คาดการณ์ในปีนัน้ กองทรสัต์จะเรยีก
เกบ็จ านวนเงนิสว่นต่างจากค่าเช่าทีค่าดการณ์ในปีนัน้จาก SCC 
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ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ในกรณีที่ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ที่กองทรสัต์
ไดร้บัจรงิจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวตลอดทัง้ปีใดมจี านวนมากกว่า
ค่าเช่าที่คาดการณ์ในปีนัน้ (ไม่ว่าภายหลงัจากการคืนจ านวนเงินส่วนเกินให้แก่ SCC 
ตามขอ้ 2. (1) หรอืจากสาเหตุใดก็ตาม) คู่สญัญาตกลงให้รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่า
พืน้ทีจ่ากทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวสว่นเกนินัน้เป็นของกองทรสัต์ 

3. เพื่อเป็นการรบัรองการปฏบิตัหิน้าทีข่อง SCC ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ขา้งต้น  
SCC ตกลงวางเงนิให้แก่กองทรสัต์ ณ วนัแรกของแต่ละปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการ
เช่า ในรูปแบบของเงนิสด และ/หรอื หนังสอืค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์ซึง่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่มีชื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัได้ของกองทรสัต์  เป็น
จ านวนดงัต่อไปนี้ (“จ านวนเงินวางประกนัจาก SCC ต่อปี”)  

หมายเลขถงั/
คลงัสินค้า 

จ านวนเงินวางประกนัจาก SCC ต่อปี (บาท) 

ปี 2562 ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2564 ปีท่ี 2565 

รวม  0.00 6,093,675.00 2,528,100.00 0.00 
 

สิท ธิ ในการป ฏิ เสธ
ก่ อ น  (Right of First 

Refusal) ใ น ก า ร
ล ง ทุ น ใ น ถั ง เ ก็ บ
ส าร เค มี เห ล วแล ะ
อาคารคลังสินค้าให้

เช่าของ SCC  

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC หาก SCC และ/หรอื บุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบั SCC มคีวามประสงคจ์ะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า (ทีม่ใิช่เป็นการใหเ้ช่าถงั
เก็บสารเคมีเหลว และ/หรือ อาคารคลังสินค้า ในการด าเนินธุรกิจให้เช่าแก่ลูกค้าทัว่ไป
ตามปกตทิางการคา้ อน่ึง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน การด าเนินธุรกจิตามปกตทิางการคา้
ของ SCC ได้แก่ การสร้างถงัเก็บสารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิค้าเพื่อให้เช่าหรอืเพื่อขาย
ให้แก่ลูกค้า) ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนของทรพัย์สนิที่ตัง้อยู่ภายในโครงการ SCC (ทัง้ที่
เป็นทรพัยส์นิทีเ่ช่าและมใิช่ทรพัยส์นิทีเ่ช่า) หรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิถงัเกบ็
สารเคมเีหลว และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ซึง่ SCC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์(“ทรพัยสิ์นท่ี
อยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน”) ใหแ้ก่ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ใช่
กองทรัสต์ SCC ตกลงว่า SCC และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ  SCC จะด าเนินการให้
กองทรสัตไ์ดร้บัสทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรพัยส์นิทีอ่ยู่
ภายใตส้ทิธใินการปฏเิสธก่อนดงักล่าวนัน้  

อนึ่ง การใช้สทิธกิารปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรสัต์ดงักล่าวต้องเป็นไป
ตามขัน้ตอนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

ข้ อ ตกลงเรื่ อ งก าร
ก่ อ ส ร้ า งท รัพ ย์ สิ น
เพ่ิมเติมของ SCC 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC นัน้ SCC และ/หรอื บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับ SCC ตกลงว่า ในกรณีที่จ านวนถังเก็บสารเคมีเหลวซึ่งเป็นทรพัย์สินที่เช่าที่
กองทรสัตล์งทุนมอีตัราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนถงัเกบ็
สารเคมเีหลว SCC และ/หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั SCC ตกลงว่าจะไม่ด าเนินการก่อสรา้งถงั
เก็บสารเคมีเหลวใด ๆ เพิ่มเติมภายในโครงการ SCC และไม่ด าเนินการปรับปรุงถังเก็บ
สารเคมีเหลวที่เป็นกรรมสิทธิข์อง SCC และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ  SCC (ซึ่งไม่ใช่
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีก่องทรสัต์ลงทุน) ทีม่อียู่แลว้ภายในโครงการ SCC ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัเกบ็สนิค้าประเภทเดยีวกนัทีม่ลีกัษณะเป็นการแข่งขนัโดยตรงกบั
การจดัหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวของกองทรสัต ์ 
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ทัง้นี้ ให้ค านวณอตัราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ของทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถังเก็บ
สารเคมีเหลวเป็นระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตหรือเอกสารแจ้งการ
ก่อสรา้งทรพัยส์นิเพิม่เตมิ และ/หรอื ปรบัปรุงทรพัยส์นิขา้งต้น (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ข้อตกลงในการเป็นผู้
ประกอบกิจการและผู้
ให้บริการคลังสินค้า
และบริการเกบ็น ้ามนั 
และสารเคมีเหลว  

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และตลอดระยะเวลาที ่
SCC ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกจิการและผู้ให้บรกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเก็บน ้ามนั
และสารเคมเีหลว SCC ตกลงจะด าเนินการเป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้
และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีส่ าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็
สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ภายในโครงการ SCC โดย SCC ตกลงจะปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวแก่ผู้
เช่าพืน้ทีอ่ย่างเตม็ความสามารถในมาตรฐานเดยีวกนักบัผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิาร
รายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่ (ในฐานะ
ผูร้บับรกิาร) ในการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว
และคลงัสนิค้า และ SCC จะไม่กระท าการใด ๆ อนัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้
ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์กับ SCC และการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าของกองทรสัต์ 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และตลอดระยะเวลาที ่
SCC ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้ประกอบกจิการและผู้ให้บรกิารคลงัสนิค้าและบรกิารเก็บน ้ามนั
และสารเคมเีหลว SCC ตกลงจะด ารงไวซ้ึ่งใบอนุญาตที่จ าเป็นตามกฎหมายส าหรบัการ
ด าเนินการตามสญัญานี้และสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์กับ SCC การด าเนินกิจการที่
เกี่ยวกับทรพัย์สนิที่เช่า และส าหรบัการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการคลงัสนิค้าและ
บรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว รวมทัง้จะปฏบิตัติามเงื่อนไขหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตนัน้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจะไม่ปฏบิตักิารใด ๆ อนัเป็นการฝ่า
ฝืนเงื่อนไขของใบอนุญาตหรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตนัน้ ๆ อนัอาจเป็น
ผลให้ใบอนุญาตดงักล่าวมคีวามเสีย่งต่อการถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอืหมดอายุ เนื่องจาก 
SCC ไม่ได้ด าเนินการต่ออายุเมื่อถงึก าหนดการต่ออายุของใบอนุญาตนัน้ หรอือาจท าให้
ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตดังกล่าวตามที่ได้รบัอนุญาตนัน้ต่อไปได้  หรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อการใช้ทรพัยส์นิที่เช่าและการจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิที่เช่า
ของกองทรสัต์ รวมทัง้การปฏิบตัิตามสญัญานี้และสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC 
ของคู่สญัญา 

▪ สทิธขิองกองทรสัต์ในการแต่งตัง้บุคคลอื่นใหเ้ขา้มาเป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้ห้บรกิาร
คลังสินค้าและบริการเก็บน ้ามัน และสารเคมีเหลวเพิ่มเติมในโครงการ SCC ส าหรับ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ 

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ี คู่สญัญาตกลงและยนิยอมใหก้องทรสัต์มสีทิธิ
แต่งตัง้บุคคลอื่นที่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการและการให้บริการคลงัสนิค้าและ



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท   
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 2-88 
 

จดัเก็บน ้ามนั และสารเคมีเหลวครบถ้วนให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บรกิาร
คลังสินค้าและบริการเก็บน ้ ามันและสารเคมีเหลวเพิ่มเติมในโครงการ SCC ส าหรับ
ทรัพย์สินที่เช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้าของกองทรัสต์ ( “ผู้
ประกอบกิจการรายใหม่”) โดยกองทรสัต์ต้องแจง้ให้ SCC ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วนั ก่อนวนัทีก่องทรสัตป์ระสงคจ์ะใหม้กีารแต่งตัง้ผูป้ระกอบกจิการ
รายใหม่ดงักล่าว  

(1) กรณีที ่SCC จงใจไม่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารคลงัสนิคา้และ
บรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลว หรอืจงใจลดมาตรฐานและคุณภาพการใหบ้รกิาร
คลงัสนิคา้และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวจนถงึระดบัทีด่อ้ยกว่ามาตรฐานของ
ผูป้ระกอบกจิการและผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ส าหรับทรพัยส์นิที่
เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ โดยไม่มเีหตุอนัควร จนส่งผล
ใหอ้ตัราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ของจ านวนทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็
สารเคมีเหลว ลดลงต ่ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถังเก็บ
สารเคมเีหลวทัง้หมด เป็นระยะเวลา 2 ปีตดิต่อกนั ทัง้นี้ เวน้แต่ (ก) เป็นเหตุสดุวสิยั
และเหตุสุดวสิยัดงักล่าวด ารงอยู่เป็นระยะเวลาเกนิกว่า 6 เดือนนับจากวนัที่ SCC 
แจง้ใหก้องทรสัต์ทราบถงึเหตุสุดวสิยัดงักล่าว หรอื (ข) ในกรณีทีอ่ตัราการปล่อยเช่า 
(Occupancy Rate) ของจ านวนถงัเกบ็สารเคมเีหลวของผูป้ระกอบกจิการประเภทถงั
เก็บสารเคมีเหลวรายอื่นเฉลี่ยลดต ่าลงกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนถังเก็บสารเคมี
เหลวของผูป้ระกอบการรายอื่นนัน้ หรอื (ค) เกดิจากความผดิของกองทรสัต ์  

(2) กรณีที่ส ัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (โครงการ SCC) สิ้นสุดลงอัน
เนื่ องมาจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยความผิดของ SCC ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานัน้ 

▪ ในกรณีกองทรสัต์ใชส้ทิธิแต่งตัง้ผูป้ระกอบกจิการรายใหม่ ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภท
ถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลังสินค้า  SCC ตกลงจะอ านวยความสะดวกและ
ด าเนินการตามทีก่องทรสัตร์อ้งขอในเรื่องดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไม่เรยีกรอ้งค่าตอบแทนใดๆ 
จากกองทรสัต ์และ/หรอื ผูป้ระกอบกจิการรายใหม่   

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืและร่วมมอืกบักองทรสัต์ และ/หรอื ผู้ประกอบกจิการรายใหม่ใน
การใช้ทรพัย์สนิที่เช่าประเภทสาธารณูปโภคซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรบัใช้ในการ
ประกอบกิจการภายในโครงการ SCC ได้ต่อไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การ
ยนิยอมใหผู้ป้ระกอบกจิการรายใหม่เช่า เช่าช่วง หรอืมสีทิธใินการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่า
ประเภทสาธารณูปโภคซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบัใชใ้นการประกอบกจิการภายใน
โครงการ SCC อย่างไรก็ดี รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา) กบัการใช้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภคร่วมกนั
ดงักล่าวจะเป็นไปตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนัต่อไป 

(2) ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเท่าที่จ าเป็นและสมควรกับกองทรสัต์ และ/หรือ ผู้
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ประกอบกจิการรายใหม่ในการ (ก) ขอใบอนุญาตที่จ าเป็นตามกฎหมายส าหรบัการ
ด าเนินการตามสญัญานี้และสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC การด าเนินกจิการที่
เกี่ยวกบัการให้บรกิารแก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถงัเก็บสารเคมี
เหลวและอาคารคลงัสนิคา้ และส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้
และบรกิารเกบ็น ้ามนัและสารเคมีเหลว (ข) โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ตามสญัญา
ใหบ้รกิารระหว่าง SCC และผูเ้ช่าพืน้ทีภ่ายในทรพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมี
เหลวและอาคารคลงัสินค้า และสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินกิจการที่
เกีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามทีก่องทรสัตร์อ้งขอใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการรายใหม่ (โดยที่
ผู้เช่าพื้นที่และคู่สญัญาดังกล่าวจะไม่ถือว่า SCC ผิดสญัญาดังกล่าว) โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนหรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ (ค) ส่งมอบหลกัฐานเอกสาร ขอ้มูลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประกอบกจิการภายในโครงการ SCC ในส่วนของทรพัยส์นิที่เช่าประเภทถงั
เกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ของกองทรสัต ์ 

ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ป้ระกอบกจิการรายใหม่สามารถประกอบกจิการภายในโครงการ SCC 
ให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในทรพัย์สินที่เช่าประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคาร
คลงัสนิคา้ของกองทรสัต์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้ โดยผูป้ระกอบกจิการรายใหม่จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการขอใบอนุญาตและโอนสทิธ ิ(ถ้าม)ี ทัง้หมด
ดงักล่าว 

▪ คู่ส ัญญาตกลงว่า SCC จะให้กองทรัสต์  และ/หรือ ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ใช้
สาธารณูปโภคอื่นซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบัใชใ้นการประกอบกจิการในโครงการ SCC 
ให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ภายในทรพัย์สนิที่เช่าประเภทถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิค้า
ของกองทรสัตไ์ด ้ทัง้นี้ รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้สาธารณูปโภคอื่นร่วมกนัดงักล่าว 
(ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการที่ผูป้ระกอบกจิการรายใหม่จะต้องไม่ท าใหเ้สื่อมสทิธหิรือ
รอนสทิธขิอง SCC ในการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภคตามทีร่ะบุในสญัญาเช่า
อสงัหาริมทรพัย์กับ SCC ค่าใช้สทิธิในการประกอบกิจการภายในโครงการ SCC ที่ผู้
ประกอบกิจการรายใหม่จะต้องช าระให้แก่ SCC (ซึ่งค่าใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องมีการ
ค านวณอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามอตัราตลาด ณ ขณะนัน้) และค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรกัษา) จะเป็นไปตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนัต่อไป   

ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร

ส ารองถงัเกบ็สารเคมี
เหลวตามสัญญาเช่า
พืน้ท่ีกบัผูเ้ช่าพืน้ท่ี  

ภายใตข้อ้ตกลงในสญัญาเช่าพืน้ทีร่ะหว่าง SCC และผูเ้ช่าพืน้ทีซ่ึง่มอียู่ก่อนวนัจดทะเบยีนการ
เช่าตามสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์กบั SCC ซึ่งมีข้อตกลงให้ผู้ให้เช่าพื้นที่ต้องด าเนินการ
ส ารองถงัเกบ็สารเคมเีหลวเพื่อรองรบัการใชส้ทิธใินการเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวเพิม่เตมิของผู้
เช่าพืน้ที ่(“สญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีมีข้อตกลงเรือ่งการส ารองถงัเกบ็สารเคมีเหลว”) SCC ตกลง
ว่า ตลอดระยะเวลาที่สญัญาเช่าพื้นที่ที่มขีอ้ตกลงเรื่องการส ารองถงัเกบ็สารเคมเีหลวมผีลใช้
บงัคบั SCC จะด าเนินการจดัเตรยีมถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหม้จี านวนเพยีงพอส าหรบัรองรบัการ
ใชส้ทิธใินการเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวเพิม่เตมิของผูเ้ช่าพืน้ทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าพืน้ทีท่ีม่ ี
ขอ้ตกลงเรื่องการส ารองถงัเกบ็สารเคมเีหลวดงักล่าว โดยคู่สญัญาตกลงใหค้่าเช่าพืน้ทีส่ าหรบั
ถงัเกบ็สารเคมเีหลวสว่นเพิม่เตมินัน้เป็นของ SCC 
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ข้อตกลงในการช าระ
คืน เงิน ค่ า เช่ าต าม
สัญ ญ า เช่ าพื้ น ท่ี ท่ี 
SCC ได้รบัไว้ล่วงหน้า 

SCC ตกลงจะช าระคนืเงนิค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ระหว่าง SCC และผู้เช่าพื้นที่ ซึ่ง SCC 
ได้รบัช าระเงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ดงักล่าวจากผู้เช่าพื้นที่ไปแล้วทัง้หมดก่อนวนัจด
ทะเบยีนการเช่า ตามระยะเวลาเช่าทีเ่หลอือยู่ของสญัญาเช่าพื้นที่นัน้นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีน
การเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC ให้แก่กองทรสัต์ เป็นรายเดอืน เท่ากบัอตัรา
ค่าเช่าต่อเดอืนตามสญัญาเช่าพืน้ทีน่ัน้    

ก า ร ใ ช้ ช่ื อ แ ล ะ

เครือ่งหมายการค้า 

 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC นัน้ SCC ตกลงยนิยอมให้
กองทรสัต์ และ/หรอื บุคคลทีก่องทรสัต์ก าหนดใชช้ื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื 
ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ในการสื่อความหมายให้
ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจว่าทรพัย์สนิที่เช่าที่กองทรสัต์ลงทุนในหรอืมไีว้นัน้เป็นทรพัย์สนิของ
บริษัทในกลุ่มของ SCC ที่ เกี่ยวเนื่ องกับโครงการ SCC ทัง้นี้  ให้รวมถึงชื่อ และ/หรือ 
เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดที่
เกีย่วเนื่องกบัโครงการ SCC ที ่SCC จะไดม้ใีนอนาคตดว้ย เพื่อการด าเนินกจิการตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต ์โดยไม่มคี่าใชจ้่ายใด ๆ 

ข้ อ ต ก ล ง ใน ก า ร
จดัการความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที ่SCC ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ SCC ตกลง
ต่อกองทรสัต์ว่า ทุกครัง้ทีม่ผีู้สนใจเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ SCC 
จะด าเนินการเสนอทรพัยส์นิทัง้หมดให้ลูกคา้เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่า
เป็นทรพัยส์นิของฝ่ายใด รวมถงึการก าหนดค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่ส าหรบัถงัเกบ็สารเคมี
เหลว และ/หรอื อาคารคลงัสนิค้าที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล รูปแบบ 
และอายุ ใหอ้ยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส และใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอแก่ลกูคา้
ในการตดัสนิใจ 

การโอนสิทธิหน้าท่ี
ตามสญัญา 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ SCC จะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้
ให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รบัความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี้  กองทรัสต์จะแจ้งการพิจารณาค าขอดังกล่าวให้ SCC ทราบโดยไม่ชักช้าและ 
กองทรสัต์จะไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของ SCC โดยไม่มเีหตุอนัควร ในการนี้ การโอน
สทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้จะต้องไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าที่ใดๆ ของ
กองทรสัตภ์ายใตส้ญัญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิอายุของสญัญาฉบบันี้  

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ กองทรสัต์จะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใต้สญัญาฉบบั
นี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้ก่บุคคลใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจาก SCC 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ SCC จะแจง้การพจิารณาค าขอดงักล่าวใหก้องทรสัตท์ราบโดย
ไม่ชกัชา้และ SCC จะไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของกองทรสัตโ์ดยไม่มเีหตุอนัควร ในการ
นี้ การโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้จะต้องไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าที่
ใดๆ ของ SCC ภายใต้สญัญาฉบบันี้และต้องไม่ผูกพนัเกินอายุของสญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ 
หา้มกองทรสัต์โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใต้สญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
ใหแ้ก่บุคคลผูเ้ป็นคู่แขง่ทางการคา้ของ SCC 
อน่ึง SCC ยนิยอมใหก้องทรสัต์น าสทิธแิละหน้าทีภ่ายใต้สญัญาฉบบันี้ไปเป็นหลกัประกนั
การกู้ยืมเงนิกับสถาบนัการเงินใด ๆ เพื่อการเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่เช่า และเพื่อการ



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท   
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 2-91 
 

ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และ/
หรอื สญัญาฉบบันี้และการจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิที่เช่ากองทรสัต์ โดยกองทรสัต์
จะแจง้ให ้SCC ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา ▪ หาก SCC จงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และ/หรอื สญัญาต่อท้ายหนังสอื
สญัญาจ านองที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และ /หรือ สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(โครงการ SCC) (ตราบเท่าที่กองทรัสต์แต่งตัง้ให้ SCC ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์) หรอืผดิค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามทีใ่ห้ไว้ในสญัญา
ฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และ/หรอื สญัญาต่อท้ายหนังสอื
สญัญาจ านองที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และ /หรือ สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(โครงการ SCC) (ตราบเท่าที่กองทรัสต์แต่งตัง้ให้ SCC ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต)์ โดย SCC ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุผดินดัดงักล่าว 
และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัที ่SCC ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์
อักษรจากกองทรัสต์หรือวันที่ SCC ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาไดต้กลงกนั ใหถ้ือเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ เวน้แต่เป็น
เหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่ในกรณีที่การจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็น
สาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานัน้ๆ หรอืการผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้ว้
ในสญัญานัน้ๆ เป็นผลเนื่องมาจากการทีก่องทรสัต์ในฐานะคู่สญัญาไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้  และ /หรือ สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์กับ SCC และ/หรือ 
สญัญาต่อทา้ยหนงัสอืสญัญาจ านองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ SCC) หรอืเวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัต์ใชส้ทิธเิลกิสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC และ/หรอื สญัญา
ต่อท้ายหนังสอืสญัญาจ านองที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และ/หรือ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ (โครงการ SCC) (ตราบเท่าที่กองทรสัต์แต่งตัง้ให้ SCC ปฏบิตัิหน้าที่
เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์) ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญา
ดงักล่าว กองทรสัต์มีสิทธิใช้เหตุดังกล่าวถือเป็นเหตุเลิกสญัญาภายใต้สญัญาฉบับนี้
เช่นกนั 

▪ ในกรณีที่  SCC ใช้สิทธิเลิกสัญญาภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
อสงัหารมิทรพัยก์บั SCC นัน้  SCC มสีทิธใิช้เหตุดงักล่าวถือเป็นเหตุเลกิสญัญาภายใต้
สญัญาฉบบันี้เช่นกนั 

การเลิกสัญญาและ
การเรียกค่าเสียหาย 

▪ กรณีเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของ SCC ตามทีร่ะบุไวภ้ายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัด
ผิดสญัญา” กองทรสัตม์สีทิธเิรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งให ้SCC ปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/
หรอื สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และ/หรอื สญัญาต่อท้ายหนังสอืสญัญาจ านอง
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ SCC) 
หรอื เลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยบอกกล่าวใหแ้ก่ SCC ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ 
ในการด าเนินการข้างต้นของกองทรสัต์นัน้ ไม่ตัดสิทธิของกองทรสัต์ในการเรียกร้อง
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ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าว
เกดิขึน้  

▪ เมื่อมกีารเพกิถอน หรอืยกเลกิสถานะของกองทรสัตโ์ดยผลของกฎหมาย และ/หรอื ค าสัง่
ของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทัง้นี้ โดยไม่ใช่ความผดิของ SCC และกองทรสัต ์หรอืเมื่อผู้
ถือหน่วยทรสัต์มมีติให้เลิกกองทรสัต์ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดย
สมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้และใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงทนัท ีโดยคู่สญัญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสทิธิเรียกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจาก
คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

การมีผลใช้บงัคบัของ

สญัญาการเลิกสญัญา
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก
ค่าเสียหาย 

สญัญาฉบบันี้มผีลบงัคบัใชน้บัแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้และใหม้ผีลใชบ้งัคบัตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC เวน้แต่ทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้
หรอืเวน้แต่จะมกีารเลกิสญัญาตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ 

(3) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาต่อทา้ยหนงัสอืสญัญาจ านองทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งกบั SCC 

ผูจ้  านอง บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) (“ผูจ้  านอง”) 
ผูร้บัจ านอง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์)  
ทรพัยสิ์นท่ีจ านอง ทรพัยส์นิที่เช่าประเภทถงัเก็บสารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ (“ทรพัยสิ์นท่ีเช่าประเภทถงั

เกบ็สารเคมีเหลวและอาคารคลงัสินค้า”) ไดแ้ก่ 
1. บางส่วนของที่ดิน /2จ านวน 6 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 10036, 10037, 12381, 12726, 

15311, 15870) และ 8 ตราจอง (ตราจองเลขที ่432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 614) 
โดยมเีน้ือทีเ่ช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของถงัเกบ็สารเคมเีหลว
และอาคารคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในโครงการ SCC และหมายความรวมถึงท่อ
ขนถ่ายสารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ีงานระบบ และส่วนควบของที่ดนิดงักล่าว ซึ่ง SCC 
เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการ SCC  

 
2. ถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 61 ถัง (เลขที่ P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, 

P-301, P-302, P-303, P-304, P-305, P-306, P-307, P-308, P-309, P-310, P-311, P-
312, P-312A, P-314, P-315, P-316, P-317, P-318, P-319, P-320, P-321, P-322, P-
323, P-324, P-325, P-326, P-401, P-402, P-403, P-404, P-405, P-406, P-407, P-408, 
P-409, P-410, P-411, 501, 502, 503, 504, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-
9, C-10 และC-11) โดยมคีวามจุถงัรวมประมาณ 85,380,000 ลติร อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 

                                                
/3 อยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดย SCC 
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3 หลงั (3 ยูนิต) (เลขที ่14, 15 และ 19) โดยมพีื้นที่อาคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 16,726 
ตารางเมตร รวมทัง้สิง่ปลูกสรา้งใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดนิที่เช่าประเภทถงัเก็บ
สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ ทัง้นี้ ใหร้วมถงึท่อขนถ่ายสารเคม ีระบบขนถ่ายสารเคม ี
งานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดงักล่าว  
ซึง่ SCC เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และไดใ้ชใ้นการด าเนินกจิการโครงการ SCC อยู่ในปจัจุบนั  

อน่ึง คู่สญัญาตกลงและรบัทราบว่า ณ วนัทีล่งนามในสญัญาฉบบันี้ ทรพัยส์นิทีจ่ านองอยู่ระหว่าง
การด าเนินการแบ่งแยกโฉนดทีด่นิ และ/หรอื ตราจอง โดยผูจ้ านอง ซึง่เมื่อทรพัยส์นิทีจ่ านองไดม้ี
การแบ่งแยกโฉนดที่ดนิ และ/หรอื ตราจองแลว้เสรจ็ คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนัพจิารณาใหม้กีาร
เปลี่ยนแปลงทรพัย์สนิที่จ านองตามสญัญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดของทรพัย์สินที่
จ านองใหม่ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของสญัญานี้) โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
คู่สญัญาทุกฝ่ายตามสญัญาน้ีเป็นส าคญั ทัง้น้ี ผู้จ านองตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิทีจ่ านองทัง้หมดทีเ่กดิขึน้แต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

วงเงินจ านอง มลูค่าประมาณ 2,775,373,717 (สองพนัเจด็รอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นสามแสนเจด็หมื่นสามพนัเจด็รอ้ย

สบิเจด็) บาท 

หน้ีท่ีจ านองเป็น
ประกนั 

หนี้ดงัต่อไปนี้ทีเ่กดิขึน้แลว้ หรอืทีจ่ะเกดิขึน้ภายใต้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC ซึง่ไดแ้ก่ 
ค่าเช่ารับล่วงหน้าตามสญัญาเช่า ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ทรพัย์สินที่เช่าตามสญัญาเช่า
อสงัหารมิทรพัย์กบั SCC เงนิจ านวนใด ๆ ที่ต้องคนืตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC 
รวมทัง้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที ่(ไม่ว่าจะเป็นสญัญาเช่าพืน้ทีร่ะหว่างกองทรสัต์กบั SCC และ/
หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั SCC หรอืสญัญาเช่าพืน้ทีร่ะหว่างกองทรสัตก์บัผูเ้ชา่พืน้ที)่ ค่าเสยีหาย 
หรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดมีหรอือาจเกิดมีขึน้ อนัเนื่องมาจากการที่กองทรสัต์ในฐานะผู้เช่าไม่
สามารถใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าไดเ้น่ืองจากเหตุผดินดัผดิสญัญาของผูจ้ านองตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่า
อสงัหารมิทรพัยก์บั SCC และการเรยีกรอ้งใหผู้จ้ านองปฏบิตัติามขอ้ตกลงของผู้จ านองในฐานะ
ผูใ้หเ้ช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั SCC 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 
 

กองทรสัตต์กลงจะรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วกบัการจ านองทรพัยส์นิที่
จ านอง รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วกบัการจดทะเบยีนจ านองทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ตามสญัญาฉบบั
นี้  

การบงัคบัจ านอง กองทรสัตจ์ะใชส้ทิธบิงัคบัจ านองไดต่้อเมื่อผูจ้ านองผดิเงื่อนไขในกรณีดงันี้  
(1) กรณีที่ผู้จ านองในฐานะผู้ให้เช่าจงใจขดัขวางไม่ให้กองทรสัต์ในฐานะผู้เช่าเขา้ใช้ประโยชน์

จากทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอืกรณีทีผู่จ้ านองในฐานะผูใ้หเ้ช่าจงใจฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลง
ทีเ่ป็นสาระส าคญัหรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่า จนเป็นเหตุให้
กองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดใ้นระหว่างระยะเวลาการ
เช่าตามเจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของสญัญาเช่า และการกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาเช่าและการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ของกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่า 

(2) กรณีทีผู่จ้ านองในฐานะผูใ้หเ้ช่าจงใจขดัขวางไม่ใหก้องทรสัต์ในฐานะผูเ้ช่าเข้าใช ้และ/หรอื ผู้
จ านองในฐานะผู้ให้เช่าไม่ด าเนินการบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นส าหรับ
ทรัพย์สินที่เช่าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า  ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคญัต่อการใช้ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และการจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าของกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่า 
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(3) กรณีที่ผู้จ านองในฐานะผู้ให้เช่าไม่ด ารงไว้ซึ่งใบอนุญาตที่จ าเป็นตามกฎหมายส าหรบัการ
ด าเนินการตามสญัญาเช่า การด าเนินกจิการทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า และการเป็นผูป้ระกอบ
กิจการให้บริการคลังสินค้าและบริการเก็บน ้ ามันและสารเคมีเหลว อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการเช่า ซึ่งหมายความรวมถึงการที่ผู้จ านองในฐานะผู้ให้เช่าด าเนินการหรอืไม่
ด าเนินการใดๆ อนัเป็นเหตุใหใ้บอนุญาตดงักล่าวถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอืหมดอายุเน่ืองจาก
ผูจ้ านองไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุเมื่อถงึก าหนดการต่ออายุของใบอนุญาตนัน้ หรอืมกีารท าผดิ
เงื่อนไขของใบอนุญาต หรอืเงื่อนไขใดๆ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมขีอ้โต้แยง้ใด ๆ อนั
จะท าให้ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตดงักล่าวตามที่ได้รบัอนุญาตนัน้ต่อไปได้ ซึ่งส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการใช้ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC และการจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าของกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ช่า  

การจดทะเบียนภาระ
จ า ย อ ม ใ ห้ แ ก่
ทรัพย์สิน ท่ีจ านอง
เมื่ อ มี ก า ร บั ง คั บ
จ านอง 

ในกรณีที่กองทรสัต์ได้ใช้สทิธบิงัคบัจ านองในทรพัย์สนิที่จ านองแล้ว ณ วนัที่กองทรสัต์ใช้สทิธิ
บงัคบัจ านองดงักล่าว SCC ตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนใหท้ีด่นิทีเ่ช่าประเภทสาธารณูปโภค
ตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรพัย์) เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นทางขนถ่ายสารเคม ี
ทางเดิน ทางรถยนต์ ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน ้ า 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ใหแ้ก่ทรพัยส์นิทีจ่ านอง (สามยทรพัย)์ โดยไม่มคี่าตอบแทนและไม่
มกี าหนดเวลา เพื่อให้กองทรสัต์ และ/หรอื บุคคลที่กองทรสัต์ก าหนดมสีทิธใินการใชท้รพัยส์นิที่
จ านอง รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคภายในโครงการ SCC ได้อย่างเต็มที ่
และเพื่อประโยชน์ในการประกอบกจิการภายในโครงการ SCC 

การไถ่ถอนจ านอง เมื่อสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC ระงบัหรอืสิน้สุดลงตามก าหนดระยะเวลาการเช่า หรอื
เมื่อสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC ระงบัหรอืสิน้สุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า
โดยเหตุอื่นอนัมใิช่เป็นกรณีทีเ่ป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ านองในฐานะผูใ้หเ้ช่า
เน่ืองมาจากกรณีตามที่ระบุไวใ้นขอ้ (1)(ก) ถงึ ขอ้ (1)(ค) ภายใต้หวัขอ้ “หลกัประกนัการปฏบิตัิ
ตามสญัญาของผู้ให้เช่า” ของสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั SCC ให้ถือว่าภาระผูกพนัของผู้
จ านองภายใต้สญัญานี้สิน้สดุลงในวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรอืในวนัทีส่ญัญาฉบบันี้ระงบัหรอื
สิน้สุดลง (แลว้แต่กรณี) และกองทรสัต์ตกลงด าเนินการไถ่ถอนจ านองทรพัยส์นิทีจ่ านองใหแ้ก่ผู้
จ านองในวนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรอืในวนัทีส่ญัญาฉบบันี้ระงบัหรอืสิน้สดุลง (แลว้แต่กรณี) 
ดงักล่าว หรอืในวนัอื่นใดทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไดต้กลงร่วมกนัต่อไป และกองทรสัต์จะส่งมอบ
โฉนดทีด่นิของทรพัยส์นิทีจ่ านองคนืใหแ้ก่ SCC ในวนัทีม่กีารไถ่ถอนจ านองดงักล่าว 

 
2.7.2 โครงการ TIP 8 

(1) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั TIP และเจา้ของทีด่นิ 

ผูจ้ะขาย (1) บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) และ 
(2) นายพิบูลย์ศักดิ ์ไกรศักดาวัฒ น์ นายพรสิน  ไกรศักดาวัฒ น์ และนายพรเทพ  

ไกรศกัดาวฒัน์ (รวมเรยีกว่า “เจ้าของท่ีดิน”)  
(TIP และ เจา้ของทีด่นิ รวมเรยีกว่า “ผูจ้ะขาย”) 

ผูจ้ะซ้ือ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“ผูจ้ะซ้ือ” 
หรอื “กองทรสัต”์) 
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ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ (1) ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการ TIP 8 และหมายความรวมถงึงานระบบต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัให้
มีขึ้น เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงและระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณูปโภคเป็นต้น ที่ใช้เป็นสาธารณูปโภคส าหรบัทรพัย์สนิที่จะซื้อ และ
สาธารณูปโภคส่วนกลางในการด าเนินการกิจการโครงการ TIP 8 และส่วนควบของ
ที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์และใช้ในการประกอบกิจการ
โครงการ TIP 8 (“ท่ีดินท่ีจะซ้ือ”) ดงันี้ 

ล าดบัท่ี 
โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน 

ไร ่ งาน ตร.ว. 

1 140201 14 3 26.6 
2 140207 5 2 28.8 
3 140208 7 3 38.2 
4 162282 0 0 12 
5 162283 7 2 15.5 

(2) อาคาร สิง่ปลกูสรา้งใดๆ ทัง้หมดซึง่ไดป้ลกูสรา้งในทีด่นิทีจ่ะซือ้ และหมายความรวมถงึ
งานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารทีจ่ะ
ซื้อดงักล่าว ซึ่ง TIP เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 
TIP 8 อยู่ในปจัจุบนั ดงันี้ 

ล าดบัท่ี เลขท่ีอาคาร 
พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

1 TIP 8-A 5,515.20 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ชัน้เดยีว 

เฉพาะสว่นส านกังานม ี2 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั 

2 TIP 8-B 9,115.20 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ชัน้เดยีว 

เฉพาะสว่นส านกังานม ี2 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั 

3 TIP 8-C 8,431.20 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ชัน้เดยีว 

เฉพาะสว่นส านกังานม ี2 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั 

4 TIP 8-D 11,631.00 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ชัน้เดยีว 

เฉพาะสว่นส านกังานม ี2 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั  

ราคาทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ ไม่เกนิประมาณ 998,000,000 บาท  

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม TIP ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และค่าใชจ้่าย
อื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และค่าใชจ้่ายอื่นใด
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และภาษีอากร  อนัเกีย่วเน่ืองกบัการซือ้ขายทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ทัง้หมดทีเ่กดิตามสญัญาฉบบัน้ี แต่เพยีงฝ่าย
เดยีว 

ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลา 2 (สอง) ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบภาษโีรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งหรอืภาษีอื่นใดทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนัส าหรบัทรพัย์สนิที่จะซื้อซึ่งได้เกดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถึงวนัจด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ละตลอดระยะเวลา 2 (สอง) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
โดยใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่องทรสัตแ์ละ TIP ไดก้ าหนดภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ   

ท่ีดินภาระจ ายอม ผูจ้ะขายตกลงร่วมมอืกบัเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิโฉนดทีด่นิดงัต่อไปน้ี และจดทะเบยีนใหท้ีด่นิ
โฉนดทีด่นิดงัต่อไปนี้ตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรพัย์) เพื่อวัตถุประสงคใ์นการใช้
เป็นทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางเขา้-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบาย
น ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ 140201, 140207, 140208, 
162282 และ 162283 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของทรพัย์สินที่จะซื้อ (สามยทรพัย์) ( “ท่ีดินภาระจ า
ยอม”) โดยไม่มคี่าตอบแทนและไม่มกี าหนดเวลา เพื่อใหก้องทรสัตม์สีทิธใินการใชท้รพัยส์นิที่
จะซื้อ สิง่อ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภคภายในโครงการ  TIP 8 ได้อย่างเต็มที ่
เช่นเดยีวกบัก่อนวนัทีผู่จ้ะขายไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในโครงการ TIP 8 ใหแ้ก่
กองทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการโครงการ TIP 8 ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

1. ทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่3997 ทัง้แปลง เน้ือทีป่ระมาณ 9-3-27.7 ไร่  

2. ทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่76381 ทัง้แปลง เนื้อทีป่ระมาณ 5-0-0 ไร ่

3. ทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่105336 ทัง้แปลง เนื้อทีป่ระมาณ 1-2-20 ไร่ 

4. ทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่153194 ทัง้แปลง เน้ือทีป่ระมาณ 2-1-7.9 ไร ่
เง่ือนไขบังคับก่อนใน
การซ้ือขายทรพัย์สินท่ี
จะซ้ือ 

▪ ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้อยู่ในสภาพที่สามารถใชป้ระกอบกจิการโครงการ TIP 8 ได้ และไม่มี
การช ารุด และ/หรอื มีข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระส าคญัอนัเป็นผลให้ไม่สามารถใช้
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้เพื่อการประกอบกจิการโครงการ TIP 8 ไดต้ามปกต ิ

▪ ผู้จะขายได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรอื คณะกรรมการบรษิัทโดยถูกต้อง
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ในการเจรจา เขา้ท า แก้ไข และปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ และ
เอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไม่มกีารคดัคา้นจากบุคคลใดๆ ซึง่รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี
ของตน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เจ้าหนี้เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินที่จะซื้อซึ่งมีสิทธิตาม
กฎหมายอนัจะท าใหผู้้จะขายไม่สามารถด าเนินการตามสญัญานี้ และไม่มขีอ้ห้ามตาม
กฎหมายในการซื้อขายทรพัย์สนิที่จะซื้อและการปฏิบัติตามสญัญาฉบบันี้ และ/หรือ 
เอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ การจดทะเบยีนการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้เสรจ็สิน้ โดยปราศจากการบนัทกึ
ถ้อยค าใดๆ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรอื ปราศจากขอ้จ ากดัใดๆ ในลกัษณะที่ท าให้
เขา้ใจไดว้่าทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้อยู่ระหว่างการมขีอ้พพิาท หรอืเอกสารสทิธทิีเ่กีย่วกบัทีด่นิ
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ที่จะซื้ออาจถูกเพกิถอน หรอืขอ้ความใดที่สามารถตีความไดว้่ากองทรสัต์อาจถูกเพิก
ถอนสทิธใินทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ภายหลงัจากการโอนกรรมสทิธิ ์

การโอนกรรมสิท ธ์ิใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

▪ ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ กองทรสัต์จะช าระราคา
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ะขาย ทัง้นี้ การช าระราคาทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และเงนิใดๆ ตาม
สญัญาฉบบันี้ดว้ยเชค็ ตราสารหรอืตัว๋เงนิอื่นใด นอกเหนือจาก เชค็เงนิสด (Cashier’s 
Cheque) จะถือว่าเป็นการช าระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อผู้จะขาย หรือบุคคลที่ผู้จะขาย
ก าหนด ไดร้บัช าระเงนิตามเชค็ ตราสารหรอืตัว๋เงนินัน้แลว้เท่านัน้ 

▪ คู่ส ัญญาตกลงจดทะเบียนจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินที่จะซื้อ โดย
ปราศจากภาระผกูพนัใดๆ หรอืขอ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการจ ากดั
การโอนให้แก่กองทรสัต์ รวมถึงการจ านอง จ าน า สทิธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นใดใน
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั เว้นแต่ภาระจ านองทีม่อียู่กบัธนาคารพาณิชย ์และ /หรอื สถาบนั
การเงนิตามรายละเอยีดทีป่รากฏในสญัญานี้ ซึง่จะต้องไถ่ถอนจ านองหรอืปลอดจ านอง
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 

ข้ อตกล งส าคัญ ต าม
สญัญา 

ณ วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้ 

▪ ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้เป็นทรพัยส์นิทีเ่พยีงพอในสาระส าคญัต่อการประกอบกจิการโครงการ 
TIP 8 ดงัเช่นทีไ่ดป้ระกอบกจิการมาก่อนวนัทีผู่จ้ะขายโอนกรรมสทิธิใ์นโครงการ TIP 8 
ใหแ้ก่กองทรสัต ์

▪ ทรพัย์สนิทีจ่ะซือ้มทีางสญัจรเขา้ออกสู่ทางสาธารณะในสภาพที่ด ีมขีนาดและสภาพที่
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน สามารถเขา้ออกทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ไดต้ลอดเวลา 
รวมทัง้ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมทางสญัจรเขา้ออกดงักล่าว
กบัทางสาธารณะ และการใชท้างสญัจรดงักล่าวเพื่อเขา้ออกจากโครงการ TIP 8 สู่ทาง
สาธารณะ โดยกองทรสัต ์ผูเ้ช่า ลกูคา้ และบรวิารของกองทรสัตม์สีทิธใิชท้างสญัจรเขา้
ออกดงักล่าวไดต้ลอดเวลา โดยไม่มกีารปิดกัน้หรอืรอนสทิธใิดๆ 

▪ ทรพัย์สนิที่จะซื้อไม่อยู่ภายใต้ค ามัน่หรอืขอ้เสนอหรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ในการ
ขายหรอืโอนใหแ้ก่บุคคลใดๆ นอกจากการโอนใหแ้ก่กองทรสัต์ตามสญัญาฉบบันี้ และผู้
จะขายมอี านาจอนัสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปฏบิตัติามสญัญานี้ และทรพัยส์นิทีจ่ะ
ซือ้มไิดอ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการจ ากดัการโอนใหแ้ก่
กองทรสัต์ โดยภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่  ณ วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์กองทรัสต์จะสามารถจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัย์สินที่จะซื้อต่อไปได้โดย
ปราศจากขอ้จ ากดัใดๆ ตลอดระยะเวลาภายหลงัจากการรบัโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ หาก
เป็นการด าเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคบัอยู่ ณ ขณะนัน้ โดยค ารบัรองนี้ให้มีผล
นับตัง้แต่วนัท าสญัญานี้ และยงัคงมผีลอยู่ต่อไปแมภ้ายหลงัจากการโอนทรพัยส์นิทีจ่ะ
ซือ้ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ลว้กต็าม 

▪ ผูจ้ะขายไดด้ าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานเจา้หน้าที่ต่างๆ และไดร้บัใบอนุญาตใน
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การด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการด าเนินกจิการโครงการ TIP 8 และใบอนุญาต
ดงักล่าวได้รบัมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และยงัมีผลสมบูรณ์ โดยมิได้ถูกยกเลกิ เพิก
ถอน หรอืหมดอายุ รวมถงึไม่มขีอ้พพิาทกบัหน่วยงานราชการใดๆ แต่ประการใด  

▪ ผู้จะขายได้ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตต่างๆ ในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกบัการด าเนินกิจการโครงการ 
TIP 8 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ได้ปฏิบตัิการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตนัน้ๆ อนัอาจเป็นผลใหใ้บอนุญาตดงักล่าวมคีวามเสีย่ง
ต่อการถูกเพกิถอนหรอือาจก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อทรพัย์สนิที่จะซื้อหรอืต่อ
การปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา 

▪ ผูจ้ะขายไดจ้ดัให้มกีารเอาประกนัภยัทรพัยส์นิทีจ่ะซื้ออย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อ
คุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยอนัอาจจะเกิดแก่ทรพัย์สนิที่จะซื้อและการเอาประกันภัย
ทรัพย์สินที่จะซื้อดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยมิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนแต่
ประการใด 

▪ ผูจ้ะขายมไิดม้ขีอ้พพิาททางกฎหมายกบับุคคลใดๆ ที่อยู่ระหว่างการพจิารณาในศาล 
หรอือยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาท หรอืมเีหตุการณ์ขอ้ขดัแยง้ การประพฤติ
ผิดสญัญา หรอืกระท าการผิดความตกลงใดๆ  กบับุคคลภายนอก ซึ่งมีหรืออาจจะมี
ผลกระทบในทางลบต่อการซือ้ขายทรพัยส์นิที่จะซือ้ตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ หรอื
มผีลกระทบต่อการด าเนินกจิการโครงการ TIP 8 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นเหตุผดินัดผดิสญัญา ซึ่งให้สทิธแิก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
ในการบอกเลกิสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ะขาย 

▪ ผู้จะขาย หรือ TIP (แล้วแต่กรณี ) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็น
สาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาตกลงกระท าการ หรอืผดิค า
รบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามที่ใหไ้วใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาตกลงกระท าการ 
และผูจ้ะขายไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏบิตัิใหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 
60 (หกสบิ) วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรอื
ภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั 

ในกรณีที่การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อ ไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากความผดิของผูจ้ะขาย ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ีเวน้
แต่เป็นเหตุสดุวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจากการทีก่องทรสัตไ์ม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอื
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต ์

▪ กองทรสัต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคัญตามที่ระบุไว้ใน
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สญัญาฉบบันี้ หรือสญัญาตกลงกระท าการ หรอืผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญั
ตามที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้  หรือสัญญาตกลงกระท าการ และกองทรัสต์ไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนั
นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั  

ในกรณีที่การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อ ไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากความผดิของกองทรสัต์ ให้ถอืว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ี
เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอื เวน้แต่เกดิจากการทีผู่จ้ะขายไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง
หรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

การเลิกสัญญาและการ

เรียกค่าเสียหาย 
▪ กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผูจ้ะขาย 
หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ะขาย ทัง้นี้ ค่าเสยีหายดงักล่าวจะรวมถงึ 
ค่าใช้จ่ายในการท าให้ทรพัย์สนิที่จะซื้อเป็นไปตามสญัญานี้และเป็นไปตามกฎหมาย 
รวมทัง้ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทรัสต์พึงได้รับจากสัญญาบริการลูกค้าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวด้วย ทัง้นี้ คู่สญัญาตกลงให้สทิธใินการเรยีกค่าเสยีหายซึ่งคู่สญัญา
ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงอาจจะมตีามสญัญาฉบบัน้ี ยงัคงมอียู่และใชบ้งัคบัไดต่้อไปหากมกีารผดิ
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญานี้ ไม่ว่าจะมกีารใชส้ทิธใินการเลิกสญัญาฉบบันี้ ตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสญัญานี้หรอืไม่กต็าม 

▪ ผู้จะขายมสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษร หรือฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
กองทรสัตไ์ด ้หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต ์

▪ ใหส้ญัญาฉบบัน้ีเป็นอนัสิน้ผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปน้ี โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝา่ยไม่มสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(1) เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
เหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และ
คู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ 

(2) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการกบั TIP 

คู่สญัญา บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) และ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 

มาตรการลดความ 1. ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์หากมีค่าเช่าและ
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เส่ียงในการสูญ เสีย
ราย ได้ ค่ า เช่ า แ ล ะ
ค่าบริการ  

 

ค่าบรกิารทีไ่ดร้บัจากทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้เป็นจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีที่
กองทรสัต์คาดการณ์ไวต้ามตารางทีร่ะบุดา้นล่างนี้ เพื่อเป็นมาตรการลดความเสีย่งในการ
สญูเสยีรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารให้แก่กองทรสัต์ TIP ยนิยอมที่จะช าระส่วนที่ขาดจาก
ค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส โดยมเีงื่อนไขตามทีร่ะบุใน
ขอ้ 2 ดา้นล่าง 

ช่ือยนิูต 

พืน้ท่ีเช่า
ต่อเดือน  
(ตาราง
เมตร) 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี (บาท) 

ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2562 

ไตรมาสท่ี 1  
(1 ม.ค. 

2562 ถึง 31 
มี.ค. 2562) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เม.ย. 

2562 ถึง 30 
มิ.ย. 2562) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 

2562 ถึง 30 
ก.ย. 2562) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2562  

ถึง 31 ธ.ค. 
2562) 

TIP 8-A 5,515.20  2,744,721   2,744,721   2,744,721   2,744,721  

TIP 8-B 9,115.20  4,560,321   4,560,321   4,560,321   4,560,321  

TIP 8-C 8,431.20  4,240,881   4,240,881   4,240,881   4,240,881  

TIP 8-D 11,631.00  6,791,640   6,791,640   6,791,640   6,791,640  

รวม 34,692.60  18,337,563   18,337,563   18,337,563   18,337,563  

 

ช่ือยนิูต 

พืน้ท่ีเช่า

ต่อเดือน  
(ตาราง
เมตร) 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี (บาท) 

ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2563 

ไตรมาสท่ี 1  
(1 ม.ค. 

2563 ถึง 31 
มี.ค. 2563) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เม.ย. 2563 
ถึง 30 มิ.ย. 

2563) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 

2563 ถึง 30 
ก.ย. 2563) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2563 
ถึง 31 ธ.ค. 

2563) 

TIP 8-A 5,515.20  2,744,721   2,744,721   2,744,721   2,744,721  

TIP 8-B 9,115.20  4,560,321   4,560,321   4,560,321   4,560,321  

TIP 8-C 8,431.20  4,240,881   4,240,881   4,240,881   4,240,881  

TIP 8-D 11,631.00  6,791,640   6,791,640   6,791,640   6,791,640  

รวม 34,692.60 18,337,563   18,337,563   18,337,563   18,337,563 
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ช่ือยนิูต 

พืน้ท่ีเช่า
ต่อเดือน  
(ตาราง
เมตร) 

ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี (บาท) 

ปีท่ี 2564 ปีท่ี 2564 ปีท่ี 2564 ปีท่ี 2564 

ไตรมาสท่ี 1  
(1 ม.ค. 

2563 ถึง 31 
มี.ค. 2564) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เม.ย. 

2563 ถึง 30 
มิ.ย. 2564) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 

2563 ถึง 30 
ก.ย. 2564) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2563 
ถึง 31 ธ.ค. 

2564) 

TIP 8-A 5,515.20  2,744,721   2,744,721   2,744,721   2,744,721  

TIP 8-B 9,115.20  4,560,321   4,560,321   4,560,321   4,560,321  

TIP 8-C 8,431.20  4,240,881   4,240,881   4,240,881   4,240,881  

TIP 8-D 11,631.00  6,791,640   6,791,640   6,791,640   6,791,640  

รวม 34,692.60  8,337,563   18,337,563   18,337,563   18,337,563  

(“ค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปี”)   

ในการนี้ ส าหรบัไตรมาสใดที่ TIP จะต้องมีการช าระจ านวนเงินส่วนต่างของค่าเช่าและ
ค่าบรกิารรวมต่อปีดงักล่าวนี้ กองทรสัต์จะจดัท าใบแจง้หนี้ ณ สิน้ไตรมาสให้แก่ TIP และ 
TIP ตกลงจะช าระเงนิสว่นต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีทัง้จ านวนตามทีก่ าหนดใน
ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ TIP ได้รับใบแจ้งหนี้นัน้จาก
กองทรสัต ์

2. กองทรสัต์จะพจิารณาจ านวนเงนิส่วนต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีทัง้หมดที่ได้
เรยีกเกบ็จาก TIP ในแต่ละปี รวมกบัค่าเช่าและค่าบริการทัง้หมดที่กองทรสัต์ได้รบัจาก
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในแต่ละปี โดยกองทรสัตต์กลงว่า 

(1) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิส่วนต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีทีก่องทรสัต์ไดเ้รยีก
เกบ็จาก TIP รวมกบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทรสัต์ได้รบัจากทรพัย์สนิที่จะซื้อ 
ส าหรบัตลอดทัง้ปีนัน้ มากกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีในปีนัน้ กองทรสัต์จะ
คนืจ านวนเงนิสว่นทีเ่กนิกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีในปีนัน้ใหแ้ก่ TIP 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิส่วนต่างของค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีทีก่องทรสัต์ไดเ้รยีก
เกบ็จาก TIP รวมกบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทรสัต์ได้รบัจากทรพัย์สนิที่จะซื้อ 
ส าหรบัตลอดทัง้ปีนัน้ น้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีในปีนัน้ กองทรสัต์จะ
เรยีกเกบ็จ านวนเงนิสว่นต่างจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปีในปีนัน้จาก TIP 

ทัง้นี้  เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ในกรณีที่กองทรัสต์มีค่าเช่าและค่าบริการที่
กองทรสัต์ได้รบัจากทรพัย์สนิที่จะซื้อส่วนเกนิจากค่าเช่าและค่าบรกิารรวมต่อปี (ไม่ว่า
ภายหลงัจากการคืนจ านวนเงนิส่วนเกินให้แก่ TIP ตามข้อ 2. (1) หรอืจากสาเหตุใดก็
ตาม) คู่สญัญาตกลงให้รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารจากทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อส่วนเกนินัน้เป็น
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ของกองทรสัต ์

3. เพื่อเป็นการรบัรองการปฏบิตัหิน้าทีข่อง TIP ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ขา้งต้น  
TIP ตกลงวางเงนิให้แก่กองทรสัต์ ณ วนัแรกของแต่ละปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิ ์ในรูปแบบของเงนิสด และ/หรอื หนังสอืค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทีม่ีชื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบัไดข้องกองทรสัต์ 
เป็นจ านวนดงัต่อไปนี้  

ช่ือยนิูต 
จ านวนเงินท่ีเรียกเกบ็จาก TIP ต่อปี (บาท) 

ปี 2562 ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2564 

TIP 8-A 0.00 0.00 5,489,442 

TIP 8-B 0.00 0.00 15,201,070 

TIP 8-C 0.00 0.00 4,240,881 

TIP 8-D 0.00 0.00 18,111,040 

รวม  0.00 0.00 43,042,433 

(“จ านวนเงินท่ีเรียกเกบ็จาก TIP ต่อปี”) 

4. ในการพจิารณาจ านวนเงนิที่เรยีกเกบ็จาก TIP ต่อปี ตามทีก่ าหนดในขอ้ 3. ขา้งต้นนัน้ 
ในกรณีที ่ณ วนัแรกของแต่ละปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์อาคารคลงัสนิคา้
และอาคารโรงงานซึง่เป็นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าว่างอยู่แต่ไดม้ผีูเ้ช่ารายย่อย (ซึง่
เป็นผูเ้ช่ารายย่อยที่กองทรสัต์เหน็ชอบแลว้ว่าเป็นผูเ้ช่ารายย่อยทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ) ลง
นามในสญัญาจองพืน้ที ่(Booking Agreement) หรอืเอกสารอื่นใดในท านองเดยีวกนัแลว้ 
(“อาคารคลงัสินค้าท่ีมีสญัญาจองพื้นท่ี”) คู่สญัญาตกลงให ้TIP หกัจ านวนเงนิทีเ่รยีก
เก็บจาก TIP ต่อปี ส าหรบัอาคารคลงัสนิค้าที่มสีญัญาจองพื้นที่ออกจากยอดรวมของ
จ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็จาก TIP ต่อปี ส าหรบัปีนัน้ๆ ได ้

อย่างไรกด็ ีหากต่อมาผูเ้ช่ารายย่อยส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาจองพืน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้
ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบักองทรสัต์ภายในก าหนดเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจอง
พืน้ทีห่รอืเอกสารอื่นใดในท านองเดยีวกนั TIP ตกลงจะช าระค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบั
อาคารคลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาจองพืน้ทีด่งักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายเดอืนในอตัราตามที่
คู่ส ัญญาได้ตกลงกันและระบุไว้ในตารางด้านล่าง (“อัตราค่าเช่าและค่าบริการท่ี
ชดเชย”) นับตัง้แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาทีผู่เ้ช่ารายย่อยตอ้งลงนามในสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารกบักองทรสัต์ภายใต้สญัญาจองพืน้ที่หรอืเอกสารอื่นใดในท านองเดยีวกนั 
จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลา 2 (สอง) ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิห์รอื
จนถึงวนัที่มผีู้เช่ารายย่อยรายใหม่ลงนามในสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบักองทรสัต ์
(แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน) 
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ช่ือยูนิต 
อตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ีชดเชยต่อเดือน 

(บาท) 

TIP 8-A  914,907  

TIP 8-B  1,520,107  

TIP 8-C  1,413,627  

TIP 8-D  2,263,880  

ทัง้นี้ ในกรณีทีส่ญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีก่องทรสัต์ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ตาม
วรรคสองมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการน้อยกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ชดเชย 
คู่สญัญาตกลงให ้TIP ช าระเงนิใหแ้ก่กองทรสัตใ์นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารทีช่ดเชย กบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่
กองทรสัต์ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าว จนถงึวนัครบก าหนดระยะเวลา 2 (สอง) 
ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์หรอืจนถงึวนัที ่TIP สามารถตกลงอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารกบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ใหม้อีตัราไม่น้อยกว่าอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารที่
ชดเชย (แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน)  

หน้า ท่ี ในการช าระ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า ร
ป รั บ ป รุ ง /
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

ตลอดระยะเวลา 2 (สอง) ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลี่ยนแปลงทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ไม่ว่า
ดว้ยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ระบบป้องกนัอคัคภียั การทาสอีาคาร รัว้และประตู
รอบแปลงทรพัย์สนิที่จะซื้อ ระบบสาธารณูปโภคที่เชื่อมต่อจากผูใ้หบ้รกิารในการบรหิารและ
บ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง โครงสรา้งอาคาร การซ่อมแซมอาคารหรอืพื้นดนิบรเิวณ
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้จากพืน้ทรุดตวั (ถา้ม)ี 

หน้า ท่ี ในการช าระ
ภ า ษี โร ง เรื อ น แล ะ

ท่ีดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

ในกรณีทีส่ญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ก าหนดให้ผูใ้หเ้ช่าพืน้ที่
เป็นผูร้บัผดิชอบช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งหรอืภาษีอื่นใดที่มี
ลกัษณะเดยีวกนั TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการช าระค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษี
ที่ดินและสิง่ปลูกสร้างหรือภาษีอื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกันที่เกี่ยวเนื่องกับทรพัย์สนิที่จะซื้อ
ดงักล่าวซึง่ได้เกดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถึงวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ละ
ตลอดระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีส่ญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ก าหนดให้ผู้
เช่าพืน้ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษีอื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั และ
ปรากฏว่าผู้เช่าพื้นที่ไม่ได้ช าระค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิหรอืภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างหรอื
ภาษีอื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนัดงักล่าว หรอืช าระค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษีทีด่นิและ
สิ่งปลูกสร้างหรือภาษีอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันดังกล่าวไม่ครบถ้วน TIP ตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการช าระค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งหรอืภาษอีื่นใด
ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ดงักล่าวซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อน
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หรอืจนกระทัง่ถึงวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ละตลอดระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวนัจด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ใหค้รบถว้น  

การน าเสนอทรพัยสิ์น
ท่ีจะซ้ือท่ีกองทรสัต์มี

ความประสงค์จะขาย
ให้แก่ TIP ก่อนบุคคล
อ่ืน 

 

ภายหลงัจากที่กองทรสัต์ได้ลงทุนในทรพัย์สินที่จะซื้อ หากกองทรสัต์มคีวามประสงค์จะขาย
ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนของทรพัย์สนิที่จะซื้อ ในกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ลว้ กองทรสัตต์กลงน าเสนอทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้
ทีก่องทรสัตม์คีวามประสงคจ์ะขายดงักล่าวใหแ้ก่ TIP ก่อนบุคคลอื่น ทัง้นี้ ก่อนการจ าหน่ายไป
ซึง่ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ดงักล่าว กองทรสัตจ์ะตอ้งด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
รวมทัง้ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

การให้กองทรัสต์ มี
สิท ธิในการใช้ ท่ี ดิน
ภาระจ ายอมในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร

โครงการ TIP 8 

1. เจ้าของที่ดนิตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนให้ที่ดนิโฉนดที่ดนิดงัต่อไปนี้ตกอยู่ในบงัคบั
ภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) ให้แก่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 140201, 140207, 140208, 
162282 และ 162283 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของทรพัย์สนิที่จะซื้อ (สามยทรพัย์) (“ท่ีดินภาระจ า
ยอม”) โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก าหนดเวลา เว้นแต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง (Common Area Maintenance Fee) ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้  เพื่อให้
กองทรสัต์มสีทิธใินการใช้ทรพัย์สนิที่จะซื้อ และได้ใช้หรอืมีสทิธใิช้ทรพัย์สนิ สิง่อ านวย
ความสะดวก และสาธารณูปโภคใดในการด าเนินกจิการโครงการ TIP 8 เช่นเดยีวกบัก่อน
วนัที่เจ้าของทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิใ์นโครงการ TIP 8 ให้แก่กองทรัสต์ และเพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบกจิการโครงการ TIP 8 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 3997 ทัง้แปลง เนื้อที่ประมาณ 9-3-27.7 ไร่ ซึ่งที่ดินแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิร์วมของนายพบิูลยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกร
ศกัดาวฒัน์ เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นถนน ทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางเขา้-ออก 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า 

(2) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 76381 ทัง้แปลง เนื้อที่ประมาณ 5-0-0 ไร่ ซึ่งที่ดินแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิร์วมของนายพบิูลยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกร
ศกัดาวฒัน์ เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นถนน ทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางเขา้-ออก 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า 

(3) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 105336 ทัง้แปลง เนื้อที่ประมาณ 1-2-20 ไร่ ซึ่งที่ดินแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิร์วมของนายพิบูลย์ศกัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรเทพ ไกร
ศักดาวัฒน์ และนายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นถนน 
ทางเดนิ ทางรถยนต ์ทางเขา้-ออก ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า 

(4) ที่ดินโฉนดที่ดนิเลขที่ 153194 ทัง้แปลง เนื้อที่ประมาณ 2-1-7.9 ไร่ ซึ่งที่ดินแปลง
ดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิร์วมของนายพบิูลยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ และนายพรเทพ ไกร
ศกัดาวฒัน์ เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นถนน ทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางเขา้-ออก 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า 
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2. ตลอดระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงว่า TIP หรอื
บุคคลที่ TIP มอบหมายจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีด่นิภาระจ า
ยอม ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ที่ดินภาระจ ายอมดงักล่าวอยู่ในสภาพด ี
หรอืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากกองทรสัต์หรอืตวัแทนของกองทรสัต์โดยค่าใชจ้่ายของ  TIP 
ในกรณีที ่TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมายไม่ด าเนินการดงักล่าว กองทรสัตอ์าจจะเขา้ไป
ด าเนินการ หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้ไปด าเนินการบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน 
TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมาย โดย TIP ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบและชดใชค้่าใชจ้่ายในการ
จ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 (เจด็จุดห้า) ต่อปีของเงนิทดรอง
จ่ายดงักล่าวโดยค านวณจากวนัที่ได้มีการทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถึงวนัที่กองทรสัต์
ได้รบัเงนิชดเชยจาก TIP ครบถ้วน ทัง้นี้ ภายหลงัพ้นก าหนดระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนับ
จากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนัพจิารณาก าหนดเงื่อนไขในการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีด่นิภาระจ ายอม ตลอดจนด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้ีด่นิ
ภาระจ ายอมดังกล่าวอยู่ในสภาพดี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของคู่สญัญาทุกฝา่ยเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ กองทรสัตต์กลงเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าดแูลระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง (Common 
Area Maintenance Fee) ที่ต้องช าระให้แก่ TIP หรอืบุคคลที่ TIP มอบหมาย ในฐานะผู้
ใหบ้รกิารพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการ TIP 8 

การให้กองทรัสต์ มี
สิ ท ธิ ใน ก า ร ใ ช้ ส่ิ ง
อ านวยความสะดวก
ส่ ว น ก ล า ง ใน ก า ร

ด า เ นิ น กิ จ ก า ร
โครงการ TIP 8 

ในกรณีทีโ่ครงการ TIP 8 ไดใ้ชห้รอืมสีทิธใิชส้ิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางใดในการด าเนิน
กจิการโครงการ TIP 8 มาก่อนวนัทีเ่จา้ของทรพัยส์นิไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นโครงการ TIP 8 ใหแ้ก่
กองทรสัต ์ไม่ว่าจะมกีารจดทะเบยีนใหเ้ป็นทรพัยสทิธหิรอืไม่กต็าม ซึง่รวมถงึภาระจ ายอมบน 
(1) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 3997 ทัง้แปลง เนื้อที่ประมาณ 9-3-27.7 ไร่ (2) ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ 76381 ทัง้แปลง เน้ือที่ประมาณ 5-0-0 ไร่ (3) ที่ดนิโฉนดที่ดนิเลขที่ 105336 ทัง้แปลง 
เน้ือทีป่ระมาณ 1-2-20 ไร่ และ (4) ทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่153194 ทัง้แปลง เนื้อทีป่ระมาณ 2-
1-7.9 ไร่ ซึ่งจะได้มกีารจดทะเบียนให้ตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรพัย์) ให้แก่ที่ดิน
โฉนดทีด่นิเลขที่ 140201, 140207, 140208, 162282 และ 162283 ซึง่เป็นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิ
ที่จะซื้อในโครงการ TIP 8 (สามยทรพัย์) โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก าหนดเวลา (รวม
เรียกว่า “ท่ีดินภาระจ ายอม”) TIP และเจ้าของที่ดินตกลงยินยอมให้กองทรสัต์ บริวารของ
กองทรสัต์ และลูกค้า คู่คา้ของโครงการ TIP 8 มสีทิธใินการใชท้ีด่นิภาระจ ายอมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส่วนกลางนัน้ต่อไป โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และไม่คิดค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) 
ตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ นอกจากน้ี หาก TIP และ/หรอื เจา้ของทีด่นิประสงคจ์ะจ าหน่าย 
จ่าย โอนสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลใด TIP และ/หรอื เจา้ของทีด่นิ
จะแจง้ใหก้องทรสัต์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วนัก่อนการ
จ าหน่าย จ่าย โอนสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าว และ TIP และ/หรอื เจา้ของทีด่นิ
จะด าเนินการใหผู้ร้บัโอนทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของสิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางดงักล่าวยนิยอม
ทีจ่ะผกูพนัตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้น้ี  
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ตลอดระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงว่า TIP หรอืบุคคลที ่TIP 
มอบหมายจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง 
ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางอยู่ในสภาพด ีหรอื
เมื่อได้รบัการรอ้งขอจากกองทรสัต์หรอืตวัแทนของกองทรสัต์โดยค่าใชจ้่ายของ TIP ในกรณี 
TIP หรอืบุคคลที่ TIP มอบหมายไม่ด าเนินการดงักล่าว กองทรสัต์อาจจะเข้าไปด าเนินการ 
หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้ไปด าเนินการบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน TIP หรอืบุคคลที ่
TIP มอบหมาย โดย TIP ตกลงที่จะรบัผิดชอบและชดใช้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์
ทนัททีีไ่ดร้บัแจง้จากกองทรสัต์ พรอ้มทัง้ชดเชยค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวใน
อตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 (เจด็จุดหา้) ต่อปีของเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวโดยค านวณจากวนัทีไ่ดม้ี
การทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวนัที่กองทรสัต์ได้รบัเงินชดเชยจาก TIP ครบถ้วน ทัง้นี้ 
ภายหลงัพ้นก าหนดระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ์คู่สญัญาตกลงจะ
ร่วมกันพิจารณาก าหนดเงื่อนไขในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวก
ส่วนกลาง ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางอยู่ใน
สภาพด ีรวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์ของคู่สญัญาทุกฝา่ย
เป็นส าคญั 

ทัง้นี้ กองทรสัต์ตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common 
Area Maintenance Fee) ทีต่้องช าระใหแ้ก่ TIP และ/หรอื บุคคลที ่TIP มอบหมาย ในฐานะผู้
ใหบ้รกิารพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการ TIP 8 

การถือหุ้ นและการ
ด ารงสัดส่วนการถือ
หุ้ น ใ น ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรพัย ์

ตลอดระยะเวลาที่บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากัด (“งานสมบูรณ์”) เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ TIP ตกลงจะด าเนินการใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน
งานสมบูรณ์ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของจ านวนหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
งานสมบูรณ์ จะถอืโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืรวมกันตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต์ 

(1) นายพบิลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ 

(2) นางสมศร ีไกรศกัดาวฒัน์ 

(3) นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ 

(4) นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 

(5) นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ 
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(6) นางพรทพิย ์พบิลูนครนิทร ์

(7) บรษิทัในเครอื และ/หรอื บรษิทัในกลุ่ม/3ของ TIP 

ก า ร ใ ช้ ช่ื อ แ ล ะ
เครือ่งหมายการค้า 

 

ตราบเท่าทีก่องทรสัต์ยงัคงลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในโครงการ TIP 8 TIP ตกลงยนิยอมให้
กองทรสัต์ และ/หรอื บุคคลทีก่องทรสัต์ก าหนดใชช้ื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื 
ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ในการสื่อความหมายให้
ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจว่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนในหรอืมไีวน้ัน้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทัใน
กลุ่มของ TIP ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการ TIP 8 ทัง้นี้ ใหร้วมถงึชื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการคา้ 
และ/หรือ ตราสญัลักษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรือ เครื่องหมายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ TIP 8 ที่ TIP จะได้มใีนอนาคตด้วย เพื่อการด าเนินกจิการตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต ์โดยไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ 

ข้ อ ต ก ล ง ใน ก า ร
จดัการความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที่งานสมบูรณ์ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ TIP  
ตกลงต่อกองทรสัตว์่า ทุกครัง้ทีม่ผีูส้นใจเช่าอาคารคลงัสนิคา้ TIP จะด าเนินการใหง้านสมบรูณ์
เสนอทรพัยส์นิทัง้หมดให้ลูกคา้เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าเป็นทรพัยส์นิ
ของฝ่ายใด รวมถึงการก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัอาคารทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได ้
ทัง้ในดา้นขนาด ท าเล รูปแบบ และอายุ ใหอ้ยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั เพื่อให้เกดิความโปร่งใส 
และใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอแก่ลกูคา้ในการตดัสนิใจ 

การโอนสิทธิหน้าท่ี
ตามสญัญา 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ TIP จะไม่โอนสทิธิ และ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้
ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบัน้ี หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธคิรอบครองใน
ทรพัย์สนิที่จะซื้อให้แก่บุคคลใด กองทรสัต์มีสทิธิที่จะโอนสทิธิ และ/หรอื หน้าที่ภายใต้
สญัญาฉบบันี้ให้แก่บุคคลอื่นใด โดยกองทรสัต์ต้องได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจาก TIP 

                                                
/3 บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัททีม่ ีลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  (ก) บริษัททีคู่่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีอ านาจควบคุมกิจการ หรือ  
(ข) บรษิทัทีบ่รษิทัตาม (ก) มอี านาจควบคุมกจิการ หรอื (ค) บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดย
เริม่จากการอยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข)  

โดย “อ านาจควบคุมกจิการ” ใหห้มายถงึ การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ (ก) การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัเกนิกว่า
รอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ หรอื (ข) การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอืไม่ว่าเพราะเหตุอืน่ใด  หรอื (ค) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึง่ของ
กรรมการทัง้หมด ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
 
บริษัทในกลุ่ม หมายถึง  บริษัททีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ ่งดังนี้  (ก) บริษัททีคู่่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่งมีอ านาจควบคุมกิจการ หรือ  
(ข) บรษิทัทีบ่รษิทัตาม (ก) มอี านาจควบคุมกจิการ หรอื (ค) บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดย
เริม่จากการอยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกจิการของบรษิทัตาม (ข) 

โดย “อ านาจควบคุมกจิการ” ใหห้มายถงึ การมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้  (ก) การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในบรษิัทตัง้แต่
รอ้ยละ 25 แต่ไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ หรอื (ข) การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 25 
แต่ไมเ่กนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืไมว่่าเพราะเหตุอืน่ใด  
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ดงักล่าว ทัง้นี้ 
โดยการด าเนินการดงักล่าวจะต้องไม่ท าให้ TIP มหีน้าทีเ่กนิกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบั
นี้ 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา หาก TIP ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่งในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของสญัญาฉบบันี้ หรอื
สญัญาจะซื้อจะขายอสงัหาริมทรพัย์ และ TIP ไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิ
สญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั ให้ถือเป็นเหตุผดินัดตามสญัญา
ฉบบันี้ ซึง่ใหส้ทิธแิก่กองทรสัตใ์นการเรยีกค่าเสยีหายจาก TIP ได ้เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั หรอื
เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญาฉบับนี้ เป็นผล
เน่ืองมาจากการทีก่องทรสัตใ์นฐานะคู่สญัญาของสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์ไม่ปฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไวใ้น สญัญาจะซื้อจะขายอสงัหารมิทรพัย์ หรอืเว้นแต่ได้ก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัตใ์ชส้ทิธเิลกิสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์ภายใตข้อ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของสญัญาดังกล่าว กองทรสัต์มีสทิธิใช้เหตุดงักล่าวถือเป็นเหตุเลิกสญัญาภายใต้
สญัญาฉบบันี้เช่นกนั4 

การมีผลใช้บงัคบัของ

สญัญาการเลิกสญัญา
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก
ค่าเสียหาย 

▪ สญัญาฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้นับแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้และให้มผีลใชบ้งัคบัตลอดไป เว้น
แต่ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้หรือเว้นแต่จะมีการเลิกสัญญาตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ 

▪ กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้โดยบอกกล่าวให้แก่ TIP ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจาก TIP ได ้หากมเีหตุ
ผดินดัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัต์ 

 
2.7.3 โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  

(1) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั BIP 

ผูใ้ห้เช่า บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั (“ผูใ้ห้เช่า” หรอื “BIP”)  
ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“ผู้เช่า” 
หรอื “กองทรสัต”์) 

                                                
หมายเหตุ: “อ านาจควบคุมกจิการ” ของบรษิทัในเครอื และบรษิทัในกลุ่ม ตามนิยามขา้งตน้ มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่ง (1) สดัสว่นการถอืหุน้ที ่
มสีทิธอิอกเสยีงในบรษิทันัน้ (2) การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงของบรษิทันัน้ และ (3) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการของบรษิทันัน้ 
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ทรพัยสิ์นท่ีเช่า (1) ที่ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีและหมายความรวมถึงงาน
ระบบ และส่วนควบของที่ดนิดงักล่าว ซึ่ง BIP เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์และใช้ในการ
ประกอบกจิการโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี(“ท่ีดินท่ีเช่า”) ดงันี้  

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 
ขนาดท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน 

ไร ่ งาน ตร.ว. 
30670 15 0 61 

 
(2) อาคาร สิง่ปลูกสร้างใดๆ ทัง้หมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินที่เช่า ทัง้นี้ ให้รวมถึงงาน

ระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดงักล่าว 
และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีอยู่ในปจัจุบัน 
(“อาคารท่ีเช่า”) ดงันี้ 

เลขท่ีอาคาร 
พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

222 14,600 อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
โครงหลงัคาเหลก็ 1 ชัน้ รวมชัน้ลอย  
จ านวน 1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นคลงัสนิคา้  

วตัถปุระสงคข์องการเช่า ผูเ้ช่าจะเขา้ครอบครอง ใช ้หาประโยชน์ หรอืด าเนินการอื่นใดกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า เพื่อใช้ใน
การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์โดยการประกอบธุรกจิให้เช่าคลงัสนิค้า รวมทัง้เพื่อ
กจิการอื่นใดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งหรอืมคีวามเกีย่วเน่ืองกบักจิการขา้งตน้ ตามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้  

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลา 30 ปีนบัแต่วนัจดทะเบยีนการเช่าตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้   

เง่ือนไขบงัคบัก่อนในการ
เช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

คู่สญัญาตกลงว่ากองทรสัต์มหีน้าทีใ่นการด าเนินการจดทะเบยีนการเช่า และช าระค่าเช่า ณ 
วนัจดทะเบียนการเช่า ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุในขอ้นี้ได้ส าเรจ็ครบถ้วนทุก
ประการ เวน้แต่กองทรสัตจ์ะไดย้นิยอมยกเวน้ในเรื่องดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้  ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันจดทะเบียนการเช่า ได้มีการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้เสรจ็สิน้แลว้ 

(1) ผู้ให้เช่าได้ปลดภาระผูกพันใดๆ หรอืข้อก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมีผลเป็น
การจ ากดัการใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า รวมถงึการจ านอง จ าน า สทิธยิดึหน่วง 
หรอืสทิธอิื่นใดในลกัษณะใกลเ้คยีงกนัในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่า  

(2) คู่สญัญาไดล้งนามในสญัญาตกลงกระท าการ (โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี และ
สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี  

(3) ผูใ้หเ้ช่ามใีบอนุญาตทีจ่ าเป็นตามกฎหมายทีจ่ะด าเนินการตามสญัญานี้ และใบอนุญาต
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ทีผู่ใ้หเ้ช่าถอือยู่มผีลบงัคบัใชไ้ดโ้ดยสมบูรณ์ตามกฎหมายครบถ้วน ไม่ถูกยกเลกิ เพกิ
ถอน หรอืหมดอายุเน่ืองจากผูใ้หเ้ช่าไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุเมื่อถงึก าหนดการต่ออายุ
ของใบอนุญาตนัน้ ตลอดจนมไิดม้กีารท าผดิเงื่อนไขของใบอนุญาต หรอืเงื่อนไขใดๆ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรอืมีข้อโต้แย้งใดๆ อนัจะท าให้ไม่สามารถใช้ใบอนุญาต
ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ต่อไปได ้

(4) ผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดัส่งขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่หรอืเอกสารอื่นใดในท านองเดยีวกนัทีไ่ด้
ลงนามโดยผู้ให้เช่าและผูเ้ช่าให้แก่ผู้เช่ารายย่อย เพื่อโอนสทิธแิละหน้าที่ของผู้ให้เช่า
ตามสญัญาบรกิารลูกคา้ที่เกี่ยวขอ้งใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยให้มผีลใช้บงัคบัในวนัจดทะเบยีน
การเช่า (“ขอ้ตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ี”) รวมถงึแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูเ้ช่า
รายย่อยตามสญัญาบรกิารลูกค้าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าทรพัย์สนิที่เช่า
จากผูใ้หเ้ช่าเป็นผูเ้ช่า การเปลีย่นแปลงสถานทีใ่นการช าระค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร 
และ/หรือ วิธีการช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการตามที่ผู้เช่าก าหนด พร้อมทัง้
ก าหนดการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และผูเ้ช่ารายย่อยไดล้งนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละ
หน้าทีด่งักล่าวแลว้   

การจดทะเบียนการเช่า ▪ คู่สญัญาตกลงจะน าสญัญาฉบบันี้ไปจดทะเบยีนการเช่าต่อส านักงานทีด่นิที่เกีย่วขอ้ง 
รวมถงึด าเนินการอื่นใดเพื่อท าให้การจดทะเบยีนการเช่าทรพัย์สนิที่เช่าเสรจ็สมบูรณ์ 
ภายใน 60 วนั นับตัง้แต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง หรอืภายในวนัและเวลาอื่นใดตามแต่ทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั (“วนั
จดทะเบียนการเช่า”) โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ 
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดทะเบยีนการเชา่ทรพัยส์นิทีเ่ชา่ทีเ่กดิตาม
สญัญาฉบบัน้ี แต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

▪ ผู้ให้เช่าจะด าเนินการส่งมอบการครอบครองทรพัย์สนิที่เช่าในสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่
บกพร่อง ไม่เสยีหาย อย่างมีนัยส าคญั โดยปราศจากภาระผูกพนัใดๆ รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ ภาระจ านอง ภาระจ ายอม สทิธยิดึหน่วง บงัคบัแห่งทรพัยสทิธ ิและ/หรอื 
ขอ้พพิาทใดๆ และสามารถใชง้านไดต้ามปกตแิละตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า และใหถ้อื
ว่าผูเ้ช่าได้รบัมอบการครอบครองทรพัย์สนิที่เช่าและผู้เช่าสามารถน าออกให้เช่าช่วง
โดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหาประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่าได้ทันที
ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัมอบการครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่าจากกผูใ้หเ้ช่าในวนัจดทะเบยีน
การเช่า 

▪ ผูใ้หเ้ช่าตกลงสง่มอบส าเนาใบอนุญาตต่างๆ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ทัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้ช่าทีผู่เ้ช่าจ าเป็นตอ้งมเีพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูใ้ช ้และผูค้รอบครองทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าอย่างสมบรูณ์และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

▪ ผู้ให้เช่าตกลงรบัผิดชอบภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างช าระใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ
ทรพัยส์นิที่เช่า หรอืสญัญา และ/หรอื ภาระผูกพนัใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิทีเ่ช่า 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้คา้งช าระใดๆ และ/หรอื ค่าปรบัหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิจากการคา้ง
ช าระดงักล่าว (หากม)ี ซึ่งไดเ้กดิหรอือาจมขีึน้ก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทรพัยส์นิที่
เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า แต่เพยีงฝา่ยเดยีว 

การช าระค่าเช่า ▪ ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 300,000,000 (สามรอ้ยล้าน) 
บาท ส าหรบัการเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า (“ค่าเช่า”)  
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▪ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าจะมกีารช าระค่าเช่าในวนัจดทะเบยีนการเช่า โดยผูเ้ช่าจะ
ช าระค่าเช่าในรูปของเชค็เงนิสดของธนาคาร (Cashier’s Cheque) หรอืโดยการโอน
เงนิเขา้บญัชขีองผู้ให้เช่า หรอืบุคคลที่ผู้ให้เช่าก าหนด ทัง้นี้ ตามที่ผู้ให้เช่าจะได้แจ้ง
ให้แก่ผูเ้ช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัจดทะเบยีนการเช่า หรอืจะ
ช าระดว้ยวธิกีารอื่นใดตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไดต้กลงร่วมกนั และผูใ้หเ้ช่าจะส่ง
มอบหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นหลกัฐานในวนัจดทะเบยีนการเช่า 

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ▪ ผู้เช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สินที่ เช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์หรือการ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ 

▪ คู่ส ัญญาตกลงและรับทราบว่าภายหลังการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้เช่าจะน า
ทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย และจะด าเนินการแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ให้มีหน้าที่ดูแลให้ผู้เช่ารายย่อยใช้ทรพัย์สินที่เช่าให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

▪ ผู้เช่าจะดูแลให้ผู้เช่ารายย่อยใช้ทรพัย์สนิที่เช่าโดยสุจรติ และจะไม่ประกอบกจิการหรอื
กระท าการใดๆ หรอืยนิยอมใหบุ้คคลใด กระท าการใดๆ ทีข่ดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบ
เรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

▪ นับแต่วนัจดทะเบยีนการเช่า ในกรณีที่ผู้เช่า และ /หรอื บุคคลที่ผู้เช่าก าหนดจะปลูก
สรา้งอาคารหรอืสิง่ปลูกสร้างเพิม่เติมหรอืตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเตมิอาคารและสิง่ปลูก
สร้างเพิ่มเติมบนที่ดินที่เช่า (“อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างขึ้นใหม่”) ผู้เช่า 
และ/หรอื บุคคลที่ผูเ้ช่าก าหนดต้องได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้
เช่าก่อนการด าเนินการดงักล่าว  

โดยคู่สญัญาตกลงใหอ้าคารและสิง่ปลูกสร้างทีก่่อสรา้งขึน้ใหม่เป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า และผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิที่เช่าตกลงจะให้
ความร่วมมอืแก่ผูเ้ช่า และ/หรอื บุคคลทีผู่เ้ช่าก าหนดในการใหค้วามยนิยอม และ/หรอื 
ให้การรบัรอง และ/หรอื ขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรอื กบั
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เช่า และ/หรือ บุคคลที่ผู้เช่าก าหนดสามารถ
ด าเนินการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิดงักล่าวไดโ้ดยถูกตอ้งสมบูรณ์และไดร้บัใบอนุญาตใดๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างที่
ก่อสรา้งขึน้ใหม่ตกเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่าตามสภาพทีค่วรจะเป็นซึง่เป็นการช ารุด
บกพร่องตามปกติ ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า
ทดแทนใดๆ จากผูใ้หเ้ช่า  
ในกรณีทีก่ารก่อสรา้งอาคารและสิง่ปลูกสรา้งที่ก่อสรา้งขึน้ใหม่หรอืการแกไ้ขดดัแปลง
สว่นใดๆ ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามวรรคแรกขา้งต้น ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลหรอื
อาคารอื่นใด หรอืในกรณีที่ผู้เช่า และ/หรอื บุคคลที่ผู้เช่าก าหนดกระท าผดิกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ และ/หรอื ขอ้บงัคบัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ผู้
เช่าตกลงรบัผิดชดใช้ค่าเสยีหายนัน้แต่เพียงฝ่ายเดียวทัง้หมดทัง้ทางแพ่งและทาง
อาญาในฐานะผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ▪ ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ (อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความ
ชดัเจน ให้หมายความรวมถึงภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง หรือภาษีอื่นใดในท านอง



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท   
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 2-112 
 

เดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดกต็าม) ภาษีบ ารุงท้องที ่ภาษีอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยไม่รวมถงึภาษเีงนิไดข้องผูเ้ช่า (หากม)ี ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าซึง่ไดเ้กดิหรอือาจ
มขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถึงวนัจดทะเบยีนการเช่าและตลอดระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ ตามจ านวนและภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครดั และน าส่ง
ใบเสรจ็รบัเงนิ และ/หรอื เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ เพื่อให้
ปราศจากข้อสงสยั ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้รบัผิดชอบภาษีดงักล่าวข้างต้นในกรณีที่
ส ัญญาบริการลูกค้าที่เกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์สินที่เช่าก าหนดให้ ผู้ให้เช่าพื้นที่ เป็น
ผู้ร ับผิดชอบช าระภาษีดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ส ัญญาบริการลูกค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าก าหนดให้ผู้เช่ารายย่อยเป็นผู้ร ับผิดชอบช าระภาษี
ดงักล่าว และปรากฏว่าผู้เช่ารายย่อยไม่ได้ช าระค่าภาษีหรอืช าระค่าภาษีดงักล่าวไม่
ครบถ้วน ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการช าระค่าภาษีดังกล่าวข้างต้นให้
ครบถว้นดว้ย  

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้เช่าเหน็ว่ามคีวามจ าเป็น ผู้เช่ามสีทิธ ิ(แต่มใิช่หน้าที)่ ที่จะช าระภาษี
โรงเรอืนและที่ดนิ (อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ให้หมายความรวมถึงภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใด
กต็าม) ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งแทนผู้ให้เช่าไปก่อน ในกรณีดงักล่าว 
ผูใ้หเ้ช่าตกลงช าระคนืเงนิใด ๆ ทีผู่เ้ช่าไดช้ าระไปใหแ้ก่ผูเ้ช่า จนครบถว้นทนัททีีไ่ดร้บั
แจง้เป็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า และผูใ้หเ้ช่าผดินดัช าระดอกเบีย้จากการผดินัด
ช าระภาษตีามจ านวนและภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้กผูเ้ช่าใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินดังกล่าวนับตัง้แต่วันที่ครบก าหนดเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดใหช้ าระภาษดีงักล่าว 

▪ เพื่อใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าอยู่ในสภาพทีด่ ีหรอืเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัที่
ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี้ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะ
รบัผิดชอบในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่ (Major 
Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย 
(Repair) ของทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

ในกรณีผู้ให้เช่าไม่ปฏิบตัิตามวรรคแรกข้างต้น ผู้เช่าอาจจะเข้าไปด าเนินการ หรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าไปด าเนินการซ่อมแซมใหญ่  (Major Maintenance) 
ด าเนินการบ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และซ่อมแซมย่อย (Repair) ของทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าดงักล่าวแทนผูใ้หเ้ช่า โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะชดเชยค่าด าเนินการขา้งต้นใหแ้ก่ผู้
เช่าในอตัราเท่ากบัร้อยละ 7.5 ต่อปีของค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม
ดงักล่าวทีผู่เ้ช่าไดช้ าระไป 

▪ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการให้ผู้เช่ารายย่อยซึ่งได้เข้าท าสญัญาบริการ
ลูกค้ากบัผู้ให้เช่าก่อนวนัจดทะเบียนการเช่า ในการให้ความยินยอมหรอืลงนามใน
ข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ ให้แล้วเสร็จได้ในวันจดทะเบียนการเช่า ผู้ให้เช่าจะ
ด าเนินการดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัจดทะเบยีนการเช่า เว้นแต่
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอื่น 

ส าหรบัผูเ้ช่ารายย่อยทีไ่ม่ได้ใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าที่ภายใต้สญัญา
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บริการลูกค้าดังกล่าวหรือที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ ณ วนัจด
ทะเบยีนการเช่า เพื่อเขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าโดยตรง อนัเป็นเหตุให้ผูเ้ช่าไม่สามารถ
เรยีกเกบ็ค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารโดยตรงจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวได ้ผูใ้หเ้ช่าตก
ลงจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(ก) ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะจดัส่งหนงัสอืแจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

(ตามตวัอย่างที่แนบท้ายสญัญานี้) ไปยงัผู้เช่ารายย่อยที่มไิด้ให้ความยนิยอมใน
การโอนสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าวหรอืทีไ่ม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่
ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า เพื่อโอนสทิธเิรยีกรอ้งในค่าเช่าและค่าบรกิารใดๆ ตาม
สัญญาบริการลูกค้าของผู้เช่ารายย่อยรายนั ้น (รวมเรียกว่า “ค่าเช่าและ
ค่าบริการ”) ส าหรบัระยะเวลาตามสญัญาบริการลูกค้าของผู้เช่ารายย่อยราย
ดงักล่าวนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า ใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

(ข) ในกรณีทีผู่้เช่ารายย่อยที่มไิด้ใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าที่ดงักล่าว
หรือที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ ณ วันจดทะเบียนการเช่า
ดงักล่าวไดช้ าระค่าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าโดยตรง ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการ
ส่งมอบค่าเช่าและค่าบรกิารซึ่งผู้ให้เช่าได้รบัจากผู้เช่ารายย่อยนัน้ ให้แก่ผู้เช่า
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัค่าเช่าและค่าบรกิารดงักล่าว 

ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการตามทีก่ าหนดในวรรคแรกได ้และเป็นเหตุใหผู้้
เช่าได้รับความเสียหายใดๆ หรือท าให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าได้ตาม
วตัถุประสงค์ของผูเ้ช่า หรอืเสื่อมประโยชน์ทีผู่้เช่าพงึจะไดร้บัจากทรพัยส์นิทีเ่ช่า  ผู้ให้
เช่าตกลงรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าจนถึง
วนัทีผู่เ้ช่าไดร้บัขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีจ่ากผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบรกิารลูกคา้
ครบถว้น  

▪ ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะส่งมอบเงนิประกนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบรกิาร
ลูกคา้ซึ่งไดเ้ขา้ท ากบัผู้ให้เช่าก่อนวนัจดทะเบยีนการเช่า ให้แก่ผู้เช่าภายใน 7 วนันับ
จากวนัจดทะเบยีนการเช่า นอกจากนี้ หากผูใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิประกนัจากผูเ้ช่ารายย่อย
ภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า ผู้ใหเ้ช่าจะด าเนินการส่งมอบเงนิประกนัดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี้ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิประกนัดงักล่าว 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผูกพัน 
หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอิื่นใดในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เป็นหรอือาจเป็นการท าใหเ้สื่อมสทิธหิรอื
รอนสทิธขิองผูเ้ช่าในการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่าก่อน และหากผูเ้ช่าใหค้วามยนิยอมดงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าตก
ลงด าเนินการใหบุ้คคลทีไ่ดไ้ปซึง่สทิธใินทรพัยส์นิทีเ่ช่านัน้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในการยนิยอมผกูพนัและอยู่ภายใตบ้งัคบัของสทิธแิละหน้าทีต่่าง ๆ ทีผู่ใ้หเ้ช่ามอียู่กบัผู้
เช่าภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ใหเ้ช่าตกลงจะด ารงไว้ซึง่ใบอนุญาตที่จ าเป็นตามกฎหมาย
ส าหรบัการด าเนินการตามสญัญานี้ การด าเนินกจิการทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า รวมทัง้
จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขหลกัเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนัน้ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และจะไม่ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของใบอนุญาตหรือ
กฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตนัน้ๆ อนัอาจเป็นผลใหใ้บอนุญาตดงักล่าวมี
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ความเสีย่งต่อการถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอืหมดอายุเน่ืองจากผูใ้หเ้ช่าไม่ไดด้ าเนินการ
ต่ออายุเมื่อถึงก าหนดการต่ออายุของใบอนุญาตนัน้  หรืออาจท าให้ไม่สามารถใช้
ใบอนุญาตดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ต่อไปได ้หรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาง
ลบต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่กระท าการใดๆ ที่จะก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญานี้และการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิที่เช่าของผู้เช่า เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า 
หรอืเวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

การประกนัภยั ▪ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่ามกีารจดัท าประกนัภยัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ชา่ไวก้่อนหน้าทีคู่่สญัญาจะ
เขา้ท าสญัญาฉบบันี้และกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวยงัคงมผีลใชบ้งัคบัภายหลงัจาก
วันจดทะเบียนการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในวันจดทะเบียนการเช่า ผู้ให้เช่าจะ
ด าเนินการให้ผู้เช่าเป็นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้ร ับประโยชน์ร่วมตามกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่าวในส่วนของทรพัยส์นิที่เช่า โดยใหม้ผีลนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการ
เช่าเป็นต้นไป โดยผู้เช่าตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยที่ยงัเหลืออยู่ โดยหากผู้ให้เช่าได้
ช าระเบีย้ประกนัภยัในสว่นดงักล่าวไปแลว้ ผูเ้ช่าตกลงจะช าระคนืค่าเบีย้ประกนัภยัตาม
สดัสว่นดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าภายในระยะเวลา 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า 

▪ ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะจัดให้มีการท าประกันความเสี่ยงภัยกับบริษัท
ประกนัภยัในจ านวนเงนิการท าประกนัภยัที่เพยีงพอตามมาตรฐานของการท าประกนั
ในธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืในจ านวนทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 
(1) ประกนัความเสี่ยงภัยในทรพัย์สนิ (Property All Risks) โดยท าเป็นการประกนั

ทรพัย์สนิที่เช่าในส่วนที่ผู้เช่ามีสทิธคิรอบครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
คุม้ครองถงึความเสีย่งภยัอนัอาจจะเกดิแก่ทรพัยส์นิทีเ่ช่า โดยวงเงนิเอาประกนัภยั
พิจารณาตามการประกนัมูลค่าของใหม่ (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่า
ที่ดิน โดยระบุชื่อผู้เช่าเป็นผู้เอาประกันและเป็นผู้ร ับประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกนัภยัทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(2) ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities) โดยวงเงิน เอา
ประกนัภยัพจิารณาจากโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อบุคคลภายนอก โดยระบุ
ชื่อผู้เช่าเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองความรบัผิดต่อ
บุคคลภายนอกทีผู่เ้ช่าอาจมต่ีอบุคคลภายนอก 

ทัง้นี้ ผู้เช่าตกลงที่จะรบัผดิชอบในเบีย้ประกนั ค่าใช้จ่าย หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกดิขึน้
หรอืเกีย่วเน่ืองจากการจดัใหม้กีารประกนัภยัตามขอ้น้ี และ/หรอื การโอนสทิธติามกรมธรรม์
ประกนัภยัทีไ่ดจ้ดัท าขึน้และมผีลคุม้ครองอยู่ ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า  

อน่ึง กองทรสัต์อาจก าหนดใหผู้ใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์เป็นผูร้บัประโยชน์ในสทิธขิองประกนัภยั
แทนกองทรสัต์ได ้ในกรณีทีก่องทรสัต์ผดิเงื่อนไขตามสญัญากูย้มืเงนิทีก่องทรสัต์ไดเ้ขา้ท า
กบัผูใ้หกู้ ้ทัง้นี้ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่องทรสัตแ์ละผูใ้หกู้ไ้ดต้กลงกนั (หากม)ี  

การโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือ หน้าท่ีตามสัญญา 

ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้   

▪ ผูใ้ห้เช่ายนิยอมให้ผู้เช่าโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมด
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และการเช่าช่วง  หรอืบางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ ได ้ทัง้นี้ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการน าสทิธแิละหน้าที่
ภายใต้สญัญาฉบบันี้ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิใดๆ โดยผู้เช่า
จะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการนี้ การโอนสทิธ ิและ/หรอื 
หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้จะตอ้งไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าทีใ่ดๆ ของผูใ้หเ้ช่าภายใต้
สญัญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิระยะเวลาการเช่า 

▪ ผูใ้หเ้ช่าจะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น
ให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจากผู้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี้ ผูเ้ช่าจะแจง้การพจิารณาค าขอดงักล่าวใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบโดยไม่ชกัชา้และผูเ้ช่าจะ
ไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของผูใ้หเ้ช่าโดยไม่มเีหตุอนัควร ในการนี้ การโอนสทิธ ิและ/
หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบับนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ใดๆ ของผู้เช่า
ภายใตส้ญัญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิระยะเวลาการเช่า 

▪ ผูใ้หเ้ช่าตกลงยนิยอมใหผู้เ้ช่าสามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นออก
ให้บุคคลอื่นใดเช่าช่วง และ/หรอื รบับริการภายในทรพัย์สนิที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่นได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบและไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อนแต่
อย่างใด ทัง้นี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการใหเ้ช่าช่วงนัน้ต้องเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารหา
ประโยชน์ของผู้เช่าและไม่เป็นการให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าพื้นที่ที่ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อ
กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน อย่างไรกด็ ีระยะเวลา
การใหเ้ช่าช่วงหรอืขอ้ก าหนดในการต่ออายุสญัญาจะต้องไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาฉบบันี้ 

ทรัพย์สินท่ี เช่าเสียหาย
หรอืถกูท าลาย 

เพื่อประโยชน์แห่งขอ้น้ีให ้“ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถงึ ค่าสนิไหมทดแทนจาก
การประกนัภยั ซึง่ไม่รวมถงึค่าสนิไหมทดแทนซึ่งไดร้บัจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 
(Business Interruption) และ/หรือ การประกันภัยอื่นใดที่คู่ส ัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอา
ประกนัภยัเพิม่เตมิดว้ยค่าใชจ้่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้ เวน้แต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
จะตกลงเป็นอย่างอื่น 
1. ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นท่ีเช่าได้รบัความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคญัไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ จนไม่อาจใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญานี้ 
อนึ่ง คู่สญัญาตกลงว่าก่อนการด าเนินการใดๆ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้นี้ ผูใ้ห้เช่าและผู้เช่า
จะร่วมกนัพจิารณาเลอืกวธิกีารด าเนินการดงัที่ระบุไวน้ี้ รวมทัง้พจิารณาสรรหาแหล่ง
เงนิทุนที่เหมาะสมในการด าเนินการดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของคู่สญัญาทุก
ฝ่ายเป็นส าคญั อย่างไรก็ดี ในกรณีที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
ร่วมกนัในการพิจารณาวธิกีารด าเนินการดงักล่าวได้ คู่สญัญาตกลงให้ผู้เช่ามสีทิธใิน
การเลอืกด าเนินการใดๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ีไดแ้ต่เพยีงฝา่ยเดยีว   

(ก) ใหม้กีารสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ 

(1) ตามสภาพและคุณลกัษณะ (Specification) เดิมเช่นเดยีวกบัทรพัย์สนิที่
เช่าในขณะก่อนที่จะเกิดความเสยีหาย โดยผู้เช่าน าค่าสนิไหมทดแทน
พืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิที่
เช่าขึน้ใหม่ดงักล่าว หรอื ผูเ้ช่าอาจรอ้งขอใหผู้ใ้ห้เช่าส ารองจ่ายค่าใชจ้่าย
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ในการด าเนินการสร้างและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ (ซึ่งจ านวนเงนิที่
ผู้ให้เช่าจะส ารองจ่ายออกไปก่อนนัน้จะขึ้นอยู่กบัความสามารถในการ
จดัหาเงนิทุนของผู้ให้เช่าในขณะนัน้ๆ โดยผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายาม
อย่างดทีีส่ดุและสมเหตุสมผลในการสรรหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมเพื่อใช้
ในการด าเนินการดงักล่าว) และผูเ้ช่าจะส่งมอบเงนิทีไ่ดร้บัจากค่าสนิไหม
ทดแทนพื้นฐานทัง้หมดที่ได้รบัจากผู้รบัประกนัภัยให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่
ชกัชา้เมื่อผูเ้ช่าไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยั
และพิสูจน์จนเป็นที่ยุติว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรพัย์สินที่เช่านัน้
ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(2) หากเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีผู่เ้ช่าไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันัน้มี
จ านวนไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสร้างและจดัหา
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ทีผู่ใ้หเ้ช่าไดส้ ารองจ่ายไปก่อนตามขอ้ 1. (ก) (1) ผู้
เช่าตกลงจะช าระคืนค่าใช้จ่ายส่วนเกนิดงักล่าวนัน้ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่
ชกัช้า ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อการช าระคนืค่าใช้จ่ายส่วนเกนิดงักล่าว รวมทัง้ผู้เช่าตกลง
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าได้ส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าวคืน
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในอตัราเท่ากบัตน้ทุนทางการเงนิของผูใ้หเ้ช่าทีไ่ดใ้ชเ้พื่อการ
จ่ายเงนิทดรองจ่าย โดยค านวณจากวนัที่ได้มกีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าว
จนถึงวนัที่ผู้เช่าได้ช าระคนืเงนิทดรองจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า ทัง้นี้ ตามแต่ที่
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

(3) เฉพาะในกรณีที่คู่ส ัญญาตกลงร่วมกันได้ว่าให้มีการสร้างและจัดหา
ทรพัย์สนิที่เช่าขึน้ใหม่ที่มสีภาพและคุณลกัษณะ (Specification) สูงกว่า
ทรพัย์สินที่เช่าในขณะก่อนที่จะเกิดความเสียหาย นอกจากการน าค่า
สนิไหมทดแทนพื้นฐานที่ไดร้บัจากผู้รบัประกนัภยัมาด าเนินการก่อสรา้ง
และจดัหาทรพัย์สนิที่เช่าขึน้มาใหม่และการร้องขอให้ผู้ให้เช่าส ารองจ่าย
ค่าใชจ้่ายตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1. (ก) (1) ขา้งตน้ หากเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนพืน้ฐานทีผู่เ้ช่าไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันัน้มจี านวนไม่เพยีงพอ
กบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิที่เช่าขึน้ใหม่ทีผู่ใ้ห้
เช่าไดร้บัผดิชอบไปก่อน คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนัพจิารณาก าหนดเงื่อนไข
และวิธีการช าระค่าใช้จ่ายส่วนเกินดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
คู่สญัญาทุกฝ่ายเป็นส าคญั ทัง้น้ี ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะร่วมกนัพจิารณาสรร
หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการช าระคืนค่าใช้จ่ายส่วนเกินดงักล่าว 
รวมทัง้ผูเ้ช่าตกลงชดเชยค่าใชจ้่ายในการทีผู่้ให้เช่าไดจ้่ายเงนิทดรองจ่าย
ดงักล่าวคนืใหแ้ก่ผู้ให้เช่าในอตัราเท่ากบัต้นทุนทางการเงนิของผูใ้ห้เช่าที่
ได้ใช้เพื่อการจ่ายเงนิทดรองจ่าย โดยค านวณจากวนัที่ได้มีการทดรอง
จ่ายเงนิดงักล่าวจนถึงวนัที่ผู้เช่าได้ช าระคนืเงนิทดรองจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า 
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ทัง้นี้ ตามแต่ทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

(4) การสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ดงักล่าวจะต้องด าเนินการเท่าที่
ไม่ขดัต่อกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในเวลาทีจ่ะมกีารก่อสรา้ง โดย
ผูใ้หเ้ช่าจะเป็นผูด้ าเนินการจดัใหม้กีารก่อสรา้งภายใตแ้บบแปลน แผนงาน 
และงบประมาณที่คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัและจะต้องท าการก่อสรา้ง
และจัดหาทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่
คู่ส ัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะสร้างและจัดหาทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ 
(“ระยะเวลาก่อสร้างทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหม่”) รวมถึงด าเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หากม)ี เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใตส้ญัญาฉบบันี้ และให้
ถอืว่าสทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันี้ยงัคงมผีลต่อไปจนกว่า
จะได้มีการก่อสร้างทรพัย์สนิที่เช่าใหม่ขึ้นมาแทนที่ทรพัย์สนิที่เช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ 

(5)  คู่สญัญาจะจดัใหม้กีารท าสญัญาเช่าทรพัยส์นิขึน้ใหม่ (โดยใหม้ขีอ้ก าหนด
และเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดยีวกบัสญัญาฉบบันี้) โดยเริม่นับอายุระยะเวลา
การเช่าทีเ่หลอือยู่ต่อไปทนัททีีก่ารก่อสรา้งดงักล่าวแลว้เสรจ็และพรอ้มน า
ทรัพย์สินที่เช่าออกจัดหาประโยชน์ โดยระยะเวลาการเช่าดังกล่าวจะ
สิน้สุดในวนัเดียวกนักบัที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ (แต่ทัง้นี้ผู้เช่าจะไม่มี
ภาระหน้าทีใ่นการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อกีแต่อย่างใด)  

(6) หากผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างทรพัย์สนิที่เช่าขึน้ใหม่ให้แล้ว
เสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาก่อสรา้งทรพัย์สนิที่เช่าใหม่ ผู้ให้เช่าตกลง
ช าระค่าชดเชยให้แก่ผู้เช่านับตัง้แต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง
ทรพัย์สนิที่เช่าใหม่ จนถึงวนัที่ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการก่อสรา้งทรพัย์สนิที่
เช่าขึ้นใหม่แล้วเสรจ็ (“ระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติม”) โดยค่าชดเชยที่ผู้
เช่าจะไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่าจะไม่ต ่ากว่าค่าสนิไหมทดแทนทีผู่เ้ช่าจะไดร้บัหาก
ผู้ เช่ าได้ เข้าท าประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption 
Insurance) ส าหรบัช่วงระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมโดยค านวณเป็นราย
เดอืน (หากระยะเวลาก่อสรา้งเพิม่เตมิน้อยกว่า 15 วนั ใหค้ดิเป็นครึง่เดอืน 
หากระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถึงหนึ่งเดอืนให้คิด
เป็นหนึ่งเดอืน)  

หรอื 

(ข) ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยมถิอืว่าผูเ้ช่าปฏบิตัผิดิสญัญาฉบบันี้ และผูเ้ช่า
ไม่จ าต้องช าระค่าชดเชยใดๆ แก่ผู้ให้เช่า ในการนี้  ผู้เช่าตกลงจะน าเงินค่า
สนิไหมทดแทนพื้นฐานที่ได้รบัมาจากผู้รบัประกนัภัยมาแบ่งตามสดัส่วนของ
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ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานทัง้หมด
ออกเป็น 360 สว่นเท่า ๆ กนั ทัง้นี้ ผูเ้ช่าจะไดร้บัสว่นแบ่งเงนิค่าสนิไหมทดแทน
พื้นฐานเท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าที่ยงัคงเหลืออยู่ โดยเริม่นับตัง้แต่ใน
เดอืนทีเ่กดิกรณีทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั
จนถงึเดอืนทีค่รบก าหนดระยะเวลาการเช่า และผูใ้หเ้ช่าจะไดร้บัสว่นแบ่งเงนิค่า
สนิไหมทดแทนพืน้ฐานเท่ากบัจ านวนระยะเวลาการเช่าทีผ่่านมาแลว้จนถงึเดอืน
ก่อนเดือนที่เกิดกรณีทรพัย์สินที่เช่าได้รบัความเสยีหายทัง้หมดหรืออย่างมี
นัยส าคญั ทัง้นี้ การนับระยะเวลาการเช่าดงักล่าวใหน้ับเป็นเดอืน โดย 1 เดอืน 
เท่ากบั 1 ส่วน ทัง้นี้ ผูเ้ช่าจะส่งมอบเงนิค่าสนิไหมทดแทนพื้นฐานในส่วนทีเ่กนิ
กว่าทีผู่เ้ช่าจะไดร้บัตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าทีย่งัคงเหลอือยู่ ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า
โดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานจากผูร้บัประกนัภยั 

2. ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นท่ีเช่าได้รบัความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 
โดยยังคงสามารถใช้ทรพัย์สินที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดต่ีอไปได้ (แต่อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินกจิการโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดไีดอ้ย่างเตม็ทีเ่สมอืนก่อนทีท่รพัยส์นิ
ทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายดงักล่าว) ใหส้ญัญาฉบบันี้ยงัคงมผีลบงัคบัใชไ้ดต่้อไป ทัง้นี้ 
เฉพาะทรพัยส์นิทีเ่ช่าในส่วนทีไ่ม่เสยีหายและยงัอยู่ในสภาพทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้
โดยให้ถือว่าทรพัย์สนิดงักล่าวยงัคงเป็นทรพัย์สนิที่เช่ากนัตามสญัญาฉบบันี้ต่อไป 
อน่ึง คู่สญัญาตกลงว่าก่อนการด าเนินการใดๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้นี้ ผูใ้หเ้ช่าและผู้เช่า
จะร่วมกนัพจิารณาเลอืกวธิกีารด าเนินการดงัทีร่ะบุไวน้ี้ รวมทัง้พจิารณาสรรหาแหล่ง
เงนิทุนที่เหมาะสมในการด าเนินการดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของคู่สญัญาทุก
ฝ่ายเป็นส าคญั อย่างไรก็ด ีในกรณีที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการพจิารณาวธิกีารด าเนินการดงักล่าวได้ คู่สญัญาตกลงใหผู้้เช่ามสีทิธใิน
การเลอืกด าเนินการใดๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ีไดแ้ต่เพยีงฝา่ยเดยีว  

(ก) ใหม้กีารซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(1) ตามสภาพและคุณลกัษณะ (Specification) เดิมเช่นเดยีวกบัทรพัย์สนิที่
เช่าในขณะก่อนที่จะเกิดความเสยีหาย โดยผู้เช่าน าค่าสนิไหมทดแทน
พืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิที่
เช่าขึน้ใหม่ดงักล่าว หรอื ผูเ้ช่าอาจรอ้งขอใหผู้ใ้ห้เช่าส ารองจ่ายค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินการสร้างและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ (ซึ่งจ านวนเงนิที่
ผู้ให้เช่าจะส ารองจ่ายออกไปก่อนนัน้จะขึ้นอยู่กบัความสามารถในการ
จดัหาเงนิทุนของผู้ให้เช่าในขณะนัน้ๆ โดยผู้ให้เช่าจะใช้ความพยายาม
อย่างดทีีส่ดุและสมเหตุสมผลในการสรรหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมเพื่อใช้
ในการด าเนินการดงักล่าว) และผูเ้ช่าจะส่งมอบเงนิทีไ่ดร้บัจากค่าสนิไหม
ทดแทนพื้นฐานทัง้หมดที่ได้รบัจากผู้รบัประกนัภัยให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่
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ชกัชา้เมื่อผูเ้ช่าไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยั
และพิสูจน์จนเป็นที่ยุติว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรพัย์สินที่เช่านัน้
ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(2) หากเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีผู่้เช่าไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันัน้มี
จ านวนไม่เพยีงพอกบัภาระค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีผู่ใ้ห้
เช่าได้ส ารองจ่ายไปก่อนตามข้อ 2. (ก ) (1) ผู้ เช่าตกลงจะช าระคืน
ค่าใชจ้่ายสว่นเกนิดงักล่าวนัน้ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าและ
ผูเ้ช่าจะร่วมกนัพจิารณาสรรหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสมเพื่อการช าระคนื
ค่าใชจ้่ายสว่นเกนิดงักล่าว รวมทัง้ผูเ้ช่าตกลงชดเชยค่าใชจ้่ายทีผู่ใ้หเ้ช่าได้
ส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในอตัราเท่ากับ
ต้นทุนทางการเงินของผู้ให้เช่าที่ได้ใช้เพื่อการจ่ายเงนิทดรองจ่าย โดย
ค านวณจากวนัทีไ่ดม้กีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถึงวนัทีผู่้เช่าได้ช าระ
คนืเงนิทดรองจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ ตามแต่ทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

(3) เฉพาะในกรณีทีคู่่สญัญาตกลงร่วมกนัซ่อมแซมทรพัย์สนิที่เช่าใหม้สีภาพ
และคุณลกัษณะ (Specification) สูงกว่าทรพัย์สินที่เช่าในขณะก่อนที่จะ
เกดิความเสยีหาย นอกจากการน าค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานที่ไดร้บัจาก
ผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้
ในข้อ 2. (ก) (1) ข้างต้น หากเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่ผู้เช่าได้
รบัมาจากผู้รับประกันภัยนัน้มีจ านวนไม่ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมทรพัย์สนิที่เช่าที่ผูใ้ห้เช่าไดร้บัผดิชอบไปก่อนดงักล่าว คู่สญัญา
ตกลงจะร่วมกนัพจิารณาก าหนดเงื่อนไขและวธิกีารช าระค่าใชจ้่ายสว่นเกนิ
ดงักล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์ของคู่สญัญาทุกฝ่ายเป็นส าคญั ทัง้น้ี ผูใ้ห้
เช่าและผู้เช่าจะร่วมกนัพิจารณาสรรหาแหล่งเงนิทุนที่เหมาะสมเพื่อการ
ช าระคนืค่าใชจ้่ายส่วนเกนิดงักล่าว รวมทัง้ผูเ้ช่าตกลงชดเชยค่าใชจ้่ายใน
การที่ผู้ให้เช่าได้จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตรา
เท่ากบัต้นทุนทางการเงนิของผู้ให้เช่าที่ไดใ้ชเ้พื่อการจ่ายเงนิทดรองจ่าย 
โดยค านวณจากวนัที่ได้มกีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถึงวนัที่ผู้เช่าได้
ช าระคนืเงนิทดรองจ่ายให้แก่ผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ ตามแต่ที่คู่สญัญาจะได้ตกลง
กนั 

อย่างไรกด็ ีเพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ขอ้ตกลงระหว่างผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่านี้ ไม่ตดัสทิธิ
ของผูเ้ช่าในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง และ/หรอื การจดัหาทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าขึน้ใหม่ และ/หรอื การซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่า ในสว่นทีเ่กนิกว่าจ านวนเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนพื้นฐานที่ผู้เช่าได้รบัมาจากผู้รบัประกนัภัยนัน้จากผู้ที่ก่อให้เกดิความเสยีหายได ้
(ถา้ม)ี 

ทัง้นี้  ก่อนการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นของผู้เช่า ผู้เช่าสงวนสิทธิที่จะเสนอการด าเนินการ
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ดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตพ์จิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 
ทรพัยสิ์นท่ีเช่าถกูเวนคืน (1) ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบโดยทนัทใีนกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมด

หรอืบางส่วน โดยก่อนทีผู่ใ้หเ้ช่าจะด าเนินการใดๆ กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการตกลงจ านวนเงินค่าทดแทน ผู้ให้เช่าต้องได้รบัความ
ยนิยอมเป็นลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่าก่อน และผูเ้ช่าสงวนสทิธใินการเขา้ร่วมด าเนินการ
เจรจากบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวร่วมกบัผูใ้หเ้ช่าดว้ย ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตก
ลงจะใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุในการเขา้เจรจาหรอืด าเนินการใดๆ กบัหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์สงูสดุของคู่สญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้ 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญานี้ ให้สญัญานี้เป็นอนัสิน้สุดลง
ทนัท ีโดยคู่สญัญาต่างไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายซึ่งกนัและกนั และผลประโยชน์
หรอืค่าตอบแทนใดๆ ทีไ่ด้รบัจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจากการเวนคนื
ดงักล่าวในส่วนของทรพัย์สนิทีเ่ช่าใหต้กเป็นของผูใ้ห้เช่าและผู้เช่าตามสดัส่วน ทัง้นี้ 
ในกรณีที่ห น่วยราชการที่รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการก าหนดสัดส่วน
ผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนที่ผู้เช่าต้องได้รบัไว้ คู่สญัญาตกลงให้มีการแต่งตัง้ผู้
ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ 2 ราย โดยใหผู้เ้ช่าและผูใ้ห้เช่าแต่งตัง้ฝ่ายละ 1 ราย โดยค่า
ทดแทนการเวนคนืจะค านวณตามสตูรดงันี้ 

ค่าทดแทนการเวนคนื = (มูลค่าสทิธกิารเช่าของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคืน 
ณ วนัทีถู่กเวนคนื / มูลค่าตลาดของทรพัยส์นิเช่าที่
ถูกเวนคนื ณ วนัที่ถูกเวนคนื) x จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั
จากการเวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื 

โดยมูลค่าสทิธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วนัที่ถูก
เวนคนื จะใชค้่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้สองราย 

(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ ใหส้ญัญาฉบบันี้มผีลใช้บงัคบัต่อไป โดยผู้ให้
เช่าตกลงจะคืนผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้รบัจากหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งเนื่องจากการเวนคนืดงักล่าวในสว่นของทรพัยส์นิทีเ่ช่าส่วนทีถู่กเวนคนืใหผู้้
เช่าตามสดัส่วน ทัง้นี้ ในกรณีที่หน่วยราชการที่รบัผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการ
ก าหนดสดัส่วนผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนทีผู่เ้ช่าต้องไดร้บัไว ้คู่สญัญาตกลงให้มี
การแต่งตัง้ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย โดยใหผู้เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าแต่งตัง้ฝ่ายละ 1 
ราย โดยค่าทดแทนการเวนคนืจะค านวณตามสตูรดงันี้ 

ค่าทดแทนการเวนคนื = (มูลค่าสทิธิการเช่าของทรพัย์สนิที่เช่าส่วนที่ถูก
เวนคืน ณ วันที่ถูกเวนคืน / มูลค่าตลาดของ
ทรพัยส์นิเช่าส่วนทีถู่กเวนคนื ณ วนัที่ถูกเวนคนื) 
x จ านวนเงินที่ได้รบัจากการเวนคืนทรพัย์สนิที่
เช่าสว่นทีถู่กเวนคนื 
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โดยมลูค่าสทิธกิารเช่าและมูลค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าส่วนทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก
เวนคนื จะใชค้่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้สองราย 

(4) ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่าทดแทนการเวนคนืดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัค่าทดแทนการเวนคนื โดยใหถ้อืว่าค่าทดแทนการเวนคนืทีผู่ใ้ห้
เช่าไดช้ าระคนืดงักล่าวเป็นการเยยีวยาความเสยีหายทัง้หมดทีผู่เ้ช่าอาจไดร้บัในกรณี
ตามขอ้น้ี 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหน่ึงตามทีร่ะบุดงัต่อไปน้ีเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝา่ยใด
ฝา่ยหน่ึงในการบอกเลกิสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหนึ่งได ้ 

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(ก) ในกรณีที่ผูใ้ห้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญัตามที่

ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้  และ /หรือ สัญญาตกลงกระท าการ (โครงการสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี) และ/หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่ห้

ไวใ้นสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการสวนอุตสาหกรรม

บางกะดี) และ/หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (โครงการสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี) โดยผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเหตุผิดนัด

ดงักล่าว และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วันนับจากวนัที่ผู้ให้เช่า

ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้เช่าหรอืวนัทีผู่้ให้เช่าทราบถงึเหตุแห่งการ

ผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุ

สุดวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจากการทีผู่เ้ช่าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุ

ไว้ หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคัญตามที่ให้ไว้ในสญัญานัน้ๆ แต่ทัง้นี้ไม่

รวมถงึกรณีทีก่ารไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองที่

เป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญานัน้ๆ ของผูเ้ช่าเป็นผลมาจากความประมาท

เลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืความบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืความจง

ใจหรอืประมาทเลนิเล่อในการไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามที่ก าหนดใน

สญัญานี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวนอุตสาหกรรมบาง

กะด)ี   

(ข) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่ท าการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าในวนัทีก่องทรสัต์

ก าหนด ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี

(ค) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผูกพนั หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอิื่น

ใดในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เป็นหรอือาจเป็นการท าใหเ้สือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธขิองผู้

เช่าในการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากผู้
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เช่าตามทีก่ าหนดในสญัญานี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัที 

(ง) ในกรณีใดๆ กต็ามที่ทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญานี้ถูกยดึตามค าสัง่ศาล โดยเกดิ

จากความผดิของผู้ให้เช่า ซึ่งผู้ใช้สทิธไิด้ใช้สทิธถิูกต้องตามกฎหมาย อนัเป็น

เหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าอย่างเต็มที่ ตาม

เจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของสญัญาฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตาม

สญัญานี้ทนัท ี

(จ) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรพัย์

เดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอ

ฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้เช่าเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ใหถ้อืว่า

เป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี

(ฉ) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ใน

ขัน้ตอนการเลกิบรษิัท การช าระบญัช ีหรอืศาลมคี าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกจิการของผู้ให้

เช่า ซึ่งกองทรสัต์เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของผู้ใหเ้ช่าในการช าระ

หนี้ หรอืปฏบิตัติามสญัญานี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัที 

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่า 

ในกรณีทีผู่เ้ช่าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา

ฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี และ/

หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี หรอื

ผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคัญตามที่ให้ไว้ในสญัญาฉบับนี้  และ /หรือ สญัญาตกลง

กระท าการ (โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) และ/หรือ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) โดยผูเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการ

แกไ้ขเหตุผดินัดดงักล่าว และปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันับจากวนัที่ผู้

เช่าได้รบัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ใหเ้ช่าหรอืวนัทีผู่้เช่าทราบถงึเหตุแห่งการผดิ

สญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาได้ตกลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั หรอื

เว้นแต่เกิดจากการที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ หรอืผิดค า

รบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญานัน้ๆ 

การ ส้ินสุ ดของสัญญ า 
และผลของการส้ินสุด
สญัญา 

(1) สทิธขิองผูเ้ช่าเมื่อเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(ก) กรณีเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยความผิดของผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) (ก) 

ภายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัดผิดสญัญา” ผู้เช่ามสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งให้ผูใ้ห้

เช่าปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ (โครงการสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี) และ/หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) หรอื เลิกสญัญาฉบบันี้ได้ทนัทีโดยบอก
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กล่าวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและผูใ้หเ้ช่าจะต้องช าระคนืค่าเช่า

ทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอื รวมถึงเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้เช่าได้รับไว้ใน

นามผู้เช่าให้แก่ผู้เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ด้วยวิธีการ

ค านวณตามทีป่รากฏในสญัญาฉบบันี้ รวมถงึค่าขาดประโยชน์จากการทีผู่เ้ช่าไม่

สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรพัย์สนิที่เช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าที่ก าหนดไว้ใน

สญัญาฉบบันี้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการขา้งต้นของผูเ้ช่านัน้ ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่าใน

การเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินัด

ผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้  

(ข) กรณีเหตุผดินัดผิดสญัญาโดยความผดิของผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ในขอ้ (1) (ข) 

ขอ้ (1) (ค) ขอ้ (1) (ง) ขอ้ (1) (จ) หรอืขอ้ (1) (ฉ) ภายใตห้วัขอ้ “เหตผิุดนัดผิด

สญัญา” ผู้เช่ามสีทิธทิี่จะบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ได้ทนัท ีและในกรณีที่ผู้เช่าใช้

สทิธดิงักล่าว ผูใ้หเ้ช่าจะต้องช าระคนืค่าเช่าคงเหลอืใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นของ

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่โดยแบ่งค่าเช่าทัง้หมดออกเป็น 360 สว่นเท่า ๆ กนั 

ทัง้นี้  ผู้เช่าจะได้รบัค่าเช่าคงเหลือเท่ากับจ านวนระยะเวลาการเช่าที่ยังคง

เหลืออยู่ โดยเริ่มนับตัง้แต่ในเดือนที่ส ัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง  ทัง้นี้  การนับ

ระยะเวลาการเช่าดงักล่าวใหน้ับเป็นเดอืน โดย 1 (หนึ่ง) เดอืน เท่ากบั 1 (หนึ่ง) 

ส่วนเท่า ๆ กนั รวมถงึผูใ้ห้เช่าจะต้องส่งมอบเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้

เช่าได้รบัไว้ในนามผู้เช่า และค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้

ประโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบั

นี้ ให้แก่ผู้เช่า ทัง้นี้ ในการด าเนินการขา้งต้นของผูเ้ช่านัน้ ไม่ตดัสทิธขิองผู้เช่า

ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดิ

นดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้ 

(2) สทิธขิองผูใ้หเ้ช่าเมื่อเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่า  

ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ (2) ภายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัดผิดสญัญา” 

ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหผู้เ้ช่าปฏบิตัติามสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื สญัญา

ตกลงกระท าการ (โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) โดยไม่มผีลท าใหส้ญัญาฉบบันี้

สิน้สดุลง เวน้แต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจากการทีผู่เ้ช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้  และ /หรือ สัญญาตกลงกระท าการ (โครงการสวน

อุตสาหกรรมบางกะด)ี และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวน

อุตสาหกรรมบางกะดี) อันเป็นผลให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรพัย์สนิที่เช่า

ภายใตส้ญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผู้

เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ใหเ้ช่าไม่ต้องช าระคนืค่าเช่าคงเหลอืใหแ้ก่ผู้เช่า 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการขา้งต้นของผู้ให้เช่านัน้ ไม่ตัดสทิธขิองผู้ให้เช่าในการเรยีกรอ้ง
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ค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกดิจากการที่มเีหตุผดินัดผดิสญัญาดงักล่าว

เกดิขึน้   

(3) เมื่อเกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ ใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง 

(ก) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุไว้สญัญาฉบบันี้  ให้ถือว่าสญัญา

ฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(ข) ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญัไม่ว่า

ดว้ยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้ทรพัย์สนิที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตาม

สญัญานี้ และผู้เช่าใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1. (ข) (ใน

กรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั) ภายใต้

หวัขอ้ “ทรพัยสิ์นทีเ่ช่าเสียหายหรือถกูท าลาย” ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุด

ลงเมื่อผู้เช่าได้ช าระเงนิค่าสนิไหมทดแทนพื้นฐานที่ได้รบัจากผู้รบัประกนัภัย

ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าครบตามจ านวนทีร่ะบุไว ้

(ค) ในกรณีที่ทรพัยส์นิที่เช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) 

ภายใต้หวัขอ้ “ทรพัยสิ์นทีเ่ช่าถกูเวนคืน” ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเมื่อ

ผู้ให้เช่าได้ช าระเงนิให้แก่ผู้เช่าครบตามจ านวนที่ระบุไว้ ทัง้นี้ การด าเนินการ

ใดๆ ของผูใ้หเ้ช่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนืต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “ทรพัย์สินทีเ่ช่าถกูเวนคืน” ที่ระบุไว้ใน

สญัญานี้ดว้ย 

(ง) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ ให้ถอืว่าสญัญา

ฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี 

(จ) เมื่อมกีารเพกิถอน หรอืยกเลกิสถานะของกองทรสัต์โดยผลของกฎหมาย และ/

หรอื ค าสัง่ของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ทัง้นี้  โดยไม่ใช่

ความผดิของผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า หรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์มมีตใิห้

เลกิกองทรสัต์ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอืว่าคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการ

เลกิสญัญาฉบบันี้และใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงทนัท ี

(ฉ) เมื่อคู่สญัญาฝา่ยทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูผ้ดิสญัญาใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาในกรณีทีไ่ม่มกีาร

ช าระค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า และ/หรอื ไม่มกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิ

ทีเ่ช่า ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามสญัญานี้ 

(ช) ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรอืในวนัจดทะเบยีนการเช่า เมื่อผู้เช่าใช้สทิธบิอกเลกิ
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สญัญา ในกรณีทีท่รพัยส์นิที่เช่าได้รบัความเสยีหายหรอืมคีวามช ารุดบกพร่อง

อย่างมนีัยส าคญั หรอืการประกอบกจิการของทรพัยส์นิทีเ่ช่ามกีารเปลีย่นแปลง

ในทางลบอย่างมนีัยส าคญั เช่น ไม่มผีู้เช่ารายย่อยในทรพัย์สนิที่เช่าในวนัจด

ทะเบยีนการเช่า 

กรณีตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (3) (ก) ถงึ ขอ้ (3) (จ) ขา้งตน้ คู่สญัญาแต่ละฝา่ยไม่มสีทิธเิรยีก

ค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย ค่าเช่า หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝา่ย

หนึ่งได้ โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคนืค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอืให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่

คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ (3) (ฉ) คู่ส ัญญาฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญามีสิทธิเรียก

ค่าเสยีหาย และค่าใชจ้่ายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้

กรณีตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (3) (ช) ผูเ้ช่าไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ต่อผู้ให้เช่า เว้นแต่เหตุดงักล่าวเกดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง

ของผูใ้หเ้ช่า 

ผลของการส้ินสุดสญัญา (1) เมื่อสญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 
ผูเ้ช่าจะสง่มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าคนืตามสภาพทีม่กีารใชป้ระโยชน์ตามปกตขิองทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าซึง่เป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พรอ้มกบัสว่นควบและอุปกรณ์ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึ
ตรากับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้เช่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ดงักล่าวดุจวญิญูชนรกัษาทรพัย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบส่วน
ควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรพัย์สนิที่เช่าได้เนื่องจากเหตุ
สดุวสิยั หรอืการเสือ่มสภาพของทรพัยส์นินัน้ๆ เน่ืองจากการใชง้านตามปกตหิรอือายุ
การใชง้านของทรพัยส์นินัน้ หรอืเป็นกรณีทีส่ญัญาเช่าสิน้สดุลงตามขอ้ (3) (ข) หรอืขอ้ 
(3) (ค)  ภายใต้หัวข้อ “การส้ินสุดของสัญญา และผลของการส้ินสุดสัญญา” 
นอกจากนี้ ผู้เช่าจะส่งมอบเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดที่ผูเ้ช่าได้รบัไวแ้ทนผู้ใหเ้ช่า (ถ้าม)ี 
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า รวมถงึการคนืเงนิประกนัการเช่าและเงนิประกนัการบรกิารทีผู่เ้ช่าไดร้บั
จากผูเ้ช่ารายย่อยในทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย (หากผูเ้ช่ารายย่อยไม่ประสงค์
จะเช่าพืน้ทีด่งักล่าวกบัผูใ้หเ้ช่าอกีต่อไป) หรอืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า (ภายใตค้วามยนิยอมของ
ผูเ้ช่ารายย่อย) แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีที่ผู้เช่าได้ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามข้อ (1) ภายใต้หวัขอ้ “การส้ินสุดของ
สญัญา และผลของการส้ินสุดสญัญา” แล้ว ผู้เช่าสงวนสทิธิที่จะใช้ประโยชน์ใน
ทรพัย์สนิที่เช่าจนกว่าผู้เช่าจะได้รบัช าระค่าเสยีหาย ค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลือ 
รวมถึงเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดดงักล่าวจากผูใ้ห้เช่าแลว้เสรจ็ โดยผู้เช่าไม่สามารถ
เรยีกร้องค่าเสยีหาย ค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าคงเหลอืรวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้ให้เช่าส าหรบัระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่ผู้เช่าจะพสิูจน์ได้ว่าผู้เช่าได้รบัความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่ผู้เช่าได้รับส าหรับช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว   

(3)  ในกรณีทีส่ญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สดุลงดว้ยเหตุใดๆ เวน้แต่กรณีทีส่ญัญาเช่าสิน้สดุลงตาม
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ขอ้ (3) (ข) หรอืขอ้ (3) (ค)  ภายใต้หวัขอ้ “การส้ินสุดของสญัญา และผลของการ
ส้ินสุดสญัญา” ในระหว่างเวลา 6 เดอืนหลงัจากสญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สุดลง ผูเ้ช่าจะให้
ความช่วยเหลอืตามค ารอ้งขอทีส่มเหตุสมผลจากผูใ้หเ้ช่าในการด าเนินการใหผู้เ้ช่าราย
ย่อยในทรพัยส์นิทีเ่ช่าในขณะนัน้เขา้มาท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่ เกีย่วขอ้งกบั
ผูใ้หเ้ช่าใหม่พรอ้มทัง้สง่มอบเงนิประกนัการเช่าและการบรกิารทีผู่เ้ช่าไดร้บัไวจ้ากผูเ้ช่า
รายย่อยดงักล่าวในทรพัย์สนิที่เช่าก่อนวนัท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารฉบบัใหม่
ดงักล่าว (ภายหลงัจากทีไ่ดห้กัค่าเช่า ค่าบรกิาร หรอืค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้เช่าราย
ย่อย (ถา้ม)ี) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า (ภายใตค้วามยนิยอมของผูเ้ช่ารายย่อย) หรอืคนืใหแ้ก่ผูเ้ช่า
รายย่อย (หากผู้เช่ารายย่อยไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวกับผู้ให้เช่าอีกต่อไป) 
(แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินการดงักล่าว ผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า
จะร่วมกนัรบัผดิชอบ เว้นแต่กรณีที่สญัญาเช่าฉบบันี้สิ้นสุดลงโดยเป็นผลจากการที่
คู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่ส ัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ยตวัเอง 

เหตสุุดวิสยั ▪ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏบิตัิตาม
สญัญาฉบบัน้ีได ้คู่สญัญาฝา่ยนัน้จะตอ้งส่งหนงัสอืแจง้ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงทราบถงึ
เหตุสดุวสิยัดงักล่าวในทนัท ีและในกรณีดงักล่าวใหคู้่สญัญาทัง้สองฝา่ยมสีทิธเิลื่อนการ
ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ไปได้เท่ากบัระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสยั โดยไม่ถือว่าเป็น
ความผดิของคู่สญัญาฝา่ยใด 

▪ ในกรณีทีเ่หตุสุดวสิยัท าใหคู้่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝา่ยใดไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบัน้ี
ได้เป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า  45 (สี่สิบห้า) วนั คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะเจรจา
ร่วมกันโดยสุจริต และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการบรรลุข้อตกลงที่เป็น
ประโยชน์อย่างทีส่ดุส าหรบัคู่สญัญาทัง้สองฝา่ย 

(2) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการกบั BIP 

คู่สญัญา บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั (“BIP”)  และ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 

มาตรการลดความ
เส่ียงในการสูญ เสีย
ราย ได้ ค่ า เช่ า แ ล ะ
ค่าบริการ  
 

1. ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั 
BIP หรอืภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วนัที่ครบก าหนดอายุสญัญาบรกิารลูกค้าฉบบั
ปจัจุบนั (ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบรกิารลูกคา้ฉบบัปจัจุบนัไม่ไดด้ าเนินการต่อ
อายุสญัญาดงักล่าวหรอืไม่ได้เขา้ท าสญัญาบรกิารลูกค้าฉบบัใหม่กบักองทรสัต์เมื่อครบ
ก าหนดอายุสญัญาบริการลูกค้าฉบับปจัจุบัน) หากมีค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รบัจาก
ทรัพย์สินที่เช่าที่ได้รับจริงในปีใดมีจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีที่
กองทรสัต์คาดการณ์ไว้ตามตารางที่ระบุด้านล่างนี้  (“ค่าเช่าท่ีคาดการณ์”) เพื่อเป็น
มาตรการลดความเสี่ยงในการสูญเสยีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทรสัต์ BIP 
ยนิยอมทีจ่ะช าระสว่นทีข่าดจากค่าเช่าทีค่าดการณ์ใหแ้ก่กองทรสัต ์(“ค่าเช่าส่วนต่าง”)  

ทัง้นี้ โดยที่ BIP จะช าระค่าเช่าส่วนต่างนี้ใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายไตรมาส โดยมเีงื่อนไข
ตามทีร่ะบุในขอ้ 2 ดา้นล่าง  
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ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปีท่ี 2562 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562  

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ม.ค. 2562 
ถึง 31 มี.ค. 

2562) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เม.ย. 

2562 ถึง 30 
มิ.ย. 2562) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 2562 
ถึง 30 ก.ย. 

2562) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2562 
ถึง 31 ธ.ค. 

2562) 
5,694,000  5,694,000  5,694,000  5,694,000  22,776,000 

 
ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปีท่ี 2563 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2563 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ม.ค. 2563 
ถึง 31 มี.ค. 

2563) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เม.ย. 

2563 ถึง 30 
มิ.ย. 2563) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 2563 
ถึง 30 ก.ย. 

2563) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2563 
ถึง 31 ธ.ค. 

2563) 
5,694,000  5,694,000  5,694,000  5,694,000  22,776,000 

 
ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปีท่ี 2564 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2564  

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ม.ค. 2564 
ถึง 31 มี.ค. 

2564) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เม.ย. 

2564 ถึง 30 
มิ.ย. 2564) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 2564 
ถึง 30 ก.ย. 

2564) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2564 
ถึง 31 ธ.ค. 

2564) 
5,694,000  5,694,000  5,694,000  5,694,000  22,776,000 

 
ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท) 

ปีท่ี 2565 ปี 2565 ปี 2565 ปี 2565 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ม.ค. 2565 
ถึง 31 มี.ค. 

2565) 

ไตรมาสท่ี 2 
(1 เม.ย. 

2565 ถึง 30 
มิ.ย. 2565) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 2565 
ถึง 30 ก.ย. 

2565) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2565 
ถึง 31 ธ.ค. 

2565) 
5,694,000  5,694,000  5,694,000  5,694,000  22,776,000 

 
 

ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท)  
(ส าหรบักรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบริการลกูค้าฉบบัปัจจบุนัไม่ได้ด าเนินการต่ออายุ
สญัญาดงักล่าวหรือไม่ได้เข้าท าสญัญาบริการลกูค้าฉบบัใหม่กบักองทรสัตเ์ม่ือครบก าหนด

อายสุญัญาบริการลกูค้าฉบบัปัจจุบนั) 
ปีท่ี 1  

นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า

ปีท่ี 1 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า

ปีท่ี 1 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า

ปีท่ี 1 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า

รวม 
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ฉบบัปัจจบุนั ฉบบัปัจจบุนั ฉบบัปัจจบุนั ฉบบัปัจจบุนั 
ไตรมาสท่ี 1 
(1 ม.ค. 2563 
ถึง 31 มี.ค. 

2563) 

ไตรมาสท่ี 2 (1 
เม.ย. 2563 ถึง 
30 มิ.ย. 2563) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 2563 
ถึง 30 ก.ย. 

2563) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2563 
ถึง 31 ธ.ค. 

2563) 
5,694,000  5,694,000  5,694,000  5,694,000  22,776,000 

 

ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท)  
(ส าหรบักรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบริการลกูค้าฉบบัปัจจบุนัไม่ได้ด าเนินการต่ออายุ
สญัญาดงักล่าวหรือไม่ได้เข้าท าสญัญาบริการลกูค้าฉบบัใหม่กบักองทรสัตเ์ม่ือครบก าหนด

อายสุญัญาบริการลกูค้าฉบบัปัจจุบนั) 
ปีท่ี 2 

นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

ปีท่ี 2 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

ปีท่ี 2 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

ปีท่ี 2 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

รวม 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ม.ค. 2564 
ถึง 31 มี.ค. 

2564) 

ไตรมาสท่ี 2 (1 
เม.ย. 2564 ถึง 
30 มิ.ย. 2564) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 2564 
ถึง 30 ก.ย. 

2564) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2564 
ถึง 31 ธ.ค. 

2564) 
5,694,000  5,694,000  5,694,000  5,694,000  22,776,000 

 

ค่าเช่าท่ีคาดการณ์ (บาท)  
(ส าหรบักรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบริการลกูค้าฉบบัปัจจบุนัไม่ได้ด าเนินการต่ออายุ
สญัญาดงักล่าวหรือไม่ได้เข้าท าสญัญาบริการลกูค้าฉบบัใหม่กบักองทรสัตเ์ม่ือครบก าหนด

อายสุญัญาบริการลกูค้าฉบบัปัจจุบนั) 
ปีท่ี 3  

นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

ปีท่ี 3 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

ปีท่ี 3 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

ปีท่ี 3 
นับตัง้แต่วนัท่ี
ครบก าหนด
อายสุญัญา
บริการลกูค้า
ฉบบัปัจจบุนั 

รวม 

ไตรมาสท่ี 1 
(1 ม.ค. 2565 
ถึง 31 มี.ค. 

2565) 

ไตรมาสท่ี 2 (1 
เม.ย. 2565 ถึง 
30 มิ.ย. 2565) 

ไตรมาสท่ี 3 
(1 ก.ค. 2565 
ถึง 30 ก.ย. 

2565) 

ไตรมาสท่ี 4 
(1 ต.ค. 2565 
ถึง 31 ธ.ค. 

2565) 
5,694,000  5,694,000  5,694,000  5,694,000  22,776,000 

ในการนี้ ส าหรบัไตรมาสใดที ่BIP จะต้องมกีารช าระค่าเช่าสว่นต่างจากค่าเช่าทีค่าดการณ์
ดงักล่าวนี้ กองทรสัต์จะจดัท าใบแจง้หนี้ ณ สิน้ไตรมาสใหแ้ก่ BIP และ BIP ตกลงจะช าระ
ค่าเช่าส่วนต่างทัง้จ านวนตามที่ก าหนดในใบแจ้งหนี้ดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ภายใน 15 
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(สบิหา้) วนันบัจากวนัที ่BIP ไดร้บัใบแจง้หนี้นัน้จากกองทรสัต์ 

2. เมื่อครบก าหนดรอบปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บั 
BIP หรอืนับตัง้แต่วนัที่ครบก าหนดอายุสญัญาบรกิารลูกค้าฉบบัปจัจุบนั กองทรสัต์จะ
พจิารณาจ านวนค่าเช่าสว่นต่างทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีกเกบ็จาก BIP รวมกบัค่าเช่าและค่าบรกิาร
ทัง้หมดทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจรงิจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าในปีนัน้ๆ โดยกองทรสัตต์กลงว่า 

(1) ในกรณีทีจ่ านวนค่าเช่าสว่นต่างทีก่องทรสัตไ์ดเ้รยีกเกบ็จาก BIP รวมกบัค่าเช่าและ
ค่าบรกิารที่กองทรสัต์ได้รบัจรงิจากทรพัย์สนิที่เช่าตลอดทัง้ปีใด มากกว่าค่าเช่าที่
คาดการณ์ในปีนัน้ กองทรสัต์จะคนืจ านวนค่าเช่าส่วนต่างส่วนที่ BIP ช าระไวเ้กิน
กว่าค่าเช่าทีค่าดการณ์ในปีนัน้ใหแ้ก่ BIP 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนค่าเช่าสว่นต่างทีก่องทรสัตไ์ดเ้รยีกเกบ็จาก BIP รวมกบัค่าเช่าและ
ค่าบรกิารที่กองทรสัต์ได้รบัจรงิจากทรพัย์สินที่เช่าตลอดทัง้ปีใด น้อยกว่าค่าเช่าที่
คาดการณ์ในปีนัน้ กองทรสัตจ์ะเรยีกเกบ็จ านวนเงนิสว่นต่างจากค่าเช่าทีค่าดการณ์
ในปีนัน้จาก BIP 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ในกรณีที่มคี่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทรสัต์ได้รบั
จรงิจากทรพัย์สนิทีเ่ช่าตลอดทัง้ปีใดมจี านวนมากกว่าค่าเช่าทีค่าดการณ์ในปีนัน้ (ไม่ว่า
ภายหลงัจากการคืนจ านวนเงนิส่วนเกนิให้แก่ BIP ตามขอ้ 2. (1) หรอืจากสาเหตุใดก็
ตาม) คู่สญัญาตกลงใหร้ายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าสว่นเกนินัน้เป็นของ
กองทรสัต ์

3. เพื่อเป็นการรบัรองการปฏบิตัหิน้าทีข่อง BIP ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ขา้งต้น  
BIP ตกลงวางเงนิใหแ้ก่กองทรสัต์ ณ วนัแรกของแต่ละปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า
หรือ ณ วนัแรกของแต่ละปีนับตัง้แต่วันที่ครบก าหนดอายุสญัญาบริการลูกค้าฉบับ
ปจัจุบนั (ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบรกิารลกูคา้ฉบบัปจัจุบนัไม่ไดด้ าเนินการต่อ
อายุสญัญาดงักล่าวหรอืไม่ได้เขา้ท าสญัญาบรกิารลูกคา้ฉบบัใหม่กบักองทรสัต์เมื่อครบ
ก าหนดอายุสญัญาบรกิารลกูคา้ฉบบัปจัจุบนั) ในรปูแบบของเงนิสด และ/หรอื หนังสอืค ้า
ประกนัของธนาคารพาณิชย ์ซึง่ออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทีม่ชีื่อเสยีงและ
เป็นทีย่อมรบัไดข้องกองทรสัต ์เป็นจ านวนดงัต่อไปนี้ (“จ านวนเงินวางประกนัจาก BIP 
ต่อปี”) 

จ านวนเงินวางประกนัจาก BIP ต่อปี (บาท) 
ปีท่ี 2562 ปีท่ี 2563 ปีท่ี 2564 

0.00 0.00 0.00 
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จ านวนเงินวางประกนัจาก BIP ต่อปี (บาท) 

(ส าหรบักรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาบริการลูกค้าฉบบัปัจจบุนั
ไม่ได้ด าเนินการต่ออายุสญัญาดงักล่าวหรอืไม่ได้เขา้ท าสญัญา
บริการลูกค้าฉบบัใหม่กบักองทรสัตเ์มื่อครบก าหนดอายสุญัญา

บริการลูกค้าฉบบัปัจจบุนั) 
ปีท่ี 1  

นับตัง้แต่วนัท่ีครบ
ก าหนดอายสุญัญา
บริการลูกค้าฉบบั

ปัจจบุนั 

ปีท่ี 2 
นับตัง้แต่วนัท่ีครบ
ก าหนดอายสุญัญา
บริการลูกค้าฉบบั

ปัจจบุนั 

ปีท่ี 3 
นับตัง้แต่วนัท่ีครบ
ก าหนดอายสุญัญา
บริการลูกค้าฉบบั

ปัจจบุนั 
0.00 0.00 0.00 

 

สิท ธิ ในการป ฏิ เสธ
ก่ อ น  (Right of First 
Refusal) ใ น ก า ร
ล ง ทุ น ใ น อ า ค า ร
คลงัสินค้าและอาคาร
โรงงาน ให้ เช่ าขอ ง 
BIP  

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กับ BIP หาก BIP และ/หรอื บุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบั BIP มคีวามประสงคจ์ะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่า (ทีม่ใิช่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ที่
ในการด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานแก่ลกูคา้ทัว่ไปตามปกตทิาง
การค้า อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน การด าเนินธุรกิจตามปกติทางการค้าของ BIP 
ได้แก่ การสรา้งอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานเพื่อใหเ้ช่าหรอืเพื่อขายใหแ้ก่ลูกคา้) ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนของทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิอาคารคลงัสนิค้าและอาคาร
โรงงานให้เช่า ซึ่ง BIP เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์(“ทรพัย์สินท่ีอยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อน”) ให้แก่ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อื่นที่ไม่ใช่กองทรสัต์ BIP ตกลงว่า BIP 
และ/หรอื บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั BIP จะด าเนินการให้กองทรสัต์ได้รบัสทิธใินการปฏเิสธก่อน 
(Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรพัยส์นิที่อยู่ภายใต้สทิธใินการปฏเิสธก่อนดงักล่าว
นัน้ 
อนึ่ง การใช้สทิธกิารปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรสัต์ดงักล่าวต้องเป็นไป
ตามขัน้ตอนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

ก า ร ใ ช้ ช่ื อ แ ล ะ
เครือ่งหมายการค้า 
 

ตราบเท่าที่กองทรสัต์ยงัคงลงทุนในทรพัย์สนิที่จะซื้อในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
BIP ตกลงยินยอมให้กองทรัสต์ และ/หรือ บุคคลที่กองทรัสต์ก าหนดใช้ชื่อ และ/หรือ 
เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดที่
ใชใ้นการสื่อความหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจว่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนในหรอืมไีวน้ัน้
เป็นทรพัย์สนิของบรษิัทในกลุ่มของ BIP ที่เกี่ยวเนื่องกบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
ทัง้นี้ ให้รวมถึงชื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการค้า และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ 
และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดทีี่ BIP จะได้มี
ในอนาคตด้วย เพื่อการด าเนินกจิการตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนงัสอืชีช้วนของกองทรสัต ์โดยไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ 

ข้ อ ต ก ล ง ใน ก า ร
จดัการความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที่ BIP ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ BIP  
ตกลงต่อกองทรสัตว์่า ทุกครัง้ทีม่ผีูส้นใจเช่าอาคารคลงัสนิคา้ BIP จะด าเนินการเสนอทรพัยส์นิ
ทัง้หมดให้ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาตัดสนิใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทรพัย์สนิของฝ่ายใด 
รวมถึงการก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัอาคารที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทัง้ในด้าน
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ขนาด ท าเล รูปแบบ และอายุ ให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั เพื่อให้เกดิความโปร่งใส และให้
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอแก่ลกูคา้ในการตดัสนิใจ 

ข้ อ ต ก ล ง ใน ก า ร
ด าเนินการเก่ียวกบัผู้
เ ช่ า ร าย ย่ อ ย ข อ ง
กองทรสัต ์ 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าและตลอดระยะเวลาที่ BIP ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ BIP ตกลงจะไม่ชีน้ า ชกัชวน ชกัจงู รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดต่อ
ผูเ้ช่ารายย่อยทีไ่ดเ้ขา้ท าสญัญาบรกิารลกูคา้กบักองทรสัต ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหผู้เ้ช่าราย
ย่อยของกองทรสัต์ดงักล่าวเขา้ไปเช่าพื้นที่ และ/หรอื รบับรกิารในทรพัย์สนิที่ BIP และ/หรอื 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ BIP มีกรรมสิทธิ ์สิทธิครอบครอง และ/หรือ เป็นผู้บริหารทรพัย์สิน
ดงักล่าว แทนทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

การโอนสิทธิหน้าท่ี
ตามสญัญา 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบับนี้ BIP จะไม่โอนสทิธิ และ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้
ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี้  กองทรัสต์จะแจ้งการพิจารณาค าขอดังกล่าวให้ BIP ทราบโดยไม่ชักช้าและ 
กองทรสัต์จะไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของ BIP โดยไม่มเีหตุอนัควร ในการนี้ การโอน
สทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้จะต้องไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าที่ใดๆ ของ
กองทรสัตภ์ายใตส้ญัญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิอายุของสญัญาฉบบันี้ 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบัน้ี หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธคิรอบครองใน
ทรพัย์สนิที่จะซื้อให้แก่บุคคลใด กองทรสัต์มีสทิธิที่จะโอนสทิธิ และ/หรอื หน้าที่ภายใต้
สญัญาฉบบันี้ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด โดยไม่จ าต้องไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจาก BIP ทัง้นี้ 
โดยการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าให้ BIP มหีน้าทีเ่กนิกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบั
นี้ 
อกีทัง้ BIP ยนิยอมใหก้องทรสัตน์ าสทิธแิละหน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ไปเป็นหลักประกนั
การกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิใด ๆ โดยกองทรสัต์จะแจง้ให ้BIP ทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา ▪ หาก BIP จงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ในสญัญา
ฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาเช่า และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาฉบบันี้ 
และ/หรือ สญัญาเช่า และ/หรอื สญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี) โดย BIP ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันับจากวนัที่ BIP ได้รบัแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากกองทรัสต์หรือวันที่ BIP ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาไดต้กลงกนั ใหถ้ือเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ เวน้แต่เป็น
เหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่ในกรณีที่การจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็น
สาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานัน้ๆ หรอืการผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้ว้
ในสญัญานัน้ๆ เป็นผลเนื่องมาจากการทีก่องทรสัต์ในฐานะคู่สญัญาไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้  และ /หรือ สัญญาเช่า และ/หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) หรอืเวน้แต่ได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่าง
อื่นในสญัญาฉบบันี้  

ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่า และ/หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์(โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
สญัญาดงักล่าว กองทรสัตม์สีทิธใิชเ้หตุดงักล่าวถอืเป็นเหตุเลกิสญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้
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เช่นกนั 
▪ ในกรณีที่  BIP ใช้สิทธิเลิกสัญญาภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่ า

อสงัหาริมทรพัย์กับ BIP นัน้ BIP มีสทิธิใช้เหตุดังกล่าวถือเป็นเหตุเลิกสญัญาภายใต้
สญัญาฉบบันี้เช่นกนั 

การเลิกสัญญาและ
การเรียกค่าเสียหาย 

▪ กรณีเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของ BIP ตามที่ระบุไวภ้ายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัด
ผิดสญัญา” กองทรสัต์มสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งให ้BIP ปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/
หรือ สัญญาเช่า และ/หรือ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะด)ี หรอื เลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยบอกกล่าวใหแ้ก่ BIP ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทัง้นี้  ในการด าเนินการข้างต้นของกองทรัสต์นัน้ ไม่ตัดสิทธิของ
กองทรสัต์ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดิ
นดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้ 

▪ เมื่อมกีารเพกิถอน หรอืยกเลกิสถานะของกองทรสัตโ์ดยผลของกฎหมาย และ/หรอื ค าสัง่
ของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทัง้นี้ โดยไม่ใช่ความผดิของ BIP และกองทรสัต์ หรอืเมื่อผู้
ถือหน่วยทรสัต์มมีติให้เลิกกองทรสัต์ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดย
สมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้และใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงทนัท ีโดยคู่สญัญาแต่
ละฝ่ายไม่มีสทิธิเรียกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจาก
คู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

การมีผลใช้บงัคบัของ
สญัญาการเลิกสญัญา
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก
ค่าเสียหาย 

สญัญาฉบบันี้มผีลบงัคบัใชน้ับแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้และและใหม้ผีลใช้บงัคบัตลอดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์กบั BIP เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญา
ฉบบันี้หรอืเวน้แต่จะมกีารเลกิสญัญาตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ 

2.8 สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 

กองทรสัต์ไดเ้ขา้ท าสญัญาส าหรบัโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) เสรจ็สิน้แลว้ เมื่อวนัที่ 21 
ธนัวาคม 2561 

(1) สรุปสาระส าคญัของสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัยก์บั JPAC 

ผูจ้ะขาย บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั (“JPAC” หรอื “ผูจ้ะขาย”) 
ผูจ้ะซ้ือ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ อาคารคลงัหอ้งเยน็ พรอ้มส านกังาน จ านวน 1 หลงั ทีต่ัง้อยู่ในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค 

(ส่วนขยายเพิ่มเติม) โดยมีพื้นที่อาคารคลงัห้องเย็นประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร และ
หมายความรวมถงึงานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของ
ทรพัย์สนิที่จะซื้อดงักล่าว ซึ่ง JPAC เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์และได้ใช้ในการด าเนินกจิการ
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) อยู่ในปจัจุบนั ดงันี้ 
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รายละเอียดอาคาร จ านวนชัน้ 
พืน้ท่ีตาม
ใบอนุญาต 

(ตร.ม.) 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
และโครงเหลก็ ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

(อาคารโรงงานหอ้งเยน็+ส านกังาน) 
1 2,708.40 

 
ราคาทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 81,807,740.20 บาท 
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
และภาษีอากร  

ผู้จะขายและกองทรัสต์ตกลงจะร่วมกันรบัผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบัการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ทีเ่กดิตามสญัญาฉบบัน้ี 
ฝ่ายละครึง่ และผูจ้ะขายตกลงจะรบัผดิชอบภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่าย ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการโอน
กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ทีเ่กดิตามสญัญาฉบบัน้ี แต่เพยีงฝา่ยเดยีว 
ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยส์นิ JPAC ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ (อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ให้หมายความรวมถงึภาษีทีด่นิและ
สิง่ปลูกสรา้ง หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดกต็าม ) ส าหรบั
ทรพัย์สนิที่จะซือ้ทีเ่กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ภายหลงัการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิที ่
จะซือ้ 

การ โอนก รรม สิ ท ธ์ิ ใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

คู่สญัญาตกลงจดทะเบยีนการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อ โดยปราศจากภาระผูกพนั
ใดๆ หรอืขอ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมีผลเป็นการจ ากดัการโอนให้แก่กองทรสัต ์
รวมถึงการจ านอง จ าน า สทิธิยึดหน่วง หรือสทิธิอื่นใดในลกัษณะใกล้เคียงกนั เว้นแ ต่ข้อ
ผูกพนัอนัเป็นผลมาจากการจ านองที่ดนิโฉนดเลขที่ 85905 เลขที่ดนิ 745 ต าบลคลองนคร
เน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่เป็นทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของโครงการเจ
ดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ภายใต้หนังสอืสญัญาจ านองที่ดนิเป็นประกนัเพิ่ม
หลกัทรพัย์ไม่เพิ่มวงเงนิ (ระหว่างเช่า) และสญัญาต่อท้ายหนังสอืสญัญาจ านองที่ดินเป็น
ประกนั ฉบบัลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 ระหว่าง กองทรสัต์ กบั ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

ข้อตกลงส าคญัตามสญัญา ▪ ทรพัย์สนิที่จะซื้อมทีางสญัจรเขา้ออกสู่ทางสาธารณะในสภาพที่ดี มขีนาดและสภาพที่
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการใชง้าน สามารถเขา้ออกทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อไดต้ลอดเวลา 
รวมทัง้ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมทางสญัจรเขา้ออกดงักล่าวกบั
ทางสาธารณะ และการใช้ทางสญัจรดังกล่าวเพื่อเข้าออกจากโครงการเจดับเบิ้ลยูด ี  
แปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) สูท่างสาธารณะ โดยกองทรสัต ์ผูเ้ช่า ลกูคา้ และบรวิารของ
กองทรสัตม์สีทิธใิชท้างสญัจรเขา้ออกดงักล่าวไดต้ลอดเวลา โดยไม่มกีารปิดกัน้หรอืรอน
สทิธใิดๆ 

▪ ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ไม่อยู่ภายใต้ค ามัน่หรอืขอ้เสนอหรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ในการขาย
หรอืโอนให้แก่บุคคลใดๆ นอกจากการโอนให้แก่กองทรสัต์ตามสญัญานี้ และนอกจาก
ขอ้ตกลงเรื่องสทิธใินการซือ้หรอืเช่าโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 
(Option to Buy/Lease) แก่กองทรัสต์ ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการ (โครงการ 
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค โครงการดาตา้เซฟ และโครงการแปซิฟิค หอ้งเยน็) และผูจ้ะขายมี
อ านาจอนัสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปฏบิตัติามสญัญานี้ และทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้มไิดอ้ยู่
ภายใต้ขอ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการจ ากดัการโอนใหแ้ก่กองทรสัต ์
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โดยภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
กองทรสัตจ์ะสามารถจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ต่อไปไดโ้ดยปราศจากขอ้จ ากดั
ใดๆ ตลอดระยะเวลาภายหลงัจากการรบัโอนทรพัย์สนิทีจ่ะซือ้ หากเป็นการด าเนินการ
ตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่ ณ ขณะนัน้ โดยค ารบัรองนี้ให้มผีลนับตัง้แต่วนัท าสญัญานี้ 
และยงัคงมีผลอยู่ต่อไปแม้ภายหลงัจากการโอนทรพัย์สนิที่จะซื้อให้แก่กองทรสัต์แล้ว 
กต็าม 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญา ซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงใน
การบอกเลกิสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ะขาย 

▪ ในกรณีทีผู่จ้ะขายฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระท าการ หรอื
สญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็น
สาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญาฉบับนี้ หรอืสญัญาซื้อขายสงัหาริมทรพัย์ หรือ
สญัญาตกลงกระท าการ หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนั
ค่าเช่า และผู้จะขายไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญา
ภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่ได้รบัแจง้หรอืทราบถึงเหตุแห่งการผดิสญัญา
นัน้ หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั  

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่ารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิที่จะซื้อไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากความผดิของผูจ้ะขาย ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ีเวน้แต่เป็นเหตุ
สุดวิสยั หรอืเว้นแต่เกดิจากการที่กองทรสัต์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี้ 

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ 

▪ ในกรณีทีก่องทรสัตฝ์่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาซื้อขายสงัหารมิทรพัย์ หรอืสญัญาตกลงกระท าการ 
หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืผดิค ารบัรองที่
เป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์หรอื
สญัญาตกลงกระท าการ หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนั
ค่าเช่า และกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามสญัญา
ภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่ได้รบัแจง้หรอืทราบถึงเหตุแห่งการผดิสญัญา
นัน้ หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั  

▪ อย่างไรกด็ ีในกรณีที่การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิที่จะซือ้ไม่สามารถ
กระท าไดเ้น่ืองจากความผดิของกองทรสัต์ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบั
นี้ทนัที เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสยั หรอื เว้นแต่เกดิจากการที่ผู้จะขายไม่ปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

การเลิกสัญญาและการ
เรียกค่าเสียหาย 

▪ กองทรสัต์มีสทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้จะขายทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรอืฟ้องรอ้งให้ปฏบิตัิตามสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผู้จะขาย 
หากมเีหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ะขาย ทัง้นี้ ค่าเสยีหายดงักล่าวจะรวมถงึ
ค่าใช้จ่ายในการท าให้ทรพัย์สินที่จะซื้อเป็นไปตามสญัญานี้และเป็นไปตามกฎหมาย 
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รวมทัง้ค่าขาดประโยชน์จากการไดใ้ชท้รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรอืตาม
วตัถุประสงคข์องสญัญานี้ดว้ย 

▪ ผู้จะขายมีสทิธิเลิกสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากกองทรสัต์
ได ้หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ 

▪ คู่สญัญาตกลงให้สทิธิในการเรยีกค่าเสยีหายซึ่งคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะมีตาม
สญัญาฉบบันี้ ยงัคงมอียู่และใช้บงัคบัได้ต่อไปหากมกีารผดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
สญัญานี้ ไม่ว่าจะมีการใช้สทิธใินการเลกิสญัญาฉบบันี้ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใดๆ 
ของสญัญานี้หรอืไม่กต็าม 

▪ ใหส้ญัญาฉบบัน้ีเป็นอนัสิน้ผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปน้ี โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึ่งได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(1) เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สินที่จะซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญาฉบบัน้ี โดยเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุอื่นใดอนัมใิช่ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด
ฝา่ยหน่ึง และคู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ 

(2) สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัยก์บั JPAC 

ผูข้าย บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั (“ผูข้าย”) 
ผูซ้ื้อ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 
(“กองทรสัต”์) 

สงัหาริมทรพัย ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งจ าเป็นและสมควรส าหรบัใช้ในการด าเนินการกิจการ โครงการ 
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) โดยรายละเอยีดของสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

การซ้ือขายสงัหาริมทรพัย ์ ผู้ขายตกลงจะขายสงัหารมิทรพัย์ให้แก่กองทรสัต์ในราคาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาฉบบัน้ี และกองทรสัต์ตกลงจะซื้อและรบัโอนกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์จากผู้ขาย 
ตามเงื่อนไขแห่งสญัญาฉบบันี้ ภายหลงัจากที่การจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที ่
จะซือ้ตามทีก่ าหนดในสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัยเ์สรจ็สมบรูณ์ 

ราคาซ้ือขาย
สงัหาริมทรพัย ์

1. คู่สญัญาตกลงซือ้ขายสงัหารมิทรพัยใ์นจ านวนทัง้สิน้ 18,192,259.80 บาท ซึง่เป็นราคา
ซึง่ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่  

2. กองทรสัต์จะช าระราคาซือ้ขายสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวทัง้จ านวนเมื่อการโอนกรรมสทิธิ ์
ในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ตามทีก่ าหนดในสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัยเ์สรจ็สมบรูณ์  

เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
ในการซ้ือขาย
สงัหาริมทรพัย ์

▪ คู่สญัญาไดม้กีารลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาตกลงกระท าการ 
สัญญาเช่าทรัพย์สิน ข้อตกลงตามการรับประกันค่าเช่า และ /หรือ สัญญาอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการลงทุนของกองทรสัต์เรยีบรอ้ยแลว้ และด าเนินการจดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อตามสญัญาจะซื้อจะขายอสงัหารมิทรพัย์อย่างถูกต้อง
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ครบถว้นและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมายแลว้ 

▪ ผู้ขายมิได้ด าเนินการใดอันเป็นการผิดสญัญาจะซื้อจะขายอสงัหาริมทรพัย์ และได้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงกระท าการต่างๆ ทีเ่ป็นหน้าทีข่องผูข้ายทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลง
กระท าการในสญัญาจะซื้อจะขายอสงัหาริมทรพัย์ครบถ้วนทุกประการ เว้นแต่เป็น
ขอ้ตกลงกระท าการที่เป็นหน้าที่ของผู้ขายภายหลงัวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์และ
เว้นแต่การผดิสญัญาดงักล่าวได้รบัการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่กองทรสัต์แล้วภายใต้
สญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
สงัหาริมทรพัย ์

คู่สญัญาตกลงให้กรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ภายใต้สญัญาฉบับน้ีมีผลเป็นการโอนอย่าง
สมบรูณ์ตามกฎหมายในทนัททีีก่ารโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ตามทีก่ าหนดในสญัญา
จะซื้อจะขายอสงัหารมิทรพัย์เสรจ็สิน้ และกองทรสัต์ไดช้ าระราคาซื้อขายสงัหารมิทรพัย์ทัง้
จ านวนแล้ว (“วนัโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรพัย”์) โดยผู้ขายตกลงรบัผดิชอบในภาระ
หนี้สิน ค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรักษา และภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
บ ารุงรกัษาสงัหารมิทรพัยท์ี่ผูข้ายได้ก่อขึน้ก่อนและยงัคงคา้งช าระอยู่ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ ์
ในสงัหารมิทรพัย ์
ภายหลงัจากการโอนกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์เสร็จสิ้น ผู้ขายตกลงด าเนินการใดๆ ที่
จ าเป็นและสมควรเพื่อใหม้กีารบนัทกึทางทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัหารมิทรพัยก์บัหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการโอนสิทธิในการรับประกัน (Product/Service 
Warranty) ที่ เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของ
สงัหารมิทรพัย์ ให้แก่กองทรสัต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดอืนนับแต่วนัที่ลงนามในสญัญานี้ ทัง้นี้ 
เวน้แต่กองทรสัตพ์จิารณาขยายระยะเวลาดงักล่าว 

ค่าธรรมเนียมและ 
ภาษีอากร 

กองทรสัตต์กลงจะรบัผดิชอบส าหรบับรรดาค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และภาษต่ีางๆ ทีเ่กดิขึน้
หรอือาจเกดิมขีึน้เน่ืองจากการโอนกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาฉบบันี้  

เหตเุลิกสญัญา คู่สญัญาตกลงใหเ้หตุการณ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุดงัต่อไปนี้ เป็นเหตุผดินัดผดิสญัญา
ซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงในการบอกเลกิสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหาย
จากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้
(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูข้าย 

▪ ในกรณีที่ผู้ขายฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไวใ้น
สญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระท าการ 
หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืผดิค ารบัรองที่
เป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย์ 
หรือสัญญาตกลงกระท าการ หรือสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรือข้อตกลงตามการ
รบัประกนัค่าเช่า และผู้ขายไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตาม
สญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งหรอืทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน้ หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั 

▪ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การโอนกรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากความผดิของผูข้าย ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ีเวน้แต่
เป็นเหตุสุดวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที่กองทรสัต์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
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เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูซ้ือ้ 

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ 

▪ ในกรณีทีก่องทรสัต์ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาจะซื้อจะขายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระท า
การ หรือสญัญาเช่าทรพัย์สนิ หรอืข้อตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืผิดค า
รบัรองที่เป็นสาระส าคัญตามที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้  หรือสัญญาจะซื้อจะขาย
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาตกลงกระท าการ หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืขอ้ตกลง
ตามการรบัประกนัค่าเช่า และกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏบิตัใิห้
ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งหรอืทราบถึงเหตุ
แห่งการผดิสญัญานัน้ หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็น
เหตุสดุวสิยั 

▪ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การโอนกรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากความผดิของกองทรสัต ์ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ีเวน้
แต่เป็นเหตุสุดวิสยั หรือเว้นแต่เกิดจากการที่ผู้ขาย  ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

การเลิกสญัญาและ 
การเรียกค่าเสียหาย 

▪ กองทรสัตม์สีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูข้ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผูข้าย หากมเีหตุ
ผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของผูข้าย ทัง้นี้ ค่าเสยีหายดงักล่าวจะรวมถงึค่าใชจ้่ายใน
การท าให้สงัหารมิทรพัย์เป็นไปตามสญัญานี้และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าขาด
ประโยชน์จากการไดใ้ชส้งัหารมิทรพัย์ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรอืตามวตัถุประสงค์
ของสญัญานี้ดว้ย 

▪ ผูข้ายมสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวใหแ้ก่กองทรสัตท์ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืฟ้องรอ้งให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากกองทรสัต์ได ้
หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูซ้ือ้ 

▪ คู่สญัญาตกลงให้สทิธใินการเรยีกค่าเสยีหายซึ่งคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะมตีาม
สญัญาฉบบันี้ ยงัคงมอียู่และใชบ้งัคบัได้ต่อไปหากมกีารผดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
สญัญานี้ ไม่ว่าจะมกีารใช้สทิธใินการเลกิสญัญาฉบบันี้ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใดๆ 
ของสญัญานี้หรอืไม่กต็าม 

▪ ใหส้ญัญาฉบบัน้ีเป็นอนัสิน้ผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปน้ี โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งไดเ้วน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(1) เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยต์ามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบัน้ี โดย
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิดของคู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และ
คู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ 
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(3) สรุปสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการกบั JWD, BJL และ JPAC  

คู่สญัญา บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“JWD”) บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั 
(“BJL”) และบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั (“JPAC”)  
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 
(“กองทรสัต”์) 

การให้ความสนับสนุน
ทางการเงิน 

ตลอดระยะเวลาที่ JPAC เป็นผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน  JWD ตกลงจะให้การ
สนับสนุนทางการเงิน รวมถึงวงเงนิส ารองเพื่อรองรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่  JPAC 
ขาดสภาพคล่องทางการเงนิหรอืมเีงนิไม่เพยีงพอส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในการด าเนิน
กจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) หรอืรวมถึงวงเงนิใดๆ เพื่อให ้
JPAC สามารถด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม)  ได้ตาม
วตัถุประสงคแ์ละมปีระโยชน์สงูสดุตามที ่JPAC ไดม้ขีอ้ตกลงไวก้บักองทรสัต์ 

การให้ กองท รัสต์ มี
สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช้ ส่ิ ง
อ านวยความสะดวก
ส่ ว น ก ล า ง ใ น ก า ร
ด าเนินกิจการโครงการ
เจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 

1. ในกรณีที่โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ได้ใช้หรือมีสิทธิใช้ 
สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางใดในการด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค 
(ส่วนขยายเพิ่มเติม) มาก่อนวนัที่ JPAC ได้โอนกรรมสทิธิใ์นโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี 
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ให้แก่กองทรัสต์ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนให้เป็น
ทรัพยสิทธิหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงภาระจ ายอมบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 14822  
ทัง้แปลง เนื้อที่ประมาณ 3-0-37 ไร่ ซึ่งได้มกีารจดทะเบยีนให้ตกอยู่ในบงัคบัภาระจ า
ยอม (ภารยทรพัย)์ ใหแ้ก่ทีด่นิทีเ่ป็นที่ตัง้ของทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ี
แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) (สามยทรพัย)์ โดยไม่มคี่าตอบแทนและไม่มกี าหนดเวลา 
(“ท่ีดินภาระจ ายอม”) BJL และ JPAC (แลว้แต่กรณี) ตกลงยนิยอม (ก) ด าเนินการให้
ที่ดนิภาระจ ายอมซึ่งเป็นทางสญัจรเขา้ออกจากโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) สู่ทางสาธารณะ มีสภาพที่ดี มีขนาดและสภาพที่เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการด าเนินการใหไ้ดม้าและคงไวซ้ึง่
หนงัสอือนุญาตใดๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมทีด่นิภาระ
จ ายอมดงักลา่วกบัทางสาธารณะ และการใชท้ีด่นิภาระจ ายอมเพื่อเขา้ออกจากโครงการ
เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) สู่ทางสาธารณะ และ (ข) ด าเนินการให้
กองทรสัต ์ผูเ้ช่า บรวิารของกองทรสัต์และผูเ้ช่า ลูกคา้ และคู่คา้ของโครงการเจดบัเบิล้ยู
ด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) มสีทิธใินการใชท้ี่ดนิภาระจ ายอมและสิง่อ านวยความ
สะดวกส่วนกลางนัน้ต่อไป โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา และไม่คิดค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เวน้แต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service 
Fee) ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ นอกจากนี้ BJL และ JPAC (แลว้แต่กรณี) ตกลง
จะไม่จ าหน่าย จ่าย โอนทีด่นิภาระจ ายอม และสิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางดงักล่าว 
เวน้แต่ BJL และ JPAC (แลว้แต่กรณี) ไดด้ าเนินการใหผู้ร้บัโอนที่ดนิภาระจ ายอมและ
สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าวยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้น้ีหรอืตามเงื่อนไขทีจ่ะไดต้กลงกนักบักองทรสัต ์

2. JPAC ตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมที่ดินภาระจ ายอมและ 
สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ที่ดนิภาระ  
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จ ายอมและสิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางอยู่ในสภาพด ีหรอืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจาก
กองทรัสต์หรือตัวแทนของกองทรัสต์โดยค่าใช้จ่ายของ JPAC ในกรณี  JPAC ไม่
ด าเนินการดงักล่าว กองทรสัต์อาจจะเขา้ไปด าเนินการ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้
ไปด าเนินการบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน JPAC โดย JPAC ตกลงที่จะรบัผิดชอบ
และชดใช้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ทนัทีที่ได้รบัแจ้งจากกองทรสัต์ พร้อมทัง้
ชดเชยค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัร้อยละ 7.5 (เจด็จุด
ห้า) ต่อปีของเงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดยค านวณจากวันที่ได้มีการทดรองจ่ายเงิน
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัเงนิชดเชยจาก JPAC ครบถว้น  
ทัง้นี้  กองทรัสต์ตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบในค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
(Common Area Service Fee) ที่ต้องช าระให้แก่ JPAC ในฐานะผู้ให้บริการพื้นที่
ส่วนกลางในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

ก า รด า เนิ น ก า ร ใ ห้ 
JPAC ด า ร ง ไ ว้ ซ่ึ ง
ใบอนุญาตและปฏิบัติ
ต า ม เงื่ อ น ไ ข แ ล ะ
ข้อก าหนดของสญัญา
ต่างๆ และกฎหมายท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร
ด าเนินกิจการโครงการ
เจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 

1. ตลอดระยะเวลาที่  JPAC เป็นผู้ เช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน JWD ตกลงจะ
ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอื และด าเนินการอย่างใดๆ ใหใ้บอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการประกอบกิจการต่างๆ ในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
ของ JPAC ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัตลอดระยะเวลาที ่JPAC มฐีานะเป็นผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน เพื่อให้ JPAC สามารถประกอบกิจการต่างๆ ในโครงการเจดับเบิ้ลยูด ี 
แปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเตม็ที ่

2. ตลอดระยะเวลาที่  JPAC เป็นผู้ เช่าภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน JWD ตกลงจะ
ด าเนินการอย่างใดๆ เพื่อให้ JPAC ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ รวมถงึการปฏบิตัติามหน้าทีท่ีก่ าหนดในสญัญาเช่าทรพัยส์นิ และสญัญา
อื่นใดที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) อย่างเคร่งครดั 

ก า ร ใ ช้ ช่ื อ แ ล ะ
เครือ่งหมายการค้า 

ตราบเท่าที่กองทรสัต์ยงัคงลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)  
ในการด าเนินกจิการตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนังสอืชีช้วนของ
กองทรสัต ์(หากม)ี และ JPAC เป็นผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยส์นิ JWD และ JPAC ตกลง
ยินยอมให้กองทรสัต์ และ/หรือ บุคคลที่กองทรสัต์ก าหนดใช้ชื่อ และ/หรือ เครื่องหมาย
การค้า และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรือ เครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ในการ
สื่อความหมายให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจว่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนในหรอืมีไว้นัน้เป็น
ทรพัย์สนิของบริษัทในกลุ่มของ JWD และ JPAC ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี 
แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ทัง้นี้ ให้รวมถึงชื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการค้า และ/หรอื 
ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือ รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  
เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ที่  JWD และ JPAC จะได้มีในอนาคตด้วย  
โดยไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ 

การโอนสิทธิหน้าท่ีตาม
สญัญา 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบับนี้ JWD, BJL และ JPAC จะไม่โอนสทิธิ และ/หรือ หน้าที่
ภายใต้สญัญาฉบบันี้ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัต์
เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบัน้ี หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธคิรอบครองใน
ทรพัย์สนิที่จะซื้อให้แก่บุคคลใด กองทรสัต์มสีทิธทิี่จะโอนสทิธิ และ/หรอื หน้าที่ภายใต้
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สญัญาฉบบันี้ให้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่จ าต้องได้รบัความยินยอมล่วงหน้าจาก JWD, 
BJL และ JPAC โดยกองทรสัต์ตกลงจะแจง้ให ้JWD, BJL และ JPAC ในฐานะคู่สญัญา
ภายใต้สญัญาฉบับนี้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนการด าเนินการ
ดังกล่าว ทัง้นี้  โดยการโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบับนี้ดังกล่าวของ
กองทรสัต์จะต้องไม่ท าให้ JWD, BJL และ JPAC มหีน้าที่เกนิกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา
ฉบบันี้ 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา หาก JWD และ/หรอื BJL และ/หรอื JPAC ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่งในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัของสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาจะซื้อจะขายอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสญัญาซื้อขาย
สงัหารมิทรพัย์ หรอืสญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า และ  JWD 
และ/หรอื BJL และ/หรอื JPAC ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญา
ภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งหรอืทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรอื
ภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั ให้ถอืเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ ซึ่งให้
สิทธิแก่กองทรสัต์ในการเรียกค่าเสียหายจาก  JWD และ/หรือ BJL และ/หรือ JPAC ได ้ 
เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอืเวน้แต่ในกรณีทีก่ารไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว้
ในสญัญาฉบบันี้เป็นผลเน่ืองมาจากการทีก่องทรสัต์ในฐานะคู่สญัญาของสญัญาจะซือ้จะขาย
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาเช่าทรพัย์สนิ หรอืขอ้ตกลง
ตามการรับประกันค่าเช่ า ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์หรอืสญัญาเช่าทรพัย์สนิ หรอืขอ้ตกลง
ตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืเวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัต์ใชส้ทิธเิลกิสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื สญัญาซือ้
ขายสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอื สญัญาเช่าทรพัยส์นิ และ/หรอื ขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่า
เช่า ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดงักล่าว กองทรสัตม์สีทิธใิชเ้หตุดงักล่าวถอืเป็น
เหตุเลกิสญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้เช่นกนั 

การมีผลใช้บังคับของ
สัญญา การเลิกสัญญา
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก
ค่าเสียหาย 

▪ สญัญาฉบบันี้มีผลบงัคบัใช้นับแต่วนัที่ท าสญัญาฉบับนี้และให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไป  
เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้หรอืเว้นแต่จะมกีารเลกิสญัญาตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ 

▪ กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้โดยบอกกล่าวให้แก่ JWD และ/หรอื BJL และ/หรอื 
JPAC ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืฟ้องร้องให้ปฏบิตัิตามสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื 
เรยีกค่าเสยีหายจาก JWD และ/หรอื BJL และ/หรอื JPAC ได ้หากมเีหตุผดินัดตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตใิหเ้ลกิกองทรสัต์ 

(4) สรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยก์บั JPAC 

ผูใ้ห้เช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 
(“กองทรสัต”์) 

ผูเ้ช่า บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) 
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 
 

(1) อาคารคลงัห้องเยน็ พรอ้มส านักงาน จ านวน 1 หลงั ที่ตัง้อยู่ในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) โดยมีพื้นที่อาคารคลังห้องเย็นประมาณ 2,708.40  
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ตารางเมตร หมายความรวมถึงงานระบบ สิง่ติดตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) อยู่ในปจัจุบนั ดงัน้ี 
 

รายละเอียดอาคาร จ านวนชัน้ 
พืน้ท่ีตาม
ใบอนุญาต 

(ตร.ม.) 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็  
และโครงเหลก็ ชัน้เดยีว จ านวน 1 หลงั 

(อาคารโรงงานหอ้งเยน็+ส านกังาน) 
1 2,708.40 

(2) เครื่องมอืและอุปกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบัใชใ้นการด าเนินการกจิการโครงการ
เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) โดยรายละเอยีดของสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไป
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลา 9 ปี  5 วัน นับตั ้งแต่วันจดทะเบียนการเช่าถึงวันที่  25 ธันวาคม 2570  
ทัง้น้ี เวน้แต่คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรอืทัง้สองฝ่ายจะตกลงใช้สทิธต่ิออายุสญัญาฉบบัน้ี
ต่อไปอกี ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ 

การต่ออายุสัญญาเช่ า
ภ ายหลังจ าก ท่ี ส้ิ น สุ ด
ระยะเวลาการเช่า 

หากกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าออกไปเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่าและ
ระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีทีม่กีารต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรสัต์มี
สทิธเิรยีกให้ผู้เช่าต่ออายุสญัญาเช่าออกไปได้อกี 2 คราวนับจากเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการ
เช่า เป็นระยะเวลาคราวละ 10 ปี โดยกองทรสัต์จะต้องแจง้ความประสงคใ์นการใชส้ทิธใิน
การต่ออายุสญัญาเช่าใหผู้เ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวนั
สิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีทีม่กีารต่อ
อายุสญัญาเช่า) (แลว้แต่กรณี) และผูเ้ช่าตกลงจะต่ออายุสญัญาเช่าออกไปโดยใหข้อ้ก าหนด
และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุในสญัญาเช่าฉบบันี้ เว้นแต่การค านวณอตัราค่าเช่า
ส าหรับการต่ออายุสัญญาเช่าในระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุดังกล่าวให้เป็นไปตาม
รายละเอยีดที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้  ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในกรณีทีก่องทรสัต์ไดใ้ชส้ทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าแลว้ แต่ผู้เช่าไม่ด าเนินการ
ต่อสญัญาเช่าไม่ว่าด้วยกรณีใด (เวน้แต่การไม่ด าเนินการต่อสญัญาของผู้เช่าดงักล่าวเกดิ
จากเหตุสุดวิสยัตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ ) ผู้เช่าตกลงช าระเงนิให้แก่กองทรสัต์ใน
จ านวนเท่ากบัค่าเช่าตามสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีนับตัง้แต่วนัสิน้สุดระยะเวลา
การเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีทีม่กีารต่ออายุสญัญาเช่า) 
(แลว้แต่กรณี) หรอืจนกว่ากองทรสัต์สามารถจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ทีม่เีงื่อนไขในการเช่าและ
ผลประโยชน์ที่กองทรสัต์คาดว่าจะได้รบัทีเ่ป็นประโยชน์แก่กองทรสัต์ได้โดยกองทรสัต์จะ
พจิารณาจากปจัจยัต่างๆ อาท ิเงนิมดัจ า ค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า การต่ออายุสญัญาเช่า
และค่าเช่าในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่า เป็นต้น แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน และผู้เช่า  
ตกลงใหก้องทรสัต์มสีทิธริบิเงนิมดัจ า (ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้) ทีผู่เ้ช่าไดว้างไวเ้ตม็
จ านวน 
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ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค่ า เ ช่ า
ท รัพ ย์ สิ น ท่ี เ ช่ า แ ล ะ 
การช าระค่าเช่าทรพัยสิ์น
ท่ีเช่า 

ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่าให้แก่กองทรสัต์เพื่อตอบแทนการใช้ทรพัย์สนิที่เช่า
เป็นค่าเช่าคงที่ โดย (ก) อตัราค่าเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที่สญัญาเช่ามีผลใช้บงัคบัจะ
เท่ากบั 183 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ (ข) อตัราค่าเช่าสงัหาริมทรพัย์ ณ วันที่
สญัญาเช่ามีผลใช้บังคับจะเท่ากับ 132 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยค่าเช่าส าหรบั
อสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าเช่าส าหรบัสงัหารมิทรพัย์ ส าหรบัระยะเวลาการเช่า (ระยะเวลาการ
เช่าเริม่แรกเท่ากบั 9 ปี 5 วนั (เกา้ปีหา้วนั)) และระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้กีารต่ออายุออกไป 
(ในกรณีทีม่กีารต่ออายุสญัญาเช่า) เป็นจ านวนรวมต่อปี นบัแต่วนัทีส่ญัญาเช่ามผีลใชบ้งัคบั 
เป็นดงันี้ 

ระยะเวลาการเช่า 
ค่าเช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่า

ต่อปี (บาท) 
21 ธนัวาคม 2561 – 25 ธนัวาคม 2561 137,604.19 
26 ธนัวาคม 2561 – 25 ธนัวาคม 2563 10,237,752.00 
26 ธนัวาคม 2563 – 25 ธนัวาคม 2566 10,749,639.60 
26 ธนัวาคม 2566 – 25 ธนัวาคม 2569 11,287,202.83 
26 ธนัวาคม 2569 – 25 ธนัวาคม 2572 11,851,741.73 
26 ธนัวาคม 2572 – 25 ธนัวาคม 2575 12,444,881.33 
26 ธนัวาคม 2575 – 25 ธนัวาคม 2578 12,818,640.52 
26 ธนัวาคม 2578 – 25 ธนัวาคม 2581 13,203,450.00 
26 ธนัวาคม 2581 – 25 ธนัวาคม 2584 13,599,959.76 
26 ธนัวาคม 2584 – 25 ธนัวาคม 2587 14,008,494.82 
26 ธนัวาคม 2587 – 25 ธนัวาคม 2590 14,429,055.17  

การช าระค่าเช่า ▪ ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์เป็นรายเดอืน โดยผูเ้ช่าตกลงจะ
ช าระค่าเช่า ภายในวนัที ่5 ของแต่ละเดอืน (“วนัครบก าหนดการช าระค่าเช่า”) โดย
รายละเอยีดการช าระค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า และการคดิค านวณค่าเช่าส าหรบัทรพัยส์นิ
ที่เช่าจะเป็นไปตามรายละเอยีดที่ก าหนดไว้ในสญัญาฉบบันี้  ทัง้นี้ เว้นแต่คู่สญัญาจะ 
ตกลงกนัเป็นประการอื่น 

▪ ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดการช าระค่าเช่าภายในวนัครบก าหนดการช าระค่าเช่าตามที่
ก าหนดในสญัญานี้ กองทรสัตม์สีทิธเิลอืกทีจ่ะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) กองทรสัตม์สีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ได ้ทัง้นี้ หากต่อมาผูเ้ช่าไดท้ าการช าระค่าเช่าที่
คา้งช าระจนครบเต็มจ านวนในแต่ละงวดแลว้ก่อนทีก่องทรสัต์ใช้สทิธเิลกิสญัญา 
ใหถ้อืว่ากองทรสัต์ไม่ใชส้ทิธเิลกิสญัญาส าหรบัการผดินัดการช าระค่าเช่าในแต่ละ
งวดนัน้ๆ 

(2) กองทรสัตม์สีทิธหิกัเงนิมดัจ า (ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้) ในจ านวนเท่ากบัค่า
เช่าทีค่า้งช าระดงักล่าวจนครบเตม็จ านวนเพื่อเป็นการช าระค่าเช่าได ้ทัง้นี้ ผูเ้ช่ามี
หน้าทีท่ีจ่ะน าเงนิมาเพิม่เตมิเพื่อใหมู้ลค่าเงนิมดัจ าครบจ านวนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
สญัญาฉบบันี้ดงัเดมิภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ ใน
กรณีทีผู่เ้ช่าไม่น าเงนิมาเพิม่เตมิเพื่อใหมู้ลค่าเงนิมดัจ าครบจ านวนดงัเดมิภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ กองทรสัต์สามารถใชส้ทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้
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ทนัท ี

อย่างไรกด็ ีหากผูเ้ช่าผดินดัการช าระค่าเช่าตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป (ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทรสัตจ์ะ
ใช้สทิธใินการหกัเงนิมดัจ าเพื่อเป็นการช าระค่าเช่าที่ค้างช าระหรอืไม่ ) ให้กองทรสัต์
สามารถใชส้ทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ี

เงินมดัจ า 1. ผู้เช่าตกลงจะวางเงินมัดจ าในรูปแบบของเงินสด และ/หรือ หนังสือค ้าประกันของ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่มีชื่อเสยีงและเป็นที่
ยอมรบัไดข้องกองทรสัต์ ณ วนัที่ลงนามในสญัญาฉบบันี้ ในกรณีที่ผูเ้ช่าวางเงนิมดัจ า
ในรูปแบบของเงนิสด หรอืภายใน 30 (สามสบิ) วนันับตัง้แต่วนัทีล่งนามในสญัญาฉบบั
นี้ ในกรณีที่ผู้เช่าวางเงนิมดัจ าในรูปแบบของหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์
ตามจ านวนทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

2. กองทรสัต์จะเป็นผูถ้อืเงนิมดัจ าดงักล่าวตลอดอายุสญัญานี้และตลอดระยะเวลาการเช่า
ทีไ่ดต่้ออายุ (แลว้แต่กรณี) เพื่อเป็นประกนัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูเ้ช่าตามสญัญาฉบบันี้ 
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การช าระค่าเช่า ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีอย่างใดๆ 
ที่กองทรสัต์อาจได้รบัเน่ืองจากการฝ่าฝืน การไม่ปฏบิตัิตาม หรอืละเว้น หรอืการไม่
รกัษาสญัญาใดๆ ในสว่นของผูเ้ช่าตามทีม่อียู่ในสญัญาฉบบันี้  

3. เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้กีารต่ออายุออกไป (ในกรณีทีม่ี
การต่ออายุสญัญาฉบบันี้) หรอืเมื่อสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงโดยไม่ได้เกิดจากความผิด
ของผู้เช่า กองทรสัต์จะคืนเงินมัดจ าให้แก่ผู้เช่า (พร้อมดอกผลในจ านวนเท่ากับที่
กองทรสัต์ได้รบัดอกผลจากเงนิมดัจ ามา ณ วนัที่กองทรสัต์คืนเงนิมดัจ าให้แก่ผู้เช่า) 
ภายหลงัจากการหกัค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคนืเงนิมดัจ า
ดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า รวมทัง้จ านวนเงินใดๆ ที่ยังคงค้างช าระให้แก่กองทรสัต์ และ
ภายหลงัจากการหกัค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าอนัเกดิจากการฝ่าฝืน 
การไม่ปฏบิตัติาม หรอืละเวน้ หรอืการไม่รกัษาสญัญาใดๆ ในสว่นของผูเ้ช่าตามทีม่อียู่
ในสญัญาฉบบันี้   

อน่ึง หากสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงโดยเกดิจากความผดิของผูเ้ช่า กองทรสัตม์สีทิธริบิเงนิ
มดัจ าทีผู่เ้ช่าไดว้างไวเ้ตม็จ านวน เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยัตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ 

ก าร โอ น สิ ท ธิ ก าร เช่ า  
การให้เช่าช่วง และการ
โอนกรรมสิทธ์ิ 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ ผูเ้ช่าจะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้
ให้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รบัความยินยอมล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ ผูเ้ช่าจะไม่ด าเนินการใหใ้ชห้รอืใหเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วนหรอืในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัแก่บุคคลอื่นเพื่อใช้ในการประกอบ
กจิการโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) โดยไม่ไดร้บัความยนิยอม
จากกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

▪ สญัญาเช่าฉบบัน้ีไม่ระงบัไปเพราะเหตุโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่า 
ภ า ษี อ า ก ร  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียม 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้หรอืระยะเวลาการเช่าในกรณีที่มีการต่ออายุ
สญัญาฉบบันี้ออกไปแต่ละครัง้ ผูเ้ช่าตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (อนึ่ง 
เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ใหห้มายความรวมถงึภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง หรอืภาษี
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อื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดกต็าม) ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ภาษอีื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง โดยไม่รวมถึงภาษีเงนิไดข้องกองทรสัต์ (หากม)ี เกีย่วกบัการเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า 
ตามจ านวนและภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครดั 

หน้าท่ี ในการซ่อมแซม
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

เพื่อใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าอยู่ในสภาพทีด่ ีหรอืเหมาะสมแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคด์งัทีร่ะบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี้  ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่  (Major 
Maintenance) การด าเนินการบ ารุงรักษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย 
(Repair) ของทรพัยส์นิทีเ่ช่า โดยรายละเอยีดของรอบระยะเวลาการซ่อมแซมใหญ่  (Major 
Maintenance) และการด าเนินการบ ารุงรักษาย่อย (Maintenance) ของทรพัย์สินที่เช่า
เป็นไปตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 
ทัง้นี้  กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซมใหญ่  (Major 
Maintenance) ทรพัย์สนิที่เช่า และผู้เช่าตกลงจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
บ ารุงรกัษาย่อย (Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

การเกบ็ส ารองเงินทุนเพื่อ
ก า รบ า รุ ง ร ัก ษ า แ ล ะ
ซ่ อ ม แซม ให ญ่  (Major 
Maintenance) 

กองทรสัต์จะด าเนินการเปิดบญัชขีองกองทรสัต์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้มกีารเกบ็ส ารอง
เงนิทุนเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) ดงักล่าว โดย ณ วนั
เริม่ต้นระยะเวลาการเช่า และระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้กีารต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ใน
กรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่า) กองทรสัต์จะเก็บส ารองเงนิทุนดงักล่าวตามรายละเอียด
มลูค่าเงนิส ารอง และรายละเอยีดเงื่อนไขการเบกิจ่ายตามทีร่ะบุในสญัญาฉบบันี้  (“CAPEX 
Reserve”) ทัง้นี้ ภายใตเ้งื่อนไขดงันี้ 

(1) ในกรณีทีใ่นปีใดมคี่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่มากกว่า 
CAPEX Reserve ผูเ้ช่าตกลงว่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่มากกว่า CAPEX Reserve ในปีนัน้ๆ ให้แก่กองทรสัต์ตาม
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

(2) หากในปีใด ๆ มคี่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่ น้อยกว่า 
CAPEX Reserve (“ยอดคงเหลือ”) กองทรัสต์จะยกยอดคงเหลือนัน้ไปใช้เป็น 
ค่าใชจ้่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ร่วมกบั CAPEX Reserve ส าหรบัปี
ต่อๆ ไป โดยให้มีการสะสมยอดคงเหลอืนัน้ไปได้จนกว่าจะมีการใช้ยอดคงเหลือ
ทัง้หมด 

(3) เพื่อความชัดเจน หากในปีใดมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่
จ านวนทีม่ากกว่า CAPEX Reserve พรอ้มกบัยอดคงเหลอืทัง้หมด ผูเ้ช่าตกลงว่าจะ
เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่จ านวนที่มากกว่า 
CAPEX Reserve ในปีนัน้พร้อมกับยอดคงเหลือทัง้หมด ให้แก่กองทรัสต์ตาม
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

(4) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้กีารต่ออายุออกไป (ใน
กรณีที่มกีารต่ออายุสญัญาเช่า) หรอืในกรณีที่มีการเลกิสญัญาเช่าอนัเนื่องมาจาก
เห ตุ ผิ ด นั ด ผิ ด สั ญ ญ า โ ด ย ค ว า ม ผิ ด ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ต า ม ที่ ร ะ บุ ใ น 
สญัญาฉบับนี้  กองทรัสต์ตกลงจะคืนเงินในจ านวนเท่ากับ CAPEX Reserve ที่
คงเหลอื (พร้อมกบัยอดคงเหลอื) ทัง้หมดที่เหลอือยู่ภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย
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เพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมใหญ่ที่เกดิขึน้จรงิระหว่างที่สญัญาฉบบันี้มผีลใช้
บงัคบั (ถ้าม)ี ใหแ้ก่ผูเ้ช่า ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรอืระยะเวลาการเช่าทีไ่ดม้ี
การต่ออายุออกไปในแต่ละคราว (ในกรณีทีม่กีารต่ออายุสญัญาเช่า) หรอื ณ วนัที่มี
ผลเป็นการเลกิสญัญาฉบบันี้ 

(5) ในกรณีทีม่กีารเลกิสญัญาเช่าอนัเนื่องมาจากเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของ 
ผู้เช่าตามที่ระบุในสญัญาฉบับนี้  ผู้เช่าตกลงช าระเงินให้แก่กองทรสัต์ในจ านวน
เท่ากบั CAPEX Reserve ตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สดุลงไปจนครบระยะเวลา
การเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ได้มีการต่ออายุออกไป (ในกรณีที่มีการต่ออายุ
สญัญาเช่า) (แลว้แต่กรณี) 

การประกนัภยั นบัตัง้แต่วนัท าสญัญาฉบบันี้และตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้และตลอดระยะเวลาการเช่าที่
ได้ต่ออายุ (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์จะจัดให้มีการท าประกันความเสี่ยงภัยกับบริษัท
ประกนัภัยในจ านวนเงนิการท าประกนัภยัที่เพียงพอตามมาตรฐานของการท าประกนัใน
ธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืในจ านวนทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้  

(1) ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks) โดยท าเป็นการประกัน

ทรพัย์สนิที่เช่าในส่วนที่กองทรสัต์เป็นเจ้าของกรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครองอย่าง

เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองถึงความเสีย่งภยัอนัอาจจะเกดิแก่ทรพัย์สนิที่เช่า 

โดยวงเงนิเอาประกนัภยัพจิารณาตามการประกนัมลูค่าของใหม่ (Replacement Cost) 

ไม่รวมต้นทุนค่าทีด่นิ โดยระบุชื่อกองทรสัต์เป็นผูเ้อาประกนัและเป็นผูร้บัประโยชน์ใน

กรมธรรมป์ระกนัภยัทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(2) ประกนัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities) โดยวงเงินเอาประกนัภัย

พจิารณาจากโอกาสที่จะเกดิความเสยีหายต่อบุคคลภายนอก โดยระบุชื่อกองทรสัต์

เป็นผู้เอาประกนัในกรมธรรมป์ระกนัภยั เพื่อคุม้ครองความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกที่

กองทรสัตอ์าจมต่ีอบุคคลภายนอก 

ทัง้นี้ กองทรสัต์ตกลงที่จะรบัผิดชอบในเบี้ยประกนั ค่าใช้จ่าย หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องจากการจดัให้มกีารประกนัภยัตามขอ้นี้ และ /หรอื การโอนสทิธติาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัทีไ่ด้จดัท าขึน้และมผีลคุ้มครองอยู่ ณ วนัทีข่องสญัญาฉบบันี้ดงักล่าว
ทัง้หมด 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหนึ่งตามทีร่ะบุดงัต่อไปนี้เป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝา่ยใด
ฝา่ยหน่ึงในการบอกเลกิสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้ 

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่า 

(ก) ในกรณีที ่

▪ ผู้เช่าฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ใน

สญัญาฉบับนี้ สญัญาจะซื้อจะขายอสงัหาริมทรพัย์ หรือสญัญาซื้อขาย

สังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาตกลงกระท าการ หรือข้อตกลงตามการ

รบัประกนัค่าเช่า หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไวใ้นสญัญา
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ฉบับนี้  สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขาย

สังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาตกลงกระท าการ หรือข้อตกลงตามการ

รบัประกนัค่าเช่า หรอื 

▪ JWD ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ใน

สญัญาตกลงกระท าการ หรอืขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า หรอืผดิค า

รับรองที่เป็นสาระส าคัญตามที่ให้ไว้ในสัญญาตกลงกระท าการ หรือ

ขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า 

▪ BJL ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ใน

สญัญาตกลงกระท าการ หรอืผดิค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามทีใ่ห้ไวใ้น

สญัญาตกลงกระท าการ 

ทัง้นี้ โดยผูเ้ช่า หรอื BJL หรอื JWD (แลว้แต่กรณี) ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข
เหตุผดินัดดงักล่าว และปฏบิตัิใหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับ
จากวนัที่ผู้เช่าได้รบัแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรอืภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสยั อย่างไรก็ด ีใน
กรณีทีผู่้เช่าผดินัดการช าระค่าเช่า และ/หรอื เงนิมดัจ า และ/หรอืเงนิค้างช าระ
อย่างใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทรสัต์ตามที่ก าหนดในสญัญา 
ฉบบันี้ ใหถ้อืว่ากองทรสัตส์ามารถใชส้ทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ทนัท ีทัง้นี้ เวน้แต่ได้
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้ 

(ข) ในกรณีทีผู่เ้ช่าถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย หรอื

อยู่ในขัน้ตอนการเลกิบรษิทั การช าระบญัช ีหรอืมกีารรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกจิการของ

ผูเ้ช่า ต่อศาลหรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กองทรสัตเ์หน็ว่ามผีลกระทบ

ต่อความสามารถของผูเ้ช่า ในการช าระหนี้ หรอืปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ 

(ค) ในกรณีทีผู่้เช่าได้หยุดประกอบกจิการทัง้หมด หรอืบางส่วนซึ่งท าใหก้องทรสัต์

ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรพัย์สนิที่เช่าได้อย่างมนีัยส าคญัหรอืท าให้ผู้เช่า

รายใหม่ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ 

▪ ในกรณีทีก่องทรสัต์ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาฉบบันี้ 
และกองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 
60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรอื
ภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏบิตัิตาม
ขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ เป็นผลเนื่องมาจากการที่ผู้เช่าไม่
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ หรอืผูเ้ช่า หรอื BJL หรอื JWD (แลว้แต่
กรณี ) ในฐานะคู่ส ัญญาของสัญญาตามที่ระบุ ในข้อ (1) (ก) (แล้วแต่กรณี )  
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ไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว ้หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้น
สญัญาดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 

การเลิกสัญญาและการ
เรียกค่าเสียหาย 

(1) กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หรอื ฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบัน้ี และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่าได ้หากมี

เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูเ้ช่า 

(2) เมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัต ์และ  

(ก) โดยในการลงมติดังกล่าวมีผู้เช่าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าในฐานะผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ร่วมกันลงมติเห็นชอบให้เลิกกองทรสัต์ ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่า

คู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยคู่สญัญาแต่ละ

ฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใด

จากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้หรอื 

(ข) โดยในการลงมติดังกล่าวผู้เช่าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าในฐานะผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ร่วมกนัลงมตไิม่เหน็ชอบใหเ้ลกิกองทรสัต์ หรอืงดออกเสยีงในการ

ลงมตใิหเ้ลกิกองทรสัต ์หรอืไดม้กีารแจง้แก่กองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรเรื่อง

การคดัคา้นการเลกิกองทรสัต์ ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดย

สมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยผูเ้ช่ามสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายจากกองทรสัต์

ได ้ 

ทัง้นี้ เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(3) ผู้เช่ามีสิทธิเลิกสญัญาฉบับนี้ โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก

กองทรสัตไ์ด ้หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ 

(4) ใหส้ญัญาฉบบันี้เป็นอนัสิน้ผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้และกองทรสัตไ์ม่ใช้

สทิธิในการต่ออายุสญัญาฉบบันี้ออกไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญา 

ฉบับนี้  หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ได้มีการต่ออายุออกไป  

(หากม)ี  

(2) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ หรอื 

(3) ในกรณีที่ทรพัย์สนิที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเกี่ยวกับการ

เวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ โดยกองทรัสต์มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  (ส่วนขยาย

เพิ่มเติม) อย่างมีนัยส าคญั และไม่สามารถแก้ไข เยียวยาเหตุดงักล่าวได้ หรือ

ด าเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี  
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แปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ได ้

ในกรณีทีม่กีารเลกิสญัญาฉบบันี้ดว้ยเหตุตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) ขอ้ (2) หรอืขอ้ (3) ขา้งต้น 
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่น
ใดจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

(5) สรุปสาระส าคญัของขอ้ตกลงตามการรบัประกนัค่าเช่า 

ผูใ้ห้เช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
(“กองทรสัต”์) 

ผูเ้ช่า บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั (“JPAC” หรอื “ผูเ้ช่า”) 
ผูร้บัประกนัค่าเช่า บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“JWD”) 
ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ า ง
คู่สญัญา 

1. JWD ยอมผูกพนัตนในฐานะผูร้บัประกนัรายไดท้ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่าและในฐานะ
ลูกหนี้ร่วมกับผู้เช่า ตามวงเงนิและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าทรพัย์สนิและ
สญัญาตกลงกระท าการ (“การประกนัรายได้”) โดยตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่าเป็นผู้เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าทรพัยส์นิ หากผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าหรอืช าระค่าเช่าไม่ครบเต็มจ านวน
ตามที่ระบุในสญัญาเช่าทรพัย์สนิ JWD ตกลงจะช าระค่าเช่าส่วนที่ผู้เช่าไม่ได้ช าระหรอื
ช าระไม่ครบเตม็จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์จนครบเตม็จ านวนค่าเช่าตามสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิ 

2. คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงว่า ในกรณีที่ JWD ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาตกลงกระท าการในส่วน
ของการประกนัรายได้ (เว้นแต่กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสยัหรอืมิใช่ความผิดของ  JWD 
ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญาตกลงกระท าการ) ให้ถือว่าผู้เช่าผิดสญัญาเช่า
ทรพัย์สนิ ซึ่งให้สทิธแิก่กองทรสัต์ในการบอกเลกิสญัญาเช่าทรพัย์สนิ และ/หรือ เรยีก
ค่าเสยีหายจากผูเ้ช่าดว้ย 

การโอนสิทธิหน้าท่ีตาม
สญัญา 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ซึ่งเป็นตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่าเป็นผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่า
ทรพัย์สนิ JWD และ JPAC จะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้ให้แก่
บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

▪ ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ซึ่งเป็นตลอดระยะเวลาที่ผู้เช่าเป็นผู้เช่าภายใต้สญัญาเช่า
ทรพัย์สนิ หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธคิรอบครองในทรพัย์สนิที่จะซื้อ
ใหแ้ก่บุคคลใด กองทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะโอนสทิธิ และ/หรอื หน้าทีภ่ายใต้สญัญาฉบบันี้ใหแ้ก่
บุคคลอื่นใด โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก  JWD และ JPAC โดย
กองทรสัตต์กลงจะแจง้ให ้JWD และ JPAC ในฐานะคู่สญัญาภายใต้สญัญาฉบบันี้ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสบิ) วนัก่อนการด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ โดยการโอนสทิธิ 
และ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้ดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องไม่ท าให้ JWD และ 
JPAC มหีน้าทีเ่กนิกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 
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2.9 การท าธรุกรรมของกองทรสัตก์บับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

- ไม่ม ี– 

2.10 การกู้ยืมเงิน 

2.10.1 สรปุสาระส าคญัของสญัญากู้ยืมเงิน 

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัตจ์ะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิ
จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่อาจสามารถให้สินเชื่อแก่
กองทรสัต์ได้ (“ผู้ให้กู้”) ซึง่ขอ้เสนอเบื้องต้นที่กองทรสัต์ได้รบัประกอบด้วย วงเงนิกู้ยมืระยะยาวจ านวนรวมไม่
เกิน 1,300 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง รวมทัง้
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋สัญญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่เกิน  50 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อค ้าประกัน  
(Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ส าหรบัใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารและด าเนินงาน
ของกองทรสัต์ และเพื่อใช้ค ้าประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ทัง้นี้ ระดบัหนี้สนิของ
กองทรสัต์จะไม่เกนิร้อยละ 35 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวม โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกู้ยมืเงนิดงักล่าวจะ
เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้โดยมเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

 ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บรษิัทประกนัภัย และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่อาจ
สามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้

ผูกู้้ ทรสัตีกระท าในนามของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

วงเงินกู้ วงเงนิกูท้ี ่1: วงเงนิกูร้ะยะยาว จ านวนรวมไม่เกิน 1,300 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบั
การลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

วงเงนิกูท้ี ่2: วงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีน (ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ) จ านวนรวมไม่เกนิ 50 ลา้น
บาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ในการบรหิารและ
การด าเนินงานของกองทรสัต์ การซ่อมบ ารุงและปรบัปรุงทรพัย์สนิ
ของกองทรสัต ์

วงเงนิกู้ที่ 3: วงเงนิสนิเชื่อค ้าประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10 
ล้านบาท เพื่อใช้ค ้าประกนัการใช้สาธารณูปโภคของทรพัย์สนิของ
กองทรสัต ์ 

อตัราดอกเบี้ย วงเงนิกูท้ี ่1: อตัราดอกเบีย้อา้งองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
หรอื อตัราดอกเบีย้อ้างองิตามอตัราดอกเบี้ยอื่น โดยอตัราดอกเบี้ย
เฉลี่ยตลอดอายุสญัญาเงนิกู้จะไม่เกนิอตัราดอกเบี้ยเทยีบเท่าอตัรา
ดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 

วงเงนิกูท้ี ่2: อตัราดอกเบีย้อา้งองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
หรอื อตัราดอกเบีย้อ้างองิตามอตัราดอกเบี้ยอื่น โดยอตัราดอกเบี้ย
เฉลี่ยตลอดอายุสญัญาเงนิกู้จะไม่เกนิอตัราดอกเบี้ยเทยีบเท่าอตัรา
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ดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 

โดยอตัราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงนิกู้
ของลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี

วงเงนิกูท้ี ่3:  ค่าธรรมเนียมอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้

ทัง้นี้ อาจมคี่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มืตามที่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้อ้าจ
ก าหนดในสญัญาเงนิกูต่้อไป 

อายสุญัญาเงินกู้ วงเงนิกูท้ี ่1:  อายุสญัญาเงนิกูเ้ฉลีย่ไม่เกนิ 10 ปี 

วงเงนิกูท้ี ่2:  ระยะเวลาช าระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 1 ปี นับแต่วนัทีอ่อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ
แต่ละฉบบั หรอืตามที่จะระบุไวใ้นสญัญาเงนิกู้ โดยผู้ให้กู้อาจมกีาร
พจิารณาทบทวนวงเงนิหรอืต่อระยะเวลาเป็นรายปี 

วงเงินกู้ที่ 3:  ระยะเวลาตามที่จะระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยผู้ให้กู้อาจมีการ
พจิารณาทบทวนวงเงนิหรอืต่อระยะเวลาเป็นรายปี 

การช าระคืนเงินต้น  ช าระคืนโดยการทยอยช าระ และ/หรอื ครัง้เดียวทัง้จ านวนตามที่ระบุในสญัญา
เงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั/1  

หลกัประกนัการกู้ยืม 1)  การจ านองทีด่นิ และ/หรอื สิง่ปลูกสรา้งของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งบางสว่น 

2)  การโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไข และ จดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิในสทิธกิาร
เช่าทีด่นิ และ/หรอื สิง่ปลูกสรา้งของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ทีห่นึ่งบางสว่น  

3)  การโอนสทิธิอย่างมีเงื่อนไข และ/หรือ จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใน 
กรมธรรม์ประกนัภยัของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง 
และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

4)  การจ านองทีด่นิ และ/หรอื สิง่ปลูกสรา้งของทรพัยส์นิที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้
แรกบางสว่น 

5)  การโอนสทิธิอย่างมีเงื่อนไข และ/หรือ จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใน
สญัญาเช่าของผูเ้ช่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกบางสว่น 

6)  การโอนสทิธิอย่างมีเงื่อนไข และ/หรือ จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรกบางส่วน และ
สลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

7)  หลกัประกนัการกู้ยืมอื่นๆ ตามที่กองทรสัต์และผู้ให้กู้อาจก าหนดในสญัญา
เงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 

ข้อปฏิบติัทางการเงิน ผูกู้จ้ะตอ้งด ารงสถานะอตัราสว่นการก่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อมูลค่าทรพัยส์นิ
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รวม (Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 35  
และ/หรอื ข้อปฏิบตัิทางการเงนิอื่นๆ ตามที่กองทรสัต์และผู้ให้กู้อาจก าหนดใน
สญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 

หมายเหตุ:  

/ 1 ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบัการกนัเงนิส ารองเพือ่น ามาช าระหนี้
เงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์รบัทราบผ่านทางแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มลู
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.10.2 ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินของกองทรสัตต่์อผูล้งทุน 

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงนิเพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เน่ืองจากจะช่วยใหก้องทรสัต์มี
โครงสรา้งการบรหิารเงนิที่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนต ่าลงเมื่อเทยีบกบัการใช้เงนิจากการ
เสนอขายหน่วยทรสัต์เต็มมูลค่าการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ดีขึ้น รวมทัง้อตัรา
ดอกเบีย้ทีก่องทรสัตต์อ้งช าระในการกูย้มืเงนิในครัง้นี้อยู่ในเกณฑท์ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราการกูย้มืเงนิของลกูคา้ชัน้ดทีี่
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไข
ทีใ่กล้เคยีงกนั ซึ่งต ่ากว่าต้นทุนเงนิทุนในส่วนทุนของกองทรสัต์อย่างมนีัยส าคญั  เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย
สงูสุดที่กองทรสัต์ต้องช าระตลอดอายุสญัญาเงนิกู้ ตามที่เปิดเผยในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 2.10.1 สรุปสาระส าคญัของ
สญัญากูย้มืเงนิ จะไม่เกนิอตัราดอกเบีย้เทยีบเท่าอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ต่อปี อย่างไรกต็าม 
ในกรณีทีก่องทรสัตไ์ดร้บัขอ้เสนอในการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื บรษิทัประกนัภยั 
ทีม่ขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขดกีว่าในปจัจบุนั (เช่น อตัราดอกเบีย้ต ่ากว่า เป็นตน้) ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใิน
การใชเ้งนิกูย้มืจากขอ้เสนอดงักล่าว 

2.10.3 ความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน  

เน่ืองจากกองทรสัต์มคีวามประสงค์ทีจ่ะกูย้มืเงนิระยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 1,300 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ) จ านวนรวมไม่
เกนิ 50 ล้านบาท และวงเงนิสนิเชื่อค ้าประกนั (Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกนิ 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารและการด าเนินงาน การซ่อมบ ารุงและปรบัปรุงทรพัยส์นิของกองทรสัต ์รวมทัง้เพื่อ
ใชค้ ้าประกนัการใชส้าธารณูปโภคของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ดงันัน้ กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการ
กูย้มืเงนิดงักล่าวได ้โดยรายละเอยีดของความเสีย่งจากการกูย้มืเงนิไดถู้กระบุในส่วนที ่2 หวัขอ้ 1.1.9 ความเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ   

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบถงึความเสีย่งดงักล่าวและจะด าเนินการพจิารณาและตดิตามปจัจยัทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์และจะบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากปจัจยัดงักล่าว โดยค านึงถงึขอ้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั รวมถึงจะตดิตามปจัจยัภายนอกต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและสภาพคล่องของกองทรสัต ์เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

2.10.4 ความสมัพนัธ์และเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องและความเหน็เก่ียวกบัเง่ือนไข
ตามสญัญากู้ยืมเงิน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 

ไม่ม ี
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เหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตี 

ไม่ม ี

ความเหน็เกีย่วกบัเงื่อนไขตามสญัญาการกูย้มืเงนิ 

ไม่ม ี
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3. ข้อพิพาทหรอืขอ้จ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย ์

- ไม่ม ี- 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 4-1 

 

4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

4.1  ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน
ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง โดยทรพัยส์นิดงักล่าวแบ่งตามโครงการดงันี้ 

1) โครงการ SCC ซึง่รวมถงึโครงการดงันี้ 
ก. โครงการถงัเกบ็สารเคมเีหลว สทิธกิารเช่าระยะยาวในถงัเกบ็สารเคมเีหลว จ านวน 61 ถงั โดยมคีวามจุ

ถังรวมประมาณ 85,380.00 กิโลลิตร ซึ่งกองทรัสต์จะท าสัญญาเช่าจากบริษัท สยามเฆมี จ ากัด 
(มหาชน) มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

ข. โครงการอาคารคลงัสนิค้า สทิธกิารเช่าระยะยาวในอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 3 อาคาร มพีื้นที่อาคาร
คลงัสนิคา้รวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร ซึง่กองทรสัต์จะท าสญัญาเช่าจากบรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั 
(มหาชน) มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

2) โครงการ TIP 8 กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ได้แก่ ที่ดนิ เน้ือที่ดนิประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 21.1 ตารางวา 
และอาคารคลงัสนิค้าพร้อมส านักงาน จ านวน 4 หลงั แบ่งเป็น 4 ยูนิต โดยมีพื้นที่อาคารคลงัสนิค้ารวม
ประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร 

3) โครงสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีสทิธกิารเช่าระยะยาวในอสงัหารมิทรพัย์ ไดแ้ก่ ทีด่นิ เนื้อที่ดนิประมาณ 15 
ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา และอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 1 ยูนิต โดยมพีืน้ที่อาคารคลงัสนิค้า
ประมาณ 14,600.00 ตารางเมตร มกี าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เติม
ครัง้ทีห่นึ่ง 

4) โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม)/1 กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ ไดแ้ก่ อาคารคลงัห้อง
เยน็พรอ้มส านักงาน จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 1 ยนูิต โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 2,708.40 ตาราง
เมตร และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ 

โดยกองทรสัต์ มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินที่กองทรสัต์เข้าลงทุน โดยการน า
ทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีเ่พื่อสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และยัง่ยนื
ในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

  

                                                           
/1 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
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4.1.1  ลกัษณะของสญัญาเช่า 

ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัตจ์ะน าทรพัยส์นิ
ดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่โดยการเช่าทรพัยส์นิแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1) ประเภทท่ี 1 การให้เช่าทรพัย์สินส าหรบัทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง แก่
เจ้าของทรพัยสิ์นหรอืบริษทัในเครอื ดงัน้ี 

1.1) การให้เช่าทรพัย์สินส าหรบัทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์เข้าลงทุนอยู่เดิมในโครงการ JWD และ
ท รัพ ย์ สิ น ท่ี ก อ งท รัส ต์ จ ะ เข้ าล งทุ น เพ่ิ ม เติ ม ค รั ้ง ท่ี ห น่ึ ง  โค รงก าร เจดับ เบ้ิ ล ยู ดี  
แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม)/2 แก่เจ้าของทรพัยสิ์น 

กองทรสัต์โดยทรสัตไีดม้สีญัญาในการเช่าทรพัยส์นิโครงการ JWD ซึ่งประกอบดว้ย โครงการแปซฟิิค 
ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ กบับรษิัท แปซฟิิค ห้องเยน็ จ ากดั 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จ ากดั และบรษิทั ดาต้าเซฟ จ ากดั ตามล าดบั ซึ่งเป็นบรษิทัในกลุ่มของ
บรษิัทเจดบัเบิ้ลยูด ีอนิโฟโลจสิติกส ์จ ากัด (มหาชน) โดยสญัญาเช่ามรีะยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วนัที่
กองทรสัต์เข้าลงทุนในโครงการดงักล่าว โดยกองทรสัต์มีสทิธิเลือกให้ผู้เช่าต่ออายุสญัญาเช่าอีก 2 
คราว คราวละ 10 ปี ส าหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ และโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค ทัง้นี้ รายได้
และกระแสเงนิสดที่กองทรสัต์จะไดร้บัจะประกอบด้วย รายไดค้่าเช่ารายเดอืนซึ่งมาจากค่าเช่าอาคาร
คลงัหอ้งเยน็และค่าเช่าอาคารคลงัสนิคา้ โดยอตัราค่าเช่ารายเดอืนเป็นอตัราคงทีแ่ละมกีารปรบัขึน้ของ
อตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ตามทีไ่ดต้กลงกนัระหว่างอายุสญัญา 

ทัง้นี้ กองทรสัต์โดยทรสัตีเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรพัยส์นิโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วน
ขยายเพิ่มเติม) กบัผู้เช่าหลกั ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มของบรษิัท เจดบัเบิ้ลยูดี อนิโฟโลจิสติกส ์จ ากดั 
(มหาชน) โดยสญัญาเช่ามรีะยะเวลา 9 ปี 5 วนั นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว 
โดยกองทรสัต์มสีทิธเิลอืกใหผู้เ้ช่าต่ออายุสญัญาเช่าอกี 2 คราว คราวละ 10 ปี ทัง้นี้ รายไดแ้ละกระแส
เงนิสดทีก่องทรสัต์จะไดร้บัคอืรายไดค้่าเช่ารายเดอืนซึง่มาจากค่าเช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็ โดยอตัราค่า
เช่ารายเดอืนเป็นอตัราคงทีแ่ละมกีารปรบัขึน้ของอตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ตามที่ได้ตกลงกนัระหว่าง
อายุสญัญา 

  

                                                           
/2 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
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1.2) การให้เช่าทรพัยสิ์นส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพื่มเติมครัง้ท่ีหน่ึงโครงการ SCC 
แก่เจ้าของทรพัยสิ์นหรอืบริษทัในเครอื 

บรษิัท เอสเอฟซ ีเอกเซลเล้นซ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในเครอืของ SCC ได้มีการท าสญัญาเช่าถงัเก็บ
สารเคมเีหลวในโครงการ SCC ตัง้แต่ก่อนทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน จ านวน 10 ถงั ไดแ้ก่ถงัเกบ็สารเคมี
เหลวหมายเลข P-401 P-402 P-403 P-404 P-405 P-407 P-501 P-502 P-503 P-504 มีความจุถัง
รวมประมาณ 26,280.00 กโิลลติร โดยเป็นการเช่าเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัและธุรกจิอื่นๆ ของ
บรษิทัเอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์จ ากดั 

อกีทัง้ ณ วนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิโครงการ SCC กองทรสัต์จะเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญา
เช่าอาคารคลงัสนิคา้โครงการ SCC จ านวน 3 อาคาร มพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 16,726.00 
ตารางเมตร กบับรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ SCC โดยเป็นการเช่า
เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัและธุรกจิอื่นๆของ บรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์จ ากดั และบรษิทัใน
เครอื โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว โดย
กองทรสัต์มสีทิธเิรยีกให้ผู้เช่าต่ออายุสญัญาเช่าอกี 2 คราว คราวละ 10 ปี และกองทรสัต์จะเขา้เป็น
คู่สญัญาเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวในโครงการ SCC จ านวน 15 ถงั ไดแ้ก่ถงัเกบ็สารเคมเีหลวหมายเลข 
P-2 P-4 P-7 P-303 P-304 P-309 P-310 P-312 P-312A P-316 P-320 P-324 P-325 P-326 P-410 
มคีวามจุถงัรวมประมาณ 18,100.00 กโิลลติร กบั SCC โดยเป็นการเช่าเพื่อให้ SCC ไปใหบ้รกิารต่อ
กบับรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาใหบ้รกิารจดัเกบ็สารเคมเีหลวเดมิที ่SCC 
มกีบั บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งของ
กองทรสัตใ์นโครงการ SCC กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพื่อประกอบธุรกจิใหเ้ช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวเท่านัน้ 
กองทรสัตไ์ม่ไดป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารจดัเกบ็สารเคมเีหลว ฉะนัน้ กองทรสัตจ์งึไม่สามารถรบัโอนสทิธิ
ตามสญัญาให้บริการจดัเก็บสารเคมีเหลวดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังกองทรสัต์เข้าลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่หน่ึง และ/หรือ สญัญาให้บริการจดัเก็บสารเคมีเหลวฉบับปจัจุบันพ้นระยะเวลาการ
ให้บริการตามสญัญา ผู้จ ัดการกองทรสัต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะด าเนินการให้กองทรสัต์
สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวได้โดยตรง ทัง้นี้ SCC ตกลงจะเช่าถงัเกบ็
สารเคมเีหลวดงักล่าวขา้งต้นจากกองทรสัต์ จนกว่าจะมกีารด าเนินการให้กองทรสัต์สามารถเขา้เป็น
คู่สญัญาในสญัญาเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวระหว่างกองทรสัตก์บัผูเ้ช่ารายย่อยโดยตรง 

 

2) ประเภทท่ี 2 การให้เช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายยอ่ย ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี
หน่ึง 

ในส่วนของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนอยู่เดมิ กองทรสัต์ไดเ้ขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพื้นทีภ่ายใต้สญัญา
เช่าส าหรบัทรพัยส์นิในโครงการ TIP 7 ซึง่รายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีก่องทรสัต์ไดร้บันัน้ประกอบดว้ย รายได้
ค่าเช่ารายเดอืนและค่าบรกิารรายเดอืนจากการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ซึง่สญัญาเช่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็น
สญัญามาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนั 

ในส่วนของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์โดยทรสัตจีะเขา้เป็นคู่สญัญากบั 
ผูเ้ช่าพืน้ทีภ่ายใตส้ญัญาเช่าส าหรบัทรพัยส์นิในโครงการต่อไปนี้ 

2.1) โครงการ SCC ซึ่งประกอบด้วย ทรพัย์สนิประเภทถังเก็บสารเคมีเหลวจ านวน 36 ถัง ได้แก่ถังเก็บ
สารเคมเีหลวหมายเลข P-1 P-3 P-5 P-6 P-8 P-9 P-301 P-302 P-305 P-306 P-307 P-308 P-311 
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P-314 P-315 P-317 P-318 P-319 P-321 P-322 P-323 P-406 P-408 P-409 P-411 C-1 C-2 C-3 
C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 โดยมคีวามจุถงัรวมประมาณ 41,200.00 กโิลลติร 

2.2)  โครงการ TIP 8 ซี่งประกอบด้วย อาคารคลงัสนิค้าพรอ้มส านักงาน จ านวน 4 หลงั แบ่งเป็น 4 ยูนิต 
โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวมประมาณ 34,692.60 ตารางเมตร 

2.3) โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีซึง่ประกอบดว้ย อาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 1 ยูนิต 
โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 14,600.00 ตารางเมตร 

 

โดยสญัญาส่วนใหญ่ในทรพัยส์นิแต่ละโครงการเป็นสญัญามาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญา
ทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น รายไดค้่าเช่ารายเดอืนมาจากการใหเ้ช่าทีด่นิ อาคารคลงัสนิคา้ หรอืถงัเกบ็สารเคมเีหลว 
รายได้ค่าบริการรายเดือนมาจากการให้บริการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และจดัท าให้อาคารอยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได ้โดยระยะเวลาการเช่าและการใหบ้รกิาร ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าและบรกิารที่ระยะเวลา
ประมาณ 1-3 ปี ส าหรบัถงัเกบ็สารเคมเีหลว และประมาณ 3 ปี ส าหรบัอาคารคลงัสนิค้า ซึ่งมอีตัราค่าเช่า
รายเดอืนคงที ่โดยมสีญัญาเช่าบางสว่นของโครงการ TIP 8 ทีเ่ป็นสญัญาระยะยาวกว่า 3 ปี 
 

ทัง้นี้ ส าหรบัสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าพื้นทีร่ายย่อย โดยส่วนใหญ่แลว้จะท ากบัผูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิัทขนาดใหญ่และมี
การเช่าพืน้ทีใ่นครัง้ละจ านวนมาก โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งนัน้ ถอืไดว้่ามกีาร
กระจายตัวของอายุสญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้เช่า อุตสาหกรรมปลายทาง และสญัชาติของผู้เช่า ที่
หลากหลาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัต)์ 
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4.1.2  โครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

โครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตส์ าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิและทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งสามารถสรุปไดต้ามแผนภาพ
ดงัต่อไปนี้34 

 

                                                           
/3 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 25 ถงั ประกอบดว้ย ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 10 ถงั ซึง่เช่าโดยบรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ์ จ ากดั โดยเป็นการเช่าเพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัและธุรกจิอืน่ๆ และถงัเกบ็สารเคมี
เหลวจ านวน 15 ถัง ซึง่เช่าโดย SCC โดยเป็นการเช่าเพือ่ให้บรกิารกบับรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ตามสญัญาให้บรกิารถังเก็บสารเคมเีหลวเดมิที ่SCC มกีบั บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เนือ่งจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการ SCC เพือ่ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวเท่านัน้ ฉะนัน้ กองทรสัต์จงึไมส่ามารถรบัโอนสทิธติามสญัญาใหบ้รกิารถงัเกบ็สารเคมเีหลวดงักล่าวได ้
/4 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 36 ถงั ปล่อยเช่าใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อย 
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4.2  การให้เช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนโครงการ JWD และโครงการเจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) 
ให้แก่บริษทัในกลุ่ม JWD 

กองทรสัต์โดยทรสัตีให้เช่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซิฟิค 
(สว่นขยายเพิม่เตมิ)/5 แก่ผูเ้ช่าหลกั ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มของบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
เพยีงรายเดยีว โดยมรีายละเอยีดของสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าและผูเ้ช่า ดงันี้ 

4.2.1  รายละเอียดผูเ้ช่า 

 บรษิทัในกลุ่ม JWD เป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) โดยขอ้มลูบรษิทัทีเ่ป็น
ผูเ้ช่าทรพัยส์นิ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อผูเ้ช่า   : บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 222 ถ.กรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก         
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105556004381 

โทรศพัท ์ : 033-020-800 

ทุนจดทะเบยีน : 250,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 250,000,000 บาท 

2) คุณสมบตัแิละประสบการณ์ผูเ้ชา่ 

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ JWD  เป็นผู้เช่าทรัพย์สินโครงการ 
เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)  ทัง้นี้ JWD และบริษัทในเครอื มีบุคลากรและทีมงานที่เป็น 
ผูม้ปีระสบการณ์ ความเชีย่วชาญในการท าหน้าทีด่แูลบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(เช่น ดา้นการตลาด การจดัหา
ผูเ้ช่า การดูแลและซ่อมบ ารุงรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัของอาคารและอุปกรณ์ การบรหิารจดัการทาง
การเงนิเพื่อหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์จดัท าบญัชรีายรบัรายจ่ายจากการใหเ้ช่า หรอืจากการด าเนิน
ธุรกิจบนอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรสัต์ลงทุน เป็นต้น) และมีมาตรฐานในการด าเนินงาน (Standard of 
Operation) ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

JWD และบรษิทัในเครอื ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ (In-land Logistics) อย่าง
ครบวงจร ก่อตัง้ในปี 2536 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อเดือนกนัยายน ปี 2558 โดยลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิประกอบดว้ยธุรกจิบรกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ บรกิารขนส่งและกระจายสนิคา้ บรกิารขน
ยา้ย บรกิารจดัการเอกสารและขอ้มูล และอื่นๆ เช่น ใหเ้ช่าอาคารส านักงานและคลงัสนิคา้ และพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

                                                           
/5 กองทรสัต์ไดล้งทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิ้นแลว้เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 
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3) อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นภายใตก้ารจดัการของผูเ้ช่าทีอ่าจแขง่ขนัในทางธุรกจิกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

JWD และบริษัทในเครือ เป็นผู้เช่าทรพัย์สินในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่ง เพื่อด าเนินธุรกจิให้บรกิารทางดา้นโลจสิตกิสภ์ายในประเทศ (In-
land Logistics) ไดอ้ย่างครบวงจร ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารรบัฝากและบรหิารสนิคา้ รวมถงึสนิคา้ทัว่ไป และ
สนิค้าแช่เยน็และแช่แขง็ และยงัมีการให้เช่าอาคารส านักงานและคลงัสนิค้า อย่างไรกต็าม นอกเหนือจาก
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ
เจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) บริษัทในกลุ่มของ JWD ยงัมีอสงัหาริมทรพัย์อื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิัทในกลุ่มของ JWD ซึ่งเป็นพื้นที่คลงัสนิค้าของบรษิัทในกลุ่มของ JWD ที่ตัง้อยู่ในประเทศ
ไทยเพื่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่ม โดยสามารถแบ่งสนิทรพัยไ์ดต้ามบรษิทัในกลุ่มและสถานทีต่ัง้ ดงันี้ 

ประเภททรพัยสิ์น ท่ีตัง้โครงการ บริษทัในกลุ่มของ JWD กองทรสัต์ 
ตร.ม. ผูมี้สิทธิครอบครอง ตร.ม. 

คลงัสนิคา้ ท่าเรอืแหลมฉบงั ชลบุร ี 98,280 JWD - 
 ถนนสามวา กรุงเทพฯ 13,440 JWD - 
 บางนาตราด กม 19 สมทุรปราการ 12,000 JWD - 
คลงัหอ้งเยน็ มหาชยั สมทุรสาคร 14,434 PCS 17,562 
คลงัหอ้งเยน็ สุวนิทวงศ ์ฉะเชงิเทรา - - 12,766 
คลงัหอ้งเยน็ บางนา สมทุรปราการ 10,364 JPK - 
คลงัสนิคา้ กรุงเทพกรฑีา กรุงเทพฯ 4,575 JVK  - 
คลงัสนิคา้ประเภท
จดัเกบ็เอกสารและ
ขอ้มลู 

สุวนิทวงศ ์ฉะเชงิเทรา - 
- 9,288 

 ถนนสามวา กรุงเทพฯ 1,920 Datasafe - 
 ท่าเรอืแหลมฉบงั ชลบุร ี 1,200 Datasafe - 
 สารภ ีเชยีงใหม ่ 2,400 Datasafe - 
คลงัสนิคา้ ถนนสามวา กรุงเทพฯ 3,840 BJL  - 
คลงัสนิคา้ บางนา สมทุรปราการ 1,536 JPLAND - 

  177,951  39,616 
ทีม่า: บรษิทัในกลุ่มของ JWD ในประเทศไทย  
ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2561 

4) ผลกระทบของการเปลีย่นผูเ้ช่า เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีอ่าจท าใหก้องทรสัต์มเีหตุตอ้งเปลีย่นผูเ้ช่า 

ในกรณีที่กองทรสัต์ต้องเปลี่ยนผู้เช่าหรอืใช้สทิธใินการบอกเลกิสญัญาภายใต้สญัญาเช่า กองทรสัต์อาจมี
ความเสีย่งจากการหาผู้เช่ารายใหม่เพื่อมาทดแทนผู้เช่ารายเดมิ ซึ่งอาจรวมไปถึงต้นทุนที่เป็นตวัเงนิและ
ต้นทุนค่าเสยีโอกาสทีเ่พิม่ตามระยะเวลาการหาผูเ้ช่ารายใหม่ ทัง้นี้ หากกองทรสัต์สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่
ได ้ กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งจากการตกลงกบัผูเ้ช่ารายใหม่ เพื่อใหไ้ดข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่า
ฉบบัใหม่ทีไ่ม่ดอ้ยไปกว่าสญัญาเช่าฉบบัเดมิ ซึง่อาจมผีลต่อรายไดค้่าเช่าทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัในอนาคต 

5) ความเหน็เกีย่วกบัความสามารถของผูเ้ช่าในการปฏบิตัติามสญัญาเช่า 

กองทรสัตเ์หน็ว่าบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั ซึง่เป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้ที่หนึ่งในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) นัน้ เป็นผู้เช่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้า
ลงทุนอยู่เดมิในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จงึท าใหม้บีุคลากรและทมีงานทีเ่ป็นผู้มปีระสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญในการท าหน้าที่ดูแลบรหิารอสงัหาริมทรพัย์ และมีมาตรฐานในการด าเนินงาน (Standard of 
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Operation) ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาว นอกจากนี้บรษิทัในกลุ่ม
ของ JWD ยงัเป็นผูเ้ช่าทีม่คีวามคุน้เคยกบัทรพัยส์นิประเภทหอ้งเยน็เป็นอย่างด ีมากกว่าผูเ้ช่ารายอื่นๆ อกี
ทัง้ โครงสร้างค่าเช่าที่กองทรสัต์จะได้รับจะอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าในส่ วนที่เป็นค่าเช่าอาคาร ไม่รวม
ค่าบรกิาร และผลประกอบการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากทรพัยส์นิ ทัง้นี้ หากพจิารณาจากผลประกอบการของ
ทรพัย์สนิโครงการ JWD ในอดีต และรายได้ที่จะได้รบัจากธุรกิจให้บรกิารรบัฝากและบริหารคลงัสนิค้า 
บรษิทัฯ คาดว่ารายไดท้ีจ่ะไดร้บัอยู่ในระดบัที่มากพอทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจไดว้่าบรษิัทในกลุ่มของ JWD จะ
สามารถช าระค่าเช่าและปฏบิตัติามสญัญาเช่าได ้ 

6) มาตรการด าเนินการหากผูเ้ช่ารายปจัจุบนัไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาเช่าได ้

หากผู้เช่าไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาเช่าได้ ผูเ้ช่าต้องปฏบิตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันับจาก
วนัทีผู่เ้ช่าไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั 
เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่เ้ช่าผดินัดการช าระค่าเช่า และ/หรอืเงนิคา้งช าระอย่างใด ๆ ที่
ผูเ้ช่ามหีน้าที่ต้องช าระให้แก่กองทรสัต์ ตามที่ก าหนดในสญัญาเช่า ให้ถือว่ากองทรสัต์สามารถใช้สทิธเิลกิ
สญัญาฉบบันี้ทนัท ีทัง้นี้ เวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

อกีทัง้ บรษิทัฯ จะควบคุมดูแลใหผู้เ้ช่าด าเนินการช าระค่าเช่าตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาเช่า โดยจะมี
การสอบถามและติดตามการช าระค่าเช่ากันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนครบก าหนดช าระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าเพื่อป้องกันมิให้เกิดการช าระค่าเช่าล่าช้า หรอืผิดสญัญาเช่า ทัง้น้ี หากเกิดเหตุสุดวิสยัใด ๆ  
บรษิทัฯ จะเรยีกใหม้กีารประชุมหารอืกนัก่อนถงึก าหนดระยะเวลาช าระค่าเช่าดงักล่าว อย่างไรกด็ ีในกรณีที่
ผูเ้ช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าได ้บรษิทัฯ จะรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการ
ของบรษิัทฯ ให้ทราบโดยเรว็ และแจ้งต่อทรสัตีเพื่อพิจารณาเหตุในการเลกิสญัญาเช่าและด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่เ้ช่าผดินดัการช าระค่าเช่า บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุในการเจรจาตกลง
กบัผู้เช่า เพื่อช่วยหาวธิีให้ผู้เช่าช าระค่าเช่าตามที่ตกลงกนัในสญัญาโดยเรว็ที่สุดและลดความเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
4.3  ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากัด บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) และบรษิัท สวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อด าเนินการบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิโครงการ TIP 8 โครงการ SCC และ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีตามล าดบั 

1) ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั/6 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ :  333 หมู่ที ่9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 
   จงัหวดั สมุทรปราการ 10540 

                                                           
/6 บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ถอืหุน้โดยกลุ่มครอบครวัไกรศกัดาวฒัน์ รอ้ยละ 100.00 (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562) 
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เลขทะเบยีนบรษิทั : 0115554010121 

โทรศพัท ์ : 02-382-5111 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

 
ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน)/7 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 26/36-37 อาคารอรกานต ์ชัน้ 11 ซอยชดิลม ถนนเพลนิจติ 
  แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107537002346 

โทรศพัท ์ : 02-250-1128 

ทุนจดทะเบยีน : 800,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 350,000,000 บาท 

 
ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั/8 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 159 หมู่ที ่5 ถ.ตวิานนท ์ต าบลบางกะด ี  
  อ าเภอบางกะด ีจงัหวดัปทุมธาน ี12000 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125530000630 

โทรศพัท ์ : 02-504-1582 

ทุนจดทะเบยีน : 66,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 66,000,000 บาท 

 
2) คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละคณะผูบ้รหิาร 

บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั 

                                                           
/7 บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้โดยบรษิทั จริะ โฮลดิ้ง จ ากดั รอ้ยละ 75.00 และครอบครวัรตันะรตั รอ้ยละ 8.73 เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้
ใหญ่ (ขอ้มลู ณ วนัที ่6 กรกฎาคม 2561) 
/8 บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั ถอืหุน้โดยบรษิทั ซุปเปอรไ์ลท ์เอน็.เค.เอส. โฮลดิ้ง จ ากดั รอ้ยละ 69.99 และบรษิทั นิกรกจิและบุตร 
จ ากดั รอ้ยละ 30.00 (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561) 
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บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นบรษิทัในเครอืของ TIP ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้
ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2554 โดยมผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืกลุ่มไกรศกัดาวฒัน์ ปจัจุบนั บรษิัท 
งานสมบูรณ์ จ ากดั เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัย์ทัง้หมดของ  TIP ซึ่งมคีลงัสนิค้าและ
โรงงานตัง้อยู่บนถนนเทพารกัษ์ ถนนเลยีบคลองส่งน ้าสวุรรณภูม ิและถนนบางนาตราด กม. 19 อ าเภอบาง
พล ีจงัหวดัสมุทรปราการ โดย ณ วนัที ่30 มนีาคม 2562 TIP มคีลงัสนิคา้และโรงงานทีส่รา้งเสรจ็แลว้ และมี
พื้นที่อาคารคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่าประมาณ 568,000 ตารางเมตรโดย บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั มี
ทมีงานก่อสรา้งคลงัสนิคา้เป็นของตนเอง ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพทัง้ในดา้นการเงนิ การรกัษามาตรฐานของ
คลงัสนิคา้ และเพิม่ความคล่องตวัในการก่อสรา้ง กล่าวคอื สามารถเร่งงานก่อสรา้งใหเ้สรจ็ตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ และสามารถใหบ้รกิารการดดัแปลงต่อเตมิโรงงานตามทีล่กูคา้ตอ้งการ นอกจากการบรหิารจดัการ
อสงัหารมิทรพัยท์ี ่TIP เป็นเจา้ของซึง่มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องแลว้ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ยงัใหบ้รกิาร
ช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอใบอนุญาตที่เกีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ รวมทัง้การใหบ้รกิารขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัคนต่างชาต ิและบรกิาร
ทัว่ไปตามทีล่กูคา้ต้องการ ท าใหถ้อืเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่การบรกิารของ TIP ส่งผลให ้TIP สามารถ
รกัษาอตัราค่าเช่าคลงัสนิค้าให้อยู่ในระดบัสูงได้ อีกทัง้ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั และคณะผู้บรหิาร ได้
ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายหรอืใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานส าเรจ็รูป แก่ผูป้ระกอบการทัง้ในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี ท าให้มัน่ใจได้ว่า บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด มีความรู้ความสามารถ
เพยีงพอในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย เมื่อ
วนัที ่15 กนัยายน 2502 และจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนเมื่อวนัที ่24 มถุินายน 2537 โดยมผีูถ้อืหุน้ใหญ่
คือ บริษัท จิระ โฮลดิ้ง จ ากัด โดยปจัจุบัน SCC ประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการถังเก็บน ้ามนัและ
สารเคมเีหลว ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ และใหบ้รกิารท่าเรอื โดยทรพัยส์นิของ SCC ตัง้อยู่ที ่ถนนสุขสวสัดิ ์จงัหวดั
สมุทรปราการ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 SCC มถีงัเกบ็น ้ามนัและสารเคมเีหลวจ านวน 80 ถงั ความจุ
รวม 93,930.00 กโิลลติร และคลงัสนิคา้จ านวน 5 หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม 20,220.00 ตารางเมตร ซึง่ถอืว่าเป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีสุ่ดในภาคกลาง โดย SCC เป็นผูร้เิริม่ธุรกจิการใหเ้ช่าและบรกิารถงัเกบ็น ้ามนัและ
สารเคมเีหลวในเชงิพาณิชย ์มทีมีงานทีม่ปีระสบการณ์และรูจ้กัทรพัยส์นิเป็นอย่างด ีรวมถงึความสมัพนัธท์ีด่ี
อนัยาวนานกบัผูเ้ช่ากว่า 25 ปี ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูคา้
และความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิเป็นอย่างด ีอกีทัง้ SCC และคณะผูบ้รหิารไดด้ าเนิน
ธุรกิจดงักล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ท าให้มัน่ใจได้ว่า SCC มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย 
เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2530 โดยมผีูถ้อืใหญ่ คอื กลุ่มสรุยิสตัย ์ประกอบกจิการสวนอุตสาหกรรม จดัสรรทีด่นิ
และระบบสาธารณูปโภคเพื่อการอุตสาหกรรม โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีมพีืน้ทีป่ระมาณ 1,200 ไร่ 
ตัง้อยู่ที่ ถนนติวานนท์ จงัหวดัปทุมธานี โดยมวีถัตุประสงค์หลกัเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
เพิ่มการสร้างงานให้คนไทย และให้คนไทยได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย BIP มีประสบการณ์อนั
ยาวนานกว่า 30 ปี ในการใหบ้รกิารโครงการสวนอุตสาหกรรม รวมถงึการอ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมโรงงานและคลงัสนิค้าของลูกคา้ทีป่ระกอบกจิการอยู่ในโครงการสวนอุตสาหกรรม
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บางกะด ีนอกจากนี้ BIP ยงัมทีมีงานที่เพยีงพอพรอ้มให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ กอปรกบัความสมัพนัธอ์นั
ยาวนานกบัผูเ้ช่ากว่า 10 ปี จงึมคีวามเขา้ใจและรูจ้กัทรพัยส์นิทีบ่รหิารเป็นอย่างด ีและสามารถใหบ้รกิารเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ท าให้มัน่ใจได้ว่า  BIP มีความรู้
ความสามารถเพยีงพอในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

3) ค่าตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากกองทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรยีกเกบ็จากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายปี มดีงันี้ 

3.1) ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ไม่เกนิรอ้ยละ 2.75 ของรายไดส้ทุธจิากสญัญา
เช่าและสญัญาบรกิาร 

3.2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ ไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

3.3) ค่านายหน้าในการที่ผู้เช่าต่ออายุสญัญาเช่าและบรกิาร และค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายใหม่
ส าหรบัอสงัหารมิทรพัยท์ีว่่าง โดยมอีตัราดงันี้ 

(1) อตัรา 0.50 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการ
เช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรอื
เกนิกว่า 3 ปี 

(2) อตัรา 1 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรอืเกนิกว่า 
3 ปี 

ทัง้นี้  ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะเรียกเก็บจากผู้จ ัดการ
กองทรสัต์เป็นรายปี จะเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยไม่มกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว
เพิม่เตมิจากกองทรสัต์ 

4) ความสมัพนัธเ์ชงิการถอืหุน้หรอืความเกีย่วขอ้งทางธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในเครอื TIP ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิการถอืหุ้นหรอืความเกี่ยวขอ้ง
ทางธุรกจิกบัผู้จดัการกองทรสัต์ อย่างไรกด็ี จากการที่ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั เป็นบรษิัทในเครอื TIP 
โดยที่ TIP เป็นเจา้ของอาคารคลงัสนิค้าในบรเิวณเดยีวกบัอาคารคลงัสนิคา้ซึง่เป็นทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะ
เข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง รวมทัง้เป็นผู้ขายทรพัย์สินที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง ซึ่ง
บทบาทดงักล่าวที่มีต่อกองทรสัต์อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ได้ในเรื่องการ
จดัหาผูเ้ช่ารายใหม่โดยการเลอืกเสนออาคารคลงัสนิคา้ของ TIP ใหลู้กคา้พจิารณาก่อนอาคารคลงัสนิคา้ของ
กองทรสัต์ รวมถึงการก าหนดราคาค่าเช่าของอาคารคลงัสนิค้าด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรสัต์ได้
ตระหนักถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดงักล่าว ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรสัต์จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการเลอืกลงทุนในอาคารคลงัสนิคา้รวมถงึแนวทางการก ากบัดูแลการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นการป้องกนัปญัหาดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ตามรายละเอยีดในสว่นที ่2 ขอ้ 
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4.3 กลไกหรือมาตรการที่ใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ 

อีกทัง้ บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรพัย์สนิโครงการ SCC และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดนีัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิการถือหุ้นหรอื
ความเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิกบัผู้จดัการกองทรสัต์ อย่างไรกด็ ีจากการที่ บรษิัท สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 
เป็นเจ้าของถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสนิค้าในบริเวณเดียวกบัถังเก็บสารเคมีเหลวและอาคาร
คลังสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง รวมทัง้เป็นผู้ให้เช่าทรพัย์สินที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ซึง่บทบาทดงักล่าวทีม่ต่ีอกองทรสัต์อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบักองทรสัตไ์ดใ้นเรื่องการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่โดยการเลอืกเสนอถงัเกบ็สารเคมเีหลวและ/หรอื 
อาคารคลงัสนิคา้ของบรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) ใหล้กูคา้พจิารณาก่อนถงัเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื 
อาคารคลงัสนิคา้ของกองทรสัต์ รวมถงึการก าหนดราคาค่าเช่าของถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้
ด้วย อย่างไรกต็าม ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ตระหนักถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ดงักล่าว 
ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืกลงทุนในถงัเกบ็สารเคมเีหลว และ/หรอื อาคาร
คลงัสนิคา้รวมถงึแนวทางการก ากบัดแูลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นการ
ป้องกนัปญัหาดงักล่าวที่อาจเกดิขึ้นตามรายละเอยีดใน ส่วนที่ 2 ข้อ 4.3 กลไกหรือมาตรการที่ใช้ในการ
ก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่ อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ 

5) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

5.1) บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 

TIP กองทรสัต์ 

จ านวนคลงัสินค้า 
(หลงั) /1 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า
พร้อมเช่า 
(ตร.ม.) /2 

ตร.ม. 

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

รวม  161 235,335.79 56,343.70 

หมายเหตุ:  
 /1 จ านวนคลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่  
 /2 พื้นทีค่ลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
ทีม่า: TIP  
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

  



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 4-13 

 

5.2) บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 

ประเภท
ทรพัยสิ์น 

ท่ีตัง้โครงการ 

SCC กองทรสัต์ 
จ านวน

คลงัสินค้า 
(หลงั)/1 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า 
(ตร.ม.)/2 

จ านวน
คลงัสินค้า 
(หลงั) 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า 
(ตร.ม.) 

คลงัเกบ็สนิคา้ สมทุรปราการ 2/3 3,494 3 16,726 
  2 3,494 3 16,726 

 

ประเภท
ทรพัยสิ์น 

ท่ีตัง้โครงการ 

SCC กองทรสัต์ 
จ านวนถงัเกบ็
สารเคมีเหลว 

(ถงั)/4 

ปริมาตร 
(กิโลลิตร)/5 

จ านวนถงัเกบ็
สารเคมีเหลว 

(ถงั) 

ปริมาตร 
(กิโลลิตร) 

ถงัเกบ็สารเคมี
เหลว 

สมทุรปราการ 4/6 8,100 61 85,380 

ถงัเกบ็สารเคมี
เหลว (ขนาดเลก็) 

สมทุรปราการ 15/7 450 - - 

  19 8,550 61 85,380 
หมายเหตุ:  
 /1 จ านวนคลงัสนิคา้ของ SCC ทีก่องทรสัต์ไมเ่ขา้เป็นผูเ้ช่าภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่  
 /2 พื้นทีค่ลงัสนิคา้ของ SCC ทีก่องทรสัต์ไมเ่ขา้เป็นผูเ้ช่าภายหลงักองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
 /3 คลงัเกบ็สนิคา้หมายเลข 12 และ 17 ลกัษณะของทรพัยส์นิดงักล่าวไมผ่่านเกณฑก์ารเขา้ลงทุนของกองทรสัต์ เนือ่งจาก
ทรพัยส์นิไมอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 

 /4 จ านวนถงัเกบ็สารเครมเีหลวของ SCC ทีก่องทรสัต์ไมเ่ขา้เป็นผูเ้ช่าภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
 /5 ปรมิาตรความจุถงัเกบ็สารเครมเีหลวของ SCC ทีก่องทรสัต์ไมเ่ขา้เป็นผูเ้ช่าภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ 
 /6 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีใ่ชเ้กบ็สารประเภทซลัเฟอร ์หรอืกรดก ามะถนั ซึง่เป็นสารทีม่คีวามกดักร่อนสงู 
 /7 ถงัเกบ็สารเคมเีหลว (ขนาดเลก็) คอืถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 30 กโิลลติร ซึง่เป็นถงัทีใ่ชใ้นการผสมสารเคมี
ใหก้บัลกูคา้ของ SCC และบรษิทัในเครอื มไิดเ้ป็นถงัสารเกบ็สารเคมสี าหรบัการพาณชิย์ 

ทีม่า: SCC 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

5.3) บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 

ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 

BIP กองทรสัต์ 

จ านวนคลงัสินค้า 
(หลงั)/1 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า 
(ตร.ม.)/2 

ตร.ม. 

สวนอุตสาหกรรม
บางกะด ี

ปทุมธานี - - 14,600 

รวม  - - 14,600 

หมายเหตุ:  
 /1 จ านวนคลงัสนิคา้ของ BIP ภายหลงัการเขา้ลงทุนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต์  
 /2 พื้นทีค่ลงัสนิคา้ของ BIP ภายหลงัการเขา้ลงทุนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต์ 
ทีม่า: BIP 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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6) กลไกหรอืมาตรการทีใ่ชใ้นการก ากบัดูแลผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ 

เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์กองทรสัต ์
จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดูแลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยมกีาร
ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หต้ลอดระยะเวลาที่ บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั ซึง่เป็น
บรษิัทในเครอื TIP บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิัท สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั ปฏบิตัิ
หน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากัด บริษัท สยามเฆมี จ ากัด 
(มหาชน) และบรษิัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั ตกลงต่อกองทรสัต์ว่า กรณีที่มีผู้สนใจเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็สารเคมเีหลว บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะน าเสนอทรพัยส์นิทีว่่างทัง้หมด
ต่อลูกค้าโดยพิจารณาตามความต้องการและประโยชน์ในการด าเนินงานของลูกค้าเป็นหลัก และจะ
ด าเนินการใหลู้กคา้เป็นผู้พจิารณาตดัสนิใจในการเลอืกเช่าอาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
ด้วยตนเอง โดยในการน าเสนอต่อลูกค้าแต่ละครัง้นัน้ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั บรษิัท สยามเฆม ีจ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั จะไม่ท าการชีน้ าหรอืแบ่งแยกว่าทรพัยส์นิใหเ้ช่าเป็น
ทรพัยส์นิของกองทรสัตห์รอืทรพัยส์นิอื่นๆของ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 
และบรษิัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากดั รวมทัง้ จะด าเนินการให้มีการก าหนดค่าเช่าส าหรบัอาคาร
คลงัสนิคา้ และ/หรอื ถงัเกบ็สารเคมเีหลวทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได ้ทัง้ในดา้นขนาด ท าเล และรูปแบบของ
คลงัสนิคา้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอในการตดัสนิใจเช่า  

นอกจากนี้  บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) และบริษัท สวนอุตสาหกรรม 
บางกะดี จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อเสนอต่อผู้จดัการกองทรสัต์ตามทีส่ญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ก าหนด หรอื
ตามทีไ่ดก้ าหนดร่วมกนั 

อกีทัง้ เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ ใน
กรณีทีจ่ะมกีารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัต์จะมกีารด าเนินการตาม
กฎหมายหลกัทรพัยด์งันี้  

(1) เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไปของกองทรสัต์ในการเข้าท าธุรกรรมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มี
ดงัต่อไปนี้ 

• ในการท าธุรกรรม จะมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต์ 

• ธุรกรรมที่กองทรสัต์จะท ากบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

• บุคคลที่มสี่วนไดเ้สยีกบัการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมจะต้องไม่เขา้มามสี่วนร่วมใน
การพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม 

• การคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ต้อง
ใชร้าคาและอตัราทีเ่ป็นธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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(2) การอนุมตัิการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ต้องผ่านการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

• ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

• ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(3) นโยบายการท ารายการกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

• การท าธุรกรรมประเภทต่างๆระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะตอ้งกระท าภายใต้
เงื่อนไขทีม่คีวามเป็นธรรม มคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามกฎหมาย
หลกัทรพัย ์

• นอกจากนี้  กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท ากับผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิของกองทรสัต์ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละในรายงานประจ าปีของกองทรสัต์
ดว้ย  
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5.  ประมาณการงบก าไรขาดทุนของกองทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากกองทรสัต์ลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

 
5.1 งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติท่ีคาด

ว่ากองทรสัต์ จะได้รบั ส าหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 
มิถนุายน 2563 

ขอ้มูลทีร่ะบุในหวัขอ้นี้ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี แต่เป็นขอ้มูลในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์  ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 4 
ประมาณการรายไดท้ีค่าดว่ากองทรสัต ์จะไดร้บัในช่วงปีแรก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ดจ้่าย
ช าระเป็นเงนิสดจรงิ โดยมีรายละเอียดของประมาณการรายได้ส าหรบัปีตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 
มิถุนายน 2563 และอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานหลายประการและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบาง
ประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ทัง้นี้ ขอ้มูลในส่วนนี้ไม่ควร
ถูกพจิารณาเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนัหรอืการคาดการณ์ภายใตส้มมติฐานทีถู่กตอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ
ทีป่รกึษาทางการเงนิ และไม่ควรพจิารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื่องจากขอ้มูล
ดงักล่าวจดัท าบนสมมตฐิานในช่วงทีจ่ดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านัน้  

รายไดห้รอืผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดห้รอืผลประโยชน์
ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีป่รากฏในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากนี้ประมาณการก าไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะไม่ได้รบัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้ น
ภายหลงัวนัทีข่องเอกสารฉบบันี้ โดยอตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากมูลค่าทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งรวมทัง้ 4 โครงการ ทีมู่ลค่ารวมกนัไม่เกนิ 4,300.00 ลา้นบาท โดยใชก้ารกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจ านวนไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นเพยีงการแสดง
การประมาณการส าหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 
2563 และไม่อาจรบัรองผลได ้

ขอ้มูลในส่วนนี้อยู่ภายใต้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งแมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท างบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน แต่สมมตฐิาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัที่
ส าคัญจ านวนมากซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ยังตัง้อยู่บน
สมมตฐิานเกีย่วกบัการตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทีป่รกึษา
ทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้จริง ดงันัน้ ขอ้มลูทางการเงนิทีค่าดการณ์ใน
เอกสารฉบบันี้อาจแตกต่างจากผลที่เกดิขึน้อย่างมนีัยส าคญั ผู้ลงทุนควรศกึษาสมมติฐานการประมาณการ และ
ระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 

งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมติฐาน เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัอนาคตที่จดัเตรยีมโดย
ผู้จดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิ และสอบทานโดยบรษิัท อีวาย จ ากดั ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดเ้อกสารแนบ 4 
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ประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ 
ส าหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

  
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ี
อยูเ่ดมิ 

  อสงัหารมิทรพัย์
ภายหลงัการลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่น่ึง  

รายได้จากการลงทุน    
รายไดค้า่เช่าและบรกิาร  176    570  
รายไดด้อกเบีย้  -    2  
รวมรายได้  176    572  
ค่าใช้จ่าย    
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  11    25  
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี  6    12  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  1    2  
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์  2    20  
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  6    47  
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  1    2  
คา่ใชจ้า่ยอื่น  2    5  
ตน้ทุนทางการเงนิ  27    86  
คา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย  -    -  
รวมค่าใช้จ่าย  56    199  
รายได้จากการลงทุนสทุธิ  120    373  

    

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ    

ประมาณการรายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ  120    373  
บวก:  ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่ใช่เงนิสด:    

           สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนทางการเงนิทีค่ านวณดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ    

                กบัตน้ทุนทางการเงนิทีจ่า่ยจรงิ  1    2  
           การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์                         -                           -  
หกั:    ประมาณการรายไดท้ีไ่มใ่ช่เงนิสด:    

           สว่นต่างระหวา่งรายไดค้า่เช่าและบรกิารที่รบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงกบั    

                รายไดค้า่เช่าและบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิตามสญัญา  (8)   (12) 
ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  113    363  

    

ประมาณการอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทน (รอ้ยละ)  100    100  
ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายแลว้ ณ วนัสิน้งวดประมาณการ (ลา้น
หน่วย)/1 

 155  
 

 443  

ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์่อหน่วย (บาท)  0.7288    0.8188  
 
หมายเหตุ:     

/1 จ านวนหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอ้างองิเพือ่ใชใ้นการค านวณเท่านัน้  จ านวนหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์จะออกและเสนอขายสุดทา้ยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัจ านวนทีแ่สดงไวน้ี้ได ้
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งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนส าหรับงวด 12 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ถูกจดัเตรยีมขึ้นโดยอ้างอิงตามเอกสารแนบ 4 ประมาณการ
รายไดท้ีค่าดว่ากองทรสัต ์จะไดร้บัในช่วงปีแรก ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ดจ้่ายช าระเป็นเงนิ
สดจรงิ โดยมรีายละเอยีดของประมาณการรายไดส้ าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 
ที่ผู้จ ัดการกองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม ณ วนัทีไ่ดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงนิที่เกีย่วกบัอนาคต และผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้
เชื่อว่าสมมตฐิานในการจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ตามสถานการณ์สมติดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหล่านัน้และ
ประเมนิผลการด าเนินงานของกองทรสัตด์ว้ยตนเอง ทัง้นี้ สมมตฐิานทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

5.1.1  สรปุสมมติฐานส าคญัในการประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนตามสถานการณ์สมติ 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 

รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทรสัต์จะได้รบัจากทรพัย์สนิทุกโครงการรบัรู้รายได้ตามวธิีเสน้ตรงตลอดอายุ
สญัญา ส าหรบัอสงัหารมิทรพัย์ที่มีอยู่เดิมประมาณการรายได้ค่าเช่าและบริการจะมีพื้นฐานอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารมาจากสญัญาเช่าปจัจุบนัเป็นหลกั และส าหรบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่ครัง้ทีห่นึ่งจะ
ประมาณการรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารโดยอา้งองิจากสญัญาเช่าปจัจุบนั หรอืขอ้สรุปเบือ้งต้นทีไ่ดจ้ากการเจรจา
ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัผูเ้ช่า 

โดยส าหรบักรณีที่สญัญาเช่าปจัจุบนัครบก าหนดอายุสญัญาก่อนหรอืในระหว่างช่วงเวลาประมาณการ ประมาณ
การรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารจะอา้งองิตามฐานอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเดมิ และค านึงถงึการเพิม่ขึน้ของค่าเช่า
และค่าบริการในอดีต อตัราตลาด รวมทัง้สญัญาตกลงกระท าการชดเชยส่วนต่างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
(แลว้แต่กรณี) โดยมสีมมตฐิานว่าทรพัยส์นิทุกโครงการมอีตัราการเช่าพื้นทีร่อ้ยละ 100 ตลอดช่วงเวลาประมาณ
การ ทัง้นี้ การประมาณการรายได้ค่าเช่าและบรกิารส าหรบังบก าไรขาดทุนส าหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ก) อสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิ 

• รายได้ค่าเช่าของอาคารคลงัห้องเยน็โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค และ 
อาคารคลงัสนิคา้โครงการดาตา้เซฟ ประมาณการจากสญัญาเช่าปจัจุบนัทีค่รอบคลุมช่วงเวลาประมาณ
การ  

• รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารคลงัสนิค้าโครงการ TIP7 ประมาณการจากอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารขัน้ต ่าตามสญัญาตกลงกระท าการระหวา่งกองทรสัต ์กบัเจา้ของเดมิซึง่ไดต้กลงว่าเจา้ของเดมิ
จะช าระส่วนทีข่าดกรณีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารจรงิต ่ากว่าอตัราขัน้ต ่าดงักล่าว ภายในระยะเวลา 3 
ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์(สิน้สดุเดอืนธนัวาคม 2563) 

• ทัง้นี้ ประมาณการรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารรวมของอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิเท่ากบั 176 ลา้นบาท 
โดยสดัสว่นรายไดข้องโครงการ JWD คดิเป็นรอ้ยละ 74 และสดัสว่นรายไดข้องโครงการ TIP7 คดิเป็น
รอ้ยละ 26 
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ข) อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่ครัง้ทีห่นึ่ง 

• รายไดค้่าเช่าของอาคารคลงัหอ้งเยน็โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ประมาณการ
โดยอา้งองิอตัราค่าเช่าตามขอ้สรุปเบือ้งตน้ทีไ่ดจ้ากการเจรจาระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัผูเ้ช่า 

• รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารคลงัสนิค้าโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ โครงการ 
TIP8 ประมาณการโดยอ้างองิอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารปจัจุบนัซึ่ง
ครอบคลุมช่วงเวลาประมาณการ โดยในช่วงเวลาประมาณการสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารสว่นใหญ่ยงั
ไม่ครบก าหนดอายุสญัญา ยกเวน้โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีทีส่ญัญาเช่าและสญัญาบรกิารจะ
ครบก าหนดอายุสญัญาในระหว่างช่วงเวลาประมาณการ จงึมขีอ้สมมตวิ่าผูเ้ช่าจะต่ออายุสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารโดยมอีตัราค่าเช่าและค่าบรกิารคงทีเ่ท่ากบัสญัญาเดมิ 

• รายได้ค่าเช่าของโครงการ SCC ในส่วนอาคารคลงัสนิค้า ประมาณการโดยอ้างอิงอตัราค่าเช่าตาม
ขอ้สรุปเบือ้งตน้ทีไ่ดจ้ากการเจรจาระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัผูเ้ช่า 

• ประมาณการรายไดค้่าเช่าของโครงการ SCC ในสว่นถงัเกบ็สารเคมเีหลวสรุปไดด้งันี้  

1) รายได้ค่าเช่าของถังเก็บสารเคมีเหลวจ านวน 41 ถัง ประมาณการโดยอ้างอิงตามอตัราค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าปจัจุบนั และใชส้มมตฐิานอตัราการเตบิโตของค่าเช่าประมาณรอ้ยละ 6 ส าหรบัสญัญาเช่าที่
จะครบก าหนดอายุสญัญาในช่วงเวลาประมาณการ 

2) รายไดค้่าเช่าของถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 20 ถงั ประมาณการโดยอา้งองิอตัราค่าเช่าตามสญัญาที่
กองทรสัต์จะท ากบัเจ้าของเดิมและบรษิัทในเครือ ตามข้อสรุปเบื้องต้นที่ได้จากการเจรจาระหว่าง
ผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัเจา้ของเดมิและบรษิทัในเครอื  

• ทัง้นี้ ประมาณการรายได้ค่าเช่าและบรกิารจากอสงัหารมิทรพัย์ที่จะลงทุนเพิ่มเท่ากบั  395 ล้านบาท 
โดยสดัส่วนรายได้ของโครงการโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีโครงการ TIP8 และ โครงการ SCC คดิเป็นรอ้ยละ 3 รอ้ยละ 8 รอ้ยละ 19 และ
รอ้ยละ 71 ตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการด าเนินโครงการ 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการการด าเนินโครงการประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ค่าดูแลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลางของทุกโครงการ ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าใชจ้่ายค่าภาษีโรงเรอืน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมี
สมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 

ก) ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 

• ในช่วงเวลาประมาณการ กองทรสัต์มภีาระผูกพนัทีต่อ้งส ารองเงนิทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
ที่ต้องจ่ายส าหรับอาคารคลังห้องเย็นโครงการ JWD และส าหรบัอาคารคลงัห้องเย็น โครงการเจ
ดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) และถงัเกบ็สารเคมเีหลวโครงการ SCC ที่กองทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่ครัง้ที่หนึ่ง นอกจากนี้ กองทรสัต์จะส ารองเงนิทุนเพิม่เตมิเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อาคารคลงัสนิคา้โครงการดาต้าเซฟ และ ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
และ โครงการ SCC ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งในช่วงเวลาประมาณการ โดย
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กองทรสัต์ใช้สมมติฐานว่าจะมีค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาตามภาระผูกพันดงักล่าวเต็มจ านวนใน
ช่วงเวลาประมาณการ     

• นอกจากประมาณการภาระผกูพนัทีต่้องส ารองเงนิทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาดงักล่าวขา้งต้น
และประมาณการค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการดาต้า
เซฟ แลว้ ไม่มปีระมาณการค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาของโครงการอื่นส าหรบัช่วงเวลา
ประมาณการ เน่ืองจากสาเหตุดงันี้ 

1. ส าหรับอาคารคลังห้องเย็นโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และ
โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า ผูเ้ช่า
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาย่อย (Minor Maintenance) 

2. ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้
ทีห่นึ่ง เจา้ของเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมใหญ่ (Major Maintenance) และ
บ ารุงรกัษาย่อย (Minor Maintenance) และการซ่อมแซมย่อย (Repair) ตลอดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี  

3. ส าหรบัอาคารคลังสินค้าโครงการ TIP7 TIP จะเป็นผู้ร ับผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ 
และส าหรบัโครงการ TIP8 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง เจา้ของเดมิจะรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวในช่วงระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิ 

ข) ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของทุกโครงการ ประมาณการที่อตัรา 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน และใชส้มมตฐิานการอตัราการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 2.50 ต่อปี เมื่อครบก าหนดอายุสญัญา ยกเวน้
โครงการ SCC ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง มสีมมตฐิานค่าธรรมเนียมการจดัการส าหรบัการ
ดแูลระบบสาธารณูปโภคในอตัรา 22 ลา้นบาทต่อปีตามขอ้สรุปเบือ้งต้นทีไ่ดจ้ากการเจรจาระหว่างผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของเดิม และใช้สมมติฐานอัตราการเติบโตของ
ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี 

ค) ค่าเบี้ยประกันภัย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance) ค่าเบี้ย
ประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) และค่าเบี้ยประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าเบี้ยประกนัภัยทัง้หมด 
ทัง้นี้ ค่าเบีย้ประกนัภยัประมาณการโดยมพีืน้ฐานมาจากขอ้มูลเบีย้ประกนัของทรพัย์สนิทีเ่ทยีบเคยีงไดข้อง
กองทรสัต ์

ง) กองทรสัตไ์ม่มคี่าใชจ้า่ยค่าภาษโีรงเรอืนในช่วงเวลาประมาณการ เน่ืองจาก 1) โครงการ TIP7 และ โครงการ 
TIP8 TIP จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนเป็นเวลา 3 และ 2 ปี ตามล าดบั นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ 2) โครงการ JWD โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการ SCC ผู้เช่าหรอืเจา้ของเดมิจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนตลอด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าหรอืตลอดระยะเวลาสทิธกิารเช่า 30 ปี (แลว้แต่กรณี) 
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รายไดด้อกเบีย้ 

รายไดด้อกเบีย้เกดิจากการทีก่องทรสัต์น าเงนิสดคงเหลอืจากการด าเนินงานและเงนิมดัจ าจากผูเ้ช่าไปหาดอกผล
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยใช้
สมมตฐิานอตัราดอกเบี้ยทีก่องทรสัต์ไดร้บัคอืร้อยละ 1.25 ต่อปี และได้ค านึงถงึสมมตฐิานประมาณการเงนิจ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นระหว่างช่วงเวลาประมาณการแลว้ 

 
ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทรสัต์ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทรสัต์ ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี ค่าธรรมเนียมในการประเมนิราคา
ทรพัย์สนิ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ โดยสมมติฐานส าหรบัค่าใช้จ่ายรายปีที่ส าคญัในการด าเนินงานของ
กองทรสัตฯ์ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการมดีงัต่อไปนี้ 

ก. ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตท์รสัต ี

ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน อตัราไม่เกนิร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าสนิทรพัย์รวมของกองทรสัต์ และไม่น้อยกว่า 5 
ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

ข. ค่าธรรมเนียมทรสัต ี

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของกองทรสัต์ และไม่น้อยกว่า 5 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่) 

ค. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกองทรสัต์ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

ง. ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 

• ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Base Fee) อัตราไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปีของรายได้สุทธิจากสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

• ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee) อัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานของ
กองทรสัตฯ์ ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 

• ค่านายหน้าในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยต่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร และ ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่าราย
ย่อยรายใหม่ส าหรบัอสงัหารมิทรพัยท์ีว่่าง อตัราไม่เกนิ 1 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีก่องทรสัต์จะไดร้บัจากผูเ้ช่า 

จ. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ประมาณ 3 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ส าหรบัสมมตฐิานของอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิ และประมาณ 
7 ลา้นบาทต่อปี (รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ส าหรบัสมมตฐิานอสงัหารมิทรพัยภ์ายหลงัการลงทุนเพิม่ 
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ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย 

กองทรสัตเ์ป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิบางสว่นประมาณ 0.65 ลา้นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) โดยค่าใชจ้่ายทีก่องทรสัต์รบัผดิชอบดงักล่าวจะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี(แสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของสนิทรพัย)์ และตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนของกองทรสัตโ์ดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

กองทรสัต์ไดกู้ย้มืเงนิเพื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิเป็นจ านวน 590.00 ลา้นบาทจากธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยมอีตัราดอกเบีย้ตลอดอายุสญัญาเงนิกูไ้ม่เกนิ MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี  

กองทรสัตม์แีผนทีจ่ะกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิหรอืธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เป็นจ านวนไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท โดยใชส้มมตฐิานอตัราดอกเบี้ยตลอดอายุสญัญาเงนิกูไ้ม่เกนิ MLR  
ลบรอ้ยละ 1.15 ต่อปี และมสีมมตฐิานว่าไม่มเีงนิตน้ถงึก าหนดช าระในช่วงเวลาประมาณการ 

ทัง้นี้ จ านวนเงนิกูย้มื อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสญัญาเงนิกูท้ี่กองทรสัต์ฯจะเขา้ท าสญัญาเพื่อลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนของผู้จ ัดการ
กองทรสัตฯ์ ขอ้ตกลงสุดทา้ยระหว่างกองทรสัตฯ์กบัสถาบนัการเงนิทีใ่หกู้ย้มืรวมถงึการปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญา
ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานนี้ 

5.2 สรปุประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและประมาณการอตัราจ่ายเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นช่วงปี
แรกตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2563 

การประมาณการงบก าไรขาดทุนนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง
รวมทัง้ 4 โครงการ ทีมู่ลค่ารวมกนัไม่เกนิ 4,300.00 ลา้นบาท โดยกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจ านวนไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการ 
ดงันี้ 

 ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณการอตัรา
จ่ายเงินให้แก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัตภ์ายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิม/1 

(รอ้ยละ) 

อสงัหาริมทรพัย ์
ท่ีมีอยู่เดิม 

ภายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิม 

ประมาณการอตัราการปนัสว่นก าไร 0.7288 0.8185 6.65 
ประมาณการลดทุนจากรายการที่
ไม่ใช่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงนิ
สด (สภาพคล่องส่วนเกินที่เกดิจาก
การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัต ีและรายไดค้่า
เช่าและค่าบรกิารทีไ่ม่สามารถเรยีก
เกบ็ได)้ 

0.000 0.0003 0.00 
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 ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณการอตัรา
จ่ายเงินให้แก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัตภ์ายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิม/1 

(รอ้ยละ) 

อสงัหาริมทรพัย ์
ท่ีมีอยู่เดิม 

ภายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิม 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายรวม 0.7288 0.8188 6.65 
หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยค านวณ
จากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการปนัสว่นแบ่งก าไรส าหรบั
งวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (“รายงาน
ประมาณการ”) เท่ากบั 0.8188 บาทต่อหน่วย โดยมาจากประมาณการอตัราการปนัส่วนก าไร 0.8185 บาทต่อ
หน่วย และประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่ม่ใช่รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่เป็นเงนิสด (สภาพคล่องส่วนเกนิที่เกดิ
จากการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ีและรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ม่สามารถเรยีก
เก็บได้) 0.0003 บาทต่อหน่วย โดยประมาณการอตัราจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในปีแรก (Prospective 
Gross Yield) หรอืประมาณการอตัราเงนิที่จ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากการเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่จะ
ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งตามรายงานประมาณการ ค านวณจากราคาซือ้ขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์
AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 6.65 

อตัราเงินท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต/์1 
(รอ้ยละ) 

อตัราเงินท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ุทธิ/2 
(รอ้ยละ) 

6.65 5.02 
หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยค านวณ
จากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  อ้างองิจากอตัราเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2562 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2562 คิดเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพียงการแสดงประมาณการอัตราจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์โดยค านวณจากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 
สิ้นสุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 และไม่อาจรบัรองผลได ้โดยอตัราเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่สุทธ ิ
คดิจากสมมตฐิานว่าทรพัย์สนิส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิต้นแบบวธิเีสน้ตรง (Straight-line Method) ซึง่เป็นวธิกีาร
คดิอตัราเงนิทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหน่วยสุทธ ิแบบเปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล หรอืการคนืเงนิจากการ
ลดทุนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมือ่เทยีบกบัเงนิสดทีก่องทรสัต์มเีหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ในกรณทีีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงนิปนัผล 
อย่างไรกต็าม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไมเ่พยีงพอ (ซึง่อาจเกดิไดใ้นกรณทีีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
ประเมนิทรพัยส์นิจนท าใหก้ าไรสะสมน้อยกว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบการคนืเงนิ
จากการลดทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 
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โดยหากค านวณอตัราเงนิที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิ่มสุทธิ โดยคิดจากสมมติฐานว่า
ทรพัยส์นิส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิตน้แบบวธิเีสน้ตรง (Straight-line Method) ประมาณการอตัรา
เงนิที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิ่มสุทธิ เท่ากบั ร้อยละ 5.02 ซึ่งวธิีค านวณดงักล่าวเป็น
วธิกีารคดิอตัราเงนิที่จ่ายให้ผู้ถอืหน่วยสุทธแิบบเปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิปนัผล 
หรอืการคืนเงินจากการลดทุนที่จะเกิดขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของก าไรสะสมเมื่อเทียบกบัเงนิสดที่
กองทรสัตม์เีหลอืพอจ่ายเป็นผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีทีก่องทรสัตม์กี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสด
ดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงนิปนัผล อย่างไรกต็าม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไม่เพยีงพอ 
(ซึง่อาจเกดิไดใ้นกรณีทีก่องทรสัตม์ผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคาประเมนิทรพัย์สนิจนท าใหก้ าไรสะสม
น้อยกว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรูปแบบการคนืเงนิจากการลดทุน
บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หากกองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งโดยเป็นการระดมทุนผ่านการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งเพยีงอย่างเดยีว และไม่มกีารกูย้มืเงนิ และใชส้มมตฐิานเดยีวกนักบัทีใ่ช้
จดัท ารายงานประมาณการ จะรายละเอียดประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และ
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ าหรบัช่วงเวลาประมาณการ ดงันี้ 

 

อสงัหาริมทรพัย ์
ท่ีมีอยู่เดิม 

ภายหลงัการลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 
กรณีท่ีมีการกู้ยมืเงิน 
ไม่เกิน 1,300 ลา้น

บาท 

ภายหลงัการลงทุน 
เพ่ิมครัง้ท่ีหน่ึง 
กรณีท่ีไม่มี 
การกู้ยืมเงิน 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
(บาทต่อหน่วย) 

0.7288 0.8188 0.7581 

ประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นปีแรก/1/ 2  
(รอ้ยละ) 

5.93 6.65 6.16 

หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยค านวณ
จากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์โดยใชร้าคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 
ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 ตามหลกัสมมตฐิานแบบระมดัระวงั และไมไ่ดเ้ป็นการแสดงถงึผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บั
จากการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามทีเ่สนอในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่
1/2561 หรอืการตดัสนิใจลงทุนในกองทรสัต์ 

โดยหากกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งโดยเป็นการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง เพยีงอย่างเดยีว และไม่มกีารกู้ยมืเงนิ และใช้สมมติฐานเดยีวกนักบัที่ใช้จดัท า
รายงานประมาณการ คาดว่าประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากการเข้า
ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งตามรายงานประมาณการ เท่ากบั 0.7581 บาทต่อหน่วย และ
ประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นปีแรก (Prospective Gross Yield) หรอืประมาณการอตัราเงนิ
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ทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึ่งตาม
รายงานประมาณการ ค านวณจากราคาซือ้ขายสงูสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 6.16 

5.3 การวิเคราะหค์วามไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ในการจดัท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรสัตน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทีป่รกึษาทางการเงนิต้องจดัใหม้ี
การจดัท าประมาณการงบการเงนิ และแสดงสมมติฐานที่ส าคญัที่ใช้อ้างองิ พรอ้มทัง้ระบุความเสีย่งที่อาจท าให้
ผลตอบแทนหรอืผลการด าเนินการของกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้รวมถงึการวเิคราะหค์วามไวต่อ
การเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis)  โดยไดม้กีารจดัท างบก าไรขาดทุนและการแบ่งปนัส่วนแบ่งส าหรบัผูถ้อื
หน่วยทรสัตต์ามสมมตฐิานของผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบั
งวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 ซึง่รวมถงึขอ้มลูจ านวนเงนิทีส่ามารถปนัเป็น
สว่นแบ่งส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และประมาณการอตัราสว่นแบ่งส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

อย่างไรกต็าม หากอา้งองิจากสญัญาตกลงกระท าการ (Undertaking Agreement) ที ่SCC BIP และ TIP ยนิยอม
ทีจ่ะช าระส่วนทีข่าดจากค่าเช่าและค่าบรกิาร (หากม)ี รวมต่อปีใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายไตรมาส หากมคี่าเช่าและ
ค่าบรกิาร (หากม)ี ที่ไดร้บัจากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งในโครงการ SCC โครงการ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโครงการ TIP8 ตามล าดบั เป็นจ านวนน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิาร (หากม)ี รวม
ต่อปีที่กองทรสัต์คาดการณ์ไว ้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนการเช่า (กรณีโครงการ SCC และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) และภายในระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ์(กรณี
โครงการ TIP8) (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน ส่วนที ่2 ขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลง
กระท าการกบั SCC สว่นที ่2 หวัขอ้ 2 ขอ้ 2.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการกบั TIP และสว่น
ที่ 2 หวัข้อ 2.7.3 สรุปสาระส าคัญของร่างสญัญาตกลงกระท าการกับ  BIP) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน
ในช่วงเวลาประมาณการ ดงันัน้ การลดลงของอตัราการเช่าพื้นที่ และ/หรอื อตัราค่าเช่าพื้นที่ของทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่งจงึไม่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อรายได้จากการด าเนินงานของ
กองทรสัตใ์นช่วงเวลาดงักล่าว 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรสัต์ของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฯลฯ มกีาร
ก าหนดอตัราทีแ่น่นอนอา้งองิตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากต้นทุนจากการด าเนินงานจะไม่มี
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื อา้งอิงตาม
อตัราดอกเบี้ย MLR รวมทัง้มูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง อาจเป็นปจัจยัหลกัที่มี
ผลกระทบต่อผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ ยมื อ้างองิ
ตามอตัราดอกเบีย้ MLR อาจเป็นปจัจยัหลกัที่มผีลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถอืหน่วยทรสัต์อย่างมนีัยส าคญั 
ทางทีป่รกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณ
การอตัราการปนัสว่นก าไรส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 จาก
สมมตฐิานการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ MLR สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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กรณี 

ประมาณการการ
ปันส่วนแบ่งก าไร
สุทธิ (รอ้ยละ)/1 /2  

ประมาณการการแบ่ง
ส่วนทุนจากรายการท่ี

ไม่ใช่รายได้และค่าใช้จ่าย
ท่ีเป็นเงินสด  

(รอ้ยละ) 

ประมาณการเงินจ่าย
ให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์ 
(รอ้ยละ) /1 /2 

Best Case  
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.00 

6.70 

0.00 

6.70 

Base Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.20 

6.66 6.66 

Worst Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 6.40 

6.61 6.61 

หมายเหตุ: 
/1  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจาก ราคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 
พฤษภาคม 2562 คดิเป็น 12.3 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยค านวณ
จากประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มถุินาย 2563 และไมอ่าจรบัรองผลได ้

/2  การประมาณการดงักล่าวเป็นเพยีงการคาดการณ์โดยใชร้าคาซื้อขายสูงสุดของหน่วยทรสัต์ AIMIRT ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 
ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 ตามหลกัสมมตฐิานแบบระมดัระวงั และไมไ่ดเ้ป็นการแสดงถงึผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บั
จากการตดัสนิใจอนุมตัิการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ตามทีเ่สนอในทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2561 หรอืการตดัสนิใจลงทุนในกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 4 งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน ส าหรบังวด 
12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 นอกจากนี้ เน่ืองจากมูลค่าสงูสุด
ทีไ่ม่เกนิ 4,300.00 ลา้นบาท และกูย้มืเงนิไม่เกนิ 1,300.00 ลา้นบาท โดยราคาสุดทา้ยทีจ่ะเขา้ลงทุนอาจมใิช่เป็น
มลูค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน ซึง่การก าหนดมลูค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัต์เขา้จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
จะขึน้กบัปจัจยัหลายประการ อาทเิช่น ความต้องการของนักลงทุนทัง้นักลงทุนสถาบนั (ผ่านกระบวนการแสดง
ความตอ้งการ หรอื Bookbuilding process) และรายย่อย รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดทุน ดงันัน้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาว่ามูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งและ
สดัส่วนการกู้ยมืเงนินัน้เป็นปจัจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อ วงเงนิกู้ยมืระยะยาว รวมถงึค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารกองทรสัต ์ซึง่มผีลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้ ตามมตปิระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนใน
ทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง โดยมูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่
หนึ่งจะไม่เกนิ 4,300.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกจิเฉพาะ 
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และมูลค่าลงทุนสุดท้ายที่กองทรสัต์ จะลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งรวมทัง้ 4 โครงการจะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 15 (สบิหา้) ของราคา
ประเมนิต่าสดุของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ และ
มลูค่าลงทุนในแต่ละโครงการจะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 20 (ยีส่บิ) ของราคาประเมนิต ่าสุดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งแต่ละโครงการทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยกองทรสัตจ์ะระดมทุนผ่าน
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติม ไม่เกิน 430.00 ล้านหน่วย และคาดว่าบางส่วนของแหล่งเงินทุน
ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งจะมาจากการกูย้มืเงนิ โดยจะมกีารกูย้มื
เงนิวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) และวงเงนิกูร้ะยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 1,190.00 ลา้นบาท 
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เพื่อใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งในโครงการ SCC โครงการ TIP8 และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการ
ปนัส่วนก าไรส าหรบังวด 12 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จากสมมติฐานการ
เปลีย่นแปลงของราคาหน่วยทีก่องทรสัต์จะเสนอขาย และมูลค่าทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่
หนึ่ง ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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ประมาณการอตัราการปนัสว่นก าไรส าหรบังวด 12 เดอืนตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มถุินายน 2563 กรณีทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่งทัง้ 4 โครงการ ไม่เกนิ 4,200.00 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์จ านวน 271,250,000 หน่วย ซึง่เป็นไปตามและอยู่ภายใตก้รอบของมติ
ของทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ครัง้ที ่1/2561 ของกองทรสัต ์AIMIRT ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ราคาเสนอขาย

ต่อหน่วย (บาท) 

มลูค่าทรพัยสิ์น

(ล้านบาท)/1 

ส่วนทุนจากการ

เสนอขาย

หน่วยทรสัต ์

(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน

กู้ยืม 

(ล้านบาท) 

จ านวนหน่วย 

เสนอขาย 

(ล้านหน่วย)/1 

อตัราส่วนการกู้ยืมเงิน

ต่อมลูค่าของทรพัยสิ์นท่ี

จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

(ร้อยละ) 

ประมาณการณ์เงิน

จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (บาท) 

อตัราประมาณการณ์

เงินจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (ร้อยละ) 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของ

ประมาณการเงินปันส่วน

แบง่ก าไรต่อหน่วย เม่ือ

เทียบกบักรณีท่ีกองทรสัต์

มิได้ท าการลงทุนเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ีหน่ึง (บาท)/2 

10.7 4,200.00 2,902.38 1,297.63 271.25 30.90% 0.8663  8.10% 0.1375 

10.8 4,200.00 2,929.50 1,270.50 271.25 30.25% 0.8660  8.02% 0.1372 

10.9 4,200.00 2,956.63 1,243.37 271.25 29.60% 0.8657  7.94% 0.1369 

11.0 4,200.00 2,983.75 1,216.25 271.25 28.96% 0.8654  7.87% 0.1366 

11.1 4,200.00 3,010.88 1,189.13 271.25 28.31% 0.8651  7.79% 0.1364 

11.2 4,200.00 3,038.00 1,162.00 271.25 27.67% 0.8648  7.72% 0.1361 

11.3 4,200.00 3,065.13 1,134.88 271.25 27.02% 0.8645  7.65% 0.1358 

11.4 4,200.00 3,092.25 1,107.75 271.25 26.38% 0.8643  7.58% 0.1355 

11.5 4,200.00 3,119.38 1,080.63 271.25 25.73% 0.8640  7.51% 0.1352 

11.6 4,200.00 3,146.50 1,053.50 271.25 25.08% 0.8637  7.45% 0.1349 

11.7 4,200.00 3,173.63 1,026.38 271.25 24.44% 0.8634  7.38% 0.1347 

11.8 4,200.00 3,200.75 999.25 271.25 23.79% 0.8631  7.31% 0.1344 

11.9 4,200.00 3,227.88 972.13 271.25 23.15% 0.8628  7.25% 0.1341  

12.0 4,200.00 3,255.00 945.00 271.25 22.50% 0.8626  7.19% 0.1338  

12.1 4,200.00 3,282.13 917.87 271.25 21.85% 0.8623  7.13% 0.1335  

12.2 4,200.00 3,309.25 890.75 271.25 21.21% 0.8620  7.07% 0.1332  
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ราคาเสนอขาย

ต่อหน่วย (บาท) 

มลูค่าทรพัยสิ์น

(ล้านบาท)/1 

ส่วนทุนจากการ

เสนอขาย

หน่วยทรสัต ์

(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน

กู้ยืม 

(ล้านบาท) 

จ านวนหน่วย 

เสนอขาย 

(ล้านหน่วย)/1 

อตัราส่วนการกู้ยืมเงิน

ต่อมลูค่าของทรพัยสิ์นท่ี

จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

(ร้อยละ) 

ประมาณการณ์เงิน

จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (บาท) 

อตัราประมาณการณ์

เงินจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนต่อหน่วย (ร้อยละ) 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของ

ประมาณการเงินปันส่วน

แบง่ก าไรต่อหน่วย เม่ือ

เทียบกบักรณีท่ีกองทรสัต์

มิได้ท าการลงทุนเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ีหน่ึง (บาท)/2 

12.3 4,200.00 3,336.38 863.63 271.25 20.56% 0.8617  7.01% 0.1329  
 หมายเหตุ:  
/1 ประมาณการราคาเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึง่ ทัง้ 4 โครงการ ไมเ่กนิ 4,200 ลา้นบาท และประมาณการจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายจ านวน 271,250,000 หน่วย ซึง่ 
  เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
/2 การเพิม่ขึ้น (ลดลง) ของประมาณการเงนิปนัส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วย เมือ่เทยีบกบักรณีทีก่องทรสัต์ มไิดท้ าการลงทุนเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่ จะไม่น้อยกว่า 0.09 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นไปตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือ 
  หน่วยทรสัต์ ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ครัง้ที ่1/2561 ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
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6. รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
 

6.1 รายการระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

นอกจากการทีก่องทรสัตว์่าจา้งบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ลว้ กองทรสัตไ์ม่มรีายการระหว่างกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที่เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์  

นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกบัผู้จดัการกองทรสัต์ในอนาคต และมแีนวทางในการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง กล่าวคอื ฝ่ายพฒันาธุรกจิและฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานจะร่วมกนัดูแลใหก้ารท าธุรกรรม
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
(1) ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑ์ทีส่ านักงานก.ล.ต. ประกาศก าหนด และทีส่ าคญัต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของ

กองทรสัต ์
(2) ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผล กระท าบนราคา และเงื่อนไขตลาดทีเ่ป็นธรรม 
(3) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 
(4) ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการท าธุรกรรมจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม 

(5) ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ฝ่ายกฏหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะด าเนินการใหฝ้่ายพฒันาธุรกจิน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัต ีและ/หรอื 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตั ิ(แลว้แต่กรณี) เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและ
เป็นไปตามกฏหมายทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศเปลีย่นแปลง)   
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6.2 นโยบายการท าธรุกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัทรสัตีในอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในกรณีที่จะมกีารเขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกบัทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท า
รายการ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นและประโยชน์ทีก่องทรสัต์จะไดจ้ากการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว โดยขัน้ตอนการพจิารณาและอนุมตักิารท า
รายการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และจะมกีารด าเนินการดงันี้  

(1) มกีารเปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืช่องทางอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ  
(2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผล ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 14 วนั 
(3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทีช่ดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วนั เวน้แต่ในกรณีทีม่ผีู้ถอืหน่วยทรสัต์เพื่อเขา้ท า 

ธุรกรรมดงักล่าวใหก้ารคดัคา้นกระท าในมตผิูถ้อืหน่วยนัน้ 

อน่ึง ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัต์แสดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ (3) ในจ านวนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ทรสัตจีะกระท าหรอืยนิยอมใหม้กีารท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ ไม่ได้ 
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7. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการจดัหาผลประโยชน์ 
 
7.1 ตลาดถงัเกบ็สารเคมีเหลวให้เช่า 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหเ้ช่าโดย บรษิทั เอสวไีอ อนินิชเิอทฟีส ์จ ากดั โดยทัว่ไป
ถังเก็บสารเคมีเหลวที่อยู่ในตลาดถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่า ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยเช่าเพื่อเก็บสารเคมีเหลว
ประเภทสารท าละลายหรอืตวัท าละลาย กล่าวคอื สารเคมทีีอ่ยู่ในสถานะของเหลวทีม่คีุณสมบตัิท าละลายหรอืเจอื
จางสารอื่นเพื่อก่อใหเ้กดิเป็นสารละลาย ซึง่สารท าละลายดงักล่าวนี้จะถูกน าไปใชเ้ป็นตวัท าละลายหรอืเป็นสารตัง้
ตน้ในการผลติในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัง้การผลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั เช่น สทีาภายนอก
และภายในอาคาร ยางรถยนต ์เฟอรน์ิเจอร ์ผลติภณัฑข์องใชส้่วนตวั บรรจุภณัฑ ์ยารกัษาโรค รวมไปจนถงึยาฆ่า
แมลง ผลติภณัฑด์แูลครวัเรอืน สารท าความสะอาด และหมกึพมิพ ์เป็นตน้ 

ทัง้นี้  สารท าละลายหรือตัวท าละลายมีหลากหลายชนิด โดยตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างตัวท าละลายแบ่ง
หมวดหมู่ตามประเภทขององคป์ระกอบหลกัไดด้งันี้  

ตวัท าละลายท่ีเป็น
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 

ตวัท าละลายท่ีมีออกซิเจน
เป็นองคป์ระกอบ 

ตวัท าละลายท่ีมีฮาโลเจนเป็น
องคป์ระกอบ 

ตวัท าละลายอ่ืนๆ 

• แอลแิฟตกิ 
• อะโรมาตกิ 

– เบนซนี 
– โทลอูนี 
– ไซลนี 
– เอทลิ เบนซนี 

• แอลกอฮอล ์
• ไกลคอล 

– เอทลินีไกลคอล 
– โพรพลินีไกลคอล 

• ไกลคอล อเีทอร ์
• คโีตน  

– อะซโีตน  
– เมทลิ เอทลิ คโีตน  
– เมทิล ไอโซบิวทิล คี

โตน 
• เอสเทอร ์

– เอทลิ อะซเิตท 
– บวิทลิ อะซเิตท 

• คลอรเินเตท 
– เมทลินีคลอไรด ์
– ไตรคลอโรเอทลินี 
– เปอรค์ลอโรเอทลินี 

• กรด 
• สารเคมอีื่นๆ 

ทีม่า: บรษิทั เอสวไีอ อนินิชเิอทฟีส ์จ ากดั 

ภาพรวมธรุกิจถงัเกบ็สารเคมีเหลวให้เช่า   

เน่ืองจากอุปทานของตวัท าละลายสว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่น ้ามนัและโรงกลัน่ปิโตรเคม ีซึง่โรงกลัน่
น ้ามนัในประเทศไทยยงัไม่สามารถผลติตวัท าละลายได้เพยีงพอกบัความต้องการใช้ ดงันัน้ประเทศไทยจงึต้อง
น าเขา้ตวัท าละลายจากประเทศสงิคโปรร์วมถงึประเทศอื่นทีม่กี าลงัการผลติของโรงกลัน่น ้ามนัสงูในปรมิาณมากมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการน าเขา้ผ่านการขนสง่ทางเรอืเป็นหลกั ดว้ยปจัจยัสนบัสนุนจากอุปสงคข์องตวัท าละลาย
ทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง และเศรษฐกจิโดยรวม ท าให้ความ
ตอ้งการเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวโดยเฉพาะในบรเิวณลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาเพิม่สงูขึน้ ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อการเตบิโต
ของธุรกจิให้เช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลว เพื่อรองรบัความต้องการของผู้ค้าตวัท าละลาย ที่น าเขา้ตวัท าละลายที่ขน
ส่งผ่านทางเรือเข้ามาจัดเก็บในถังเก็บสารเคมีเหลว แล้วจึงกระจายสินค้าต่อไปยังลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ หรอืสง่ออกไปยงัต่างประเทศ  
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อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจให้บริการและให้เช่าถังเก็บสารเคมีเหลวยังขึ้นอยู่กับปจัจัยต่างๆ รวมถึง
โครงสรา้งพืน้ฐานของถงัเกบ็สารเคมเีหลว เช่น ควรมที าเลที่ตัง้ที่เหมาะสม สามารถรองรบัการขนส่งทัง้ทางเรอื
และรถยนต์ ความหลากหลายของขนาดความจุถงัเกบ็สารเคมเีหลวเพื่อรองรบัความต้องการของลกูคา้ทีแ่ตกต่าง
กนั ระบบท่อส าหรบัขนส่งของเหลวซึ่งเชื่อมต่อกบัถงัเกบ็สารเคมเีหลวแต่ละถงั ควรมที่อขนส่งแยกแต่ละถงัเพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมเีหลวแต่ละชนิด ระบบและเครื่องมอืส าหรบัการถ่ายโอนรวมถงึการแบ่งบรรจุตวั
ท าละลายลงในบรรจุภณัฑ์ที่เลก็ลงเพื่อสะดวกในการขนส่งไปยงัโรงงานการผลติ การดูแลบ ารุงรกัษาซ่อมแซม
โครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์ของถงัเกบ็สารเคมเีหลวและการใหบ้รกิาร รวมไปถึง
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารทีม่ปีระสบการณ์ ซึง่ SCC มคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัทีก่ล่าวมา 

ห่วงโซ่อปุทานของธรุกิจ 

สารเคมเีหลวส่วนมากนัน้เป็นผลผลติทีไ่ด้จากโรงกลัน่น ้ามนั หรอืโรงงานปิโตรเคมีทีใ่ช้น ้ามนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิ
หรอืผลติภณัฑก์ารเกษตรเป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ โดยหลงัจากผ่านกระบวนการการผลติแลว้ ตวัท าละลายจะถูกขนส่ง
เพื่อน าไปจดัเกบ็ในถงัเกบ็สารเคมเีหลวเพื่อรอการกระจายต่อให้โรงงานในภาคการผลติต่างๆ ผ่านทางเรอืหรอื
รถบรรทุก โดยอาจมกีารแบ่งบรรจุใสใ่นถงัเกบ็สารเคมเีหลวขนาดเลก็ก่อนการขนสง่ 

 
แผนภาพแสดงห่วงโซ่อุปทานของธุรกจิ 

ทีม่า: บรษิทั เอสวไีอ อนินิชเิอทฟีส ์จ ากดั 

7.1.1 อปุทานถงัเกบ็สารเคมีเหลว 

ตวัท าละลายสว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ดจ้ากโรงกลัน่น ้ามนัและโรงกลัน่ปิโตรเคม ีผูผ้ลติตวัท าละลายจงึมกัจะอยู่
ในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโรงกลัน่น ้ามนั เนื่องจากการผลติตวัท าละลายที่ได้จากปิโตรเคมภีณัฑห์ลาย
ชนิดต้องใช้แนฟทาซึ่งเป็นผลผลติที่ได้มาจากโรงกลัน่น ้ามนัเป็นวตัถุดบิตัง้ต้น เพราะฉะนัน้อุปทานของตัวท า
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ละลายโดยสว่นมากจะมอียู่มากในพืน้ทีท่ีม่กี าลงัการผลติของโรงกลัน่น ้ามนัสงู เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศ
แถบตะวนัออกกลาง ประเทศอินเดีย ประเทศจีน และประเทศสงิคโปร์ส าหรบัภูมิภาคใกล้เคียงประเทศไทย 
อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจโรงกลัน่น ้ามันในประเทศไทยนัน้ ยงัไม่สามารถผลิตตัวท าละลายได้เพียงพอ 
เน่ืองจากผลติภณัฑส์่วนใหญ่ทีไ่ดจ้ากธุรกจิโรงกลัน่น ้ามนัจะเป็นผลติภณัฑน์ ้ามนัและผลติภณัฑท์ีจ่ะน าไปใชเ้ป็น
สารตัง้ต้นส าหรบัการผลติของโรงกลัน่ปิโตรเคมี ท าให้ผลผลติที่เหลอืเป็นตัวท าละลายนัน้มไีม่มาก ด้วยเหตุนี้ 
ประเทศไทยจงึน าเขา้ตวัท าละลายจากประเทศสงิคโปรร์วมถงึประเทศอื่นในปรมิาณมาก นอกจากนี้ ยงัมอีุปทาน
ของตวัท าละลายที่เพิม่ขึน้จากโรงกลัน่แห่งใหม่ของเครอืปิโตรนาส และในขณะเดยีวกนัยงัมผีู้ประกอบธุรกจิซื้อ
ขายเคมภีณัฑท์ีต่้องการเขา้มาจดัตัง้ศูนยก์ลางการคา้เคมภีณัฑใ์นบรเิวณทีม่อีุปสงค ์แต่มอีุปทานไม่เพยีงพอ เช่น 
ประเทศอนิโดนีเซยี และประเทศไทย 

เนื่องจากอุปทานของตัวท าละลายส่วนใหญ่ถูกน าเขา้มาในประเทศไทยผ่านการขนส่งทางเรอืเป็นหลกั ดงันัน้ 
ท่าเรือบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาซึ่งอยู่ใกล้อ่าวไทยและมีความลึกเพียงพอส าหรบัเรอืขนส่งสนิค้าขนาดใหญ่
สามารถเขา้มาจอดเทยีบท่าเพื่อล าเลยีงสารเคมเีหลวไดส้ะดวก จงึเป็นท าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการท าธุรกจิถงั
เกบ็สารเคมเีหลวใหเ้ช่า อกีทัง้แม่น ้าเจา้พระยายงัเป็นเสน้ทางคมนาคมหลกัส าหรบัสนิคา้เทกอง อาท ิขา้ว น ้าตาล 
ทราย รวมไปถงึตวัท าละลาย และเป็นท าเลทีเ่อือ้ต่อการคมนาคมขนส่งสารเคมเีหลวไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมขัน้
พืน้ฐาน เช่น โรงงานผลติสนิค้าอุปโภคบรโิภคและเคมภีณัฑ์ที่ใช้ในบ้านที่ตัง้อยู่ในบรเิวณกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลเป็นหลกั อย่างไรกต็าม ถงัเกบ็สารเคมเีหลวส่วนใหญ่นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการใชส้อยเอง
ภายในกลุ่มบรษิทั และมเีพยีงสว่นน้อยทีป่ล่อยเช่าใหแ้กบุ่คคลภายนอก ซึง่ในบรเิวณกรุงเทพมหานครนัน้มเีพยีง 
2 บรษิทัทีม่ปีล่อยเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหแ้ก่บุคคลภายนอกเป็นสว่นมาก และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแม่น ้าท่าจนี 
ซึง่มกัใชเ้ป็นเสน้ทางขนสง่อาหารทะเล และแม่น ้าบางประกง ซึง่มกัใชเ้ป็นเสน้ทางท่องเทีย่ว จะเหน็ไดว้่าแม่น ้าทัง้
สองสายนัน้ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเส้นทางในการการขนส่งสารเคมีเหลวและน ้ามนั อกีทัง้ยงัมีความลกึเพียง
ประมาณ 3.5 เมตร ท าใหส้ารเคมเีหลวทีจ่ะถูกขนส่งเขา้มายงัท่าเรอืทีต่ัง้อยู่บรเิวณดงักล่าวต้องถูกแบ่งใส่เรอืทีม่ี
ขนาดเลก็หลายๆ รอบ ซึง่อาจท าใหเ้กดิความไม่สะดวกและมคี่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ตามมา ในขณะทีบ่รเิวณมาบตา
พุด ถงัเกบ็สารเคมเีหลวเกอืบทัง้หมดถูกสรา้งขึน้เพื่อการใชส้อยเองภายในกลุ่มบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิโรงงานปิโตร
เคมขี ัน้กลางและอุตสาหกรรมหนัก นอกจากนี้ การล าเลยีงสารเคมเีหลวในบรเิวณดงักล่าวจะต้องใช้ท่อล าเลยีง
กลางทีล่ากยาวจากเรอืมายงับรเิวณทีต่ัง้ของถงัเกบ็สารเคมเีหลว เน่ืองจากระยะทีเ่รอืจอดนัน้ค่อนขา้งไกลจากฝ ัง่ 
เพราะสภาพฝ ัง่ไม่สามารถรองรบัเรอืขนส่งสารเคมเีหลวขนาดใหญ่ได ้ท าใหต้้องลา้งท่อล าเลยีงกลางทุกครัง้เมื่อ
เปลี่ยนชนิดของสารเคมีเหลวที่ล าเลียงเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมีแต่ละชนิด ท าให้เสยีเวลาและมี
ค่าใชจ้่ายสงูขึน้ อกีทัง้ท่อล าเลยีงกลางและขนาดของถงัเกบ็สารเคมเีหลวส่วนใหญ่มขีนาดใหญ่มาก จงึไม่เหมาะ
ส าหรับการจัดเก็บตัวท าละลาย ดังนัน้ ด้วยท าเลที่ตัง้ที่อยู่ใกล้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกและถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม ใกลศู้นยก์ลางของโรงงานการผลติทีม่คีวามต้องการใชต้วัท าละลาย และความสะดวกในการล าเลยีง
สารเคมเีหลวจากเรอืสูถ่งัเกบ็สารเคมเีหลว สง่ผลใหถ้งัเกบ็สารเคมเีหลวทีต่ัง้อยู่บรเิวณลุ่มแมน่ ้าเจา้พระยา มคีวาม
เหมาะสมต่อการจดัเกบ็และการขนส่งตวัท าละลายต่อไปยงัผูผ้ลติมากกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแม่น ้าท่าจีน แม่น ้า
บางประกง และบรเิวณมาบตาพุด 

7.1.2 อปุสงคถ์งัเกบ็สารเคมีเหลว 

อุปสงค์ถังเกบ็สารเคมเีหลวส่วนใหญ่นัน้เกดิขึน้จากอุปสงค์ของตวัท าละลายซึ่งมกัจะสูงขึน้ตามการเติบโตของ
เศรษฐกจิ เนื่องจากตวัท าละลายนัน้ใชเ้ป็นสารตัง้ต้นในอุตสาหกรรมการผลติสนิคา้ต่างๆที่น าไปจ าหน่ายต่อแก่
ผูบ้รโิภค โดยมลูค่าตลาดของตวัท าละลายทัว่โลกในปี 2560 มมีลูค่าราว 38.33 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั และคาดว่า
จะเตบิโตขึน้จนถงึ 57.34 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2566 ดว้ยอตัราเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 3.90 ต่อปีในช่วงปี 2561 
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ถงึ 2566 ปจัจยัสนบัสนุนหลกัในการเตบิโตของอุตสาหกรรมตวัท าละลาย คอื การเพิม่ขึน้ของอุปสงคต์วัท าละลาย
ในอุตสาหกรรมก่อสรา้งและยานยนต์ และการเตบิโตของอุปสงคข์องสารเคมทีีใ่ชใ้นการเกษตร หากเปรยีบเทยีบ
ตามภูมิภาค ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่อยู่ที่เอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ของจ านวน
ประชากรและการขยายตวัของความเป็นเมอืง (Urbanization)  

ส าหรบัประเทศไทย มกีารคาดการณ์ว่าตลาดตวัท าละลายจะเตบิโตจากการรเิริม่โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) รวมไปถึงการพัฒนาของเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
นอกจากนี้ จากการเกบ็ขอ้มูลจากผู้ประกอบธุรกจิซือ้ขายเคมภีณัฑ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ คาดการณ์ว่า
ตลาดตวัท าละลายจะเติบโตขึน้ประมาณรอ้ยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตของเศรษฐกจิ โดย
ผู้ประกอบการระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้  ได้แก่ บริษัท ฮันทส์แมน (สหรัฐอเมริกา), บริษัท บีเอเอสเอฟ 
(เยอรมนั), บรษิทั รอยลัดตัชเ์ชลล ์จ ากดั (มหาชน) (เนเธอรแ์ลนด)์, บรษิทั ดาว เคมคิอล (สหรฐัอเมรกิา), บรษิทั 
เซลานีส (สหรฐัอเมรกิา) และ บรษิทั เอก็ซอน เคมคีอล (สหรฐัอเมรกิา) 

สรปุข้อมูลการน าเข้าสารท าละลายของประเทศไทย 

(1) ปริมาณการน าเข้าสารท าละลายของประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2557 – 2561 

ปริมาณการน าเข้าสาร
ท าละลาย /1  

(หน่วย: ลา้นลติร/2) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

เมทานอล  
(Methanol) 

3,001.34  94.27  779.19  82.31  825.15  82.54  2,607.19  93.97  2,364.72  93.28  

เอทลิ อะซเิตท  
(Ethyl Acetate)  

62.42  1.96  58.90  6.22  59.43  5.94  62.22  2.24  64.48  2.54  

อะซโีตน  
(Acetone) 

71.93  2.26  65.40  6.91  58.76  5.88  59.62  2.15  50.19  1.98  

เมทลิ เอทลิ คโีตน  
(Methyl Ethyl Ketone) 

22.26  0.70  24.44  2.58  27.24  2.73  25.01  0.90  27.43  1.08  

นอรม์อล บวิทวิ อะซเีตท  
(n-Butyl Acetate)  

13.60  0.43  18.23  1.93  21.22  2.12  19.52  0.70  21.56  0.85  

โทลอูนี  
(Toluene) 

0.02  0.00  0.03  0.00  0.32  0.03  0.73  0.03  6.20  0.24  

ไซโคลเฮกเซน 
(Cyclohexane) 

12.30  0.39  0.51  0.05  7.60  0.76  0.30  0.01  0.40  0.02  

รวม 3,183.89  100.00  946.69  100.00  999.72  100.00  2,774.60  100.00  2,534.98  100.00  
หมายเหตุ: 
/1 ครอบคลุมเฉพาะสารท าละลายประเภททีเ่ป็นตวัอย่างในการศกึษาเท่านัน้ 
/2 1 กโิลกรมั เทยีบเท่า 0.0012 กโิลลติร โดยประมาณ 
ทีม่า: กรมศุลกากร  
ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2561 
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(2) มูลค่าการน าเข้าสารท าละลายของประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2557 – 2561 

มลูค่าการน าเข้าสาร
ท าละลาย /1  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

เมทานอล  
(Methanol) 

9,824.12 61.81 6,908.83 63.81 6,038.87 62.11 8,838.86 67.29 10,455.35 68.15 

เอทลิ อะซเิตท  
(Ethyl Acetate)  

1,751.99 11.02 1,424.70 13.16 1,285.18 13.22 1,457.20 11.09 1,862.99 12.14 

อะซโีตน  
(Acetone) 

2,384.84 15.01 1,254.22 11.58 1,056.60 10.87 1,455.32 11.08 1,117.67 7.28 

เมทลิ เอทลิ คโีตน  
(Methyl Ethyl Ketone) 

941.42 5.92 733.55 6.78 700.51 7.20 819.49 6.24 1,091.38 7.11 

นอรม์อล บวิทวิ อะซเีตท 
(n-Butyl Acetate)  

473.34 2.98 477.84 4.41 453.65 4.67 532.08 4.05 690.34 4.50 

โทลอูนี  
(Toluene) 

4.06 0.03 3.78 0.03 9.34 0.10 20.81 0.16 107.77 0.70 

ไซโคลเฮกเซน 
(Cyclohexane) 

513.35 3.23 24.05 0.22 178.57 1.84 12.44 0.09 17.27 0.11 

รวม   15,893.12  100.00   10,826.97  100.00     9,722.72  100.00   13,136.20  100.00   15,342.77  100.00 

หมายเหตุ: 
/1 ครอบคลุมเฉพาะสารท าละลายประเภททีเ่ป็นตวัอย่างในการศกึษาเท่านัน้ 
ทีม่า: กรมศุลกากร  
ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2561 

 
(3) อตุสาหกรรมท่ีมีการใช้สารท าละลายเป็นตวัท าละลายหรอืสารตัง้ต้นเพื่อการผลิต 

อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ 

อตุสาหกรรมก่อสร้าง 
ผลติภณัฑ์คอนกรีต ยางมะตอย เรซิน สทีัว่ไป สทีาภายนอกและภายในอาคาร                
สสีเปรย์ กาว แลคเกอร์ ทินเนอร์ งานเคลอืบผิว  

อตุสาหกรรมสแีละสารเคลอืบผิว 
สทีัว่ไป สทีาภายนอกและภายในอาคาร สสีเปรย์ สย้ีอม น า้มนัขดัเงา กาว  
แลคเกอร์ ทินเนอร์ งานเคลอืบผิว  

อตุสาหกรรมยานยนต์ ยางรถยนต์ สรีถยนต์ งานเคลอืบผิว กาว เรซิน หนงัเทยีม แลกเกอร์ น า้มนัขดัเงา 

อตุสาหกรรมพลาสตกิและบรรจภุณัฑ์ เม็ดพลาสตกิขึน้รูป พลาสติก ขวดน า้ดืม่ ภาชนะบรรจอุาหาร โฟม 

อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ เรซิน กาวส าหรับไม้อดั กาวส าหรับการประกอบเฟอร์นเิจอร์ 

อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ดแูลร่างกาย
และผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองส าอาง น า้หอม น า้ยาล้างเลบ็ น า้ยาทาเลบ็ โลชัน่ แป้ง ครีมโกนหนวด 
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อตุสาหกรรมยา ยารักษาโรค ยารักษาสวิ พลาสเตอร์ยา 

อตุสาหกรรมการพิมพ์ หมกึพิมพ์ กาว การเคลอืบกระดาษ 

อตุสาหกรรมสิง่ทอ เส้นใยสงัเคราะห์เพื่อน าไปผลติเป็นเสือ้ผ้ากีฬา ผ้าท าเต้นท์ สย้ีอม รองเท้า 

อตุสาหกรรมเคม ี ยาฆา่แมลง เบนซีน ฟีนอล  

อตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบริโภคอื่น 
ผลติภณัฑ์ดแูลครัวเรือน สารท าความสะอาด เช่น น า้ยาเช็ดพืน้ น า้ยาเช็ด
กระจก น า้ยาขจดัคราบส ีเคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีเป็นโลหะ 

 
7.2 ตลาดคลงัสินค้าให้เช่า 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าโดย บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิ
คลงัสนิค้าให้เช่ามกีารเติบโตค่อนขา้งดใีนช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา เป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ทัง้ความ
ตอ้งการเช่าและการพฒันาพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหม่ๆ ธุรกจิคลงัสนิคา้เป็นธุรกจิทีส่นับสนุนธุรกจิหลายธุรกจิ อนัไดแ้ก่ 
ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิภาคการสง่ออก และอุตสาหกรรมการผลติ ทีต่อ้งใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในการกกัเกบ็สนิคา้เพื่อการ
จ าหน่ายทัง้ในประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศ นอกจากนี้ธุรกิจคลงัสนิค้ายงัเป็นธุรกจิที่สนับสนุนธุรกิจ
ประเภทใหม่ที่มาแรง คอื ธุรกจิ E-Commerce ซึ่งธุรกจิประเภทนี้มคีวามต้องการใชพ้ื้นที่คลงัสนิค้าเป็นจ านวน
มากในการกกัเกบ็สนิคา้เพื่อจ าหน่ายและส่งต่อไปยงัผูบ้รโิภค การพฒันาคลงัสนิคา้ใหม่ภายในประเทศส่วนใหญ่
เป็นการขยายธุรกจิในพื้นที่ศกัยภาพที่มอียู่เดมิเป็นหลกั การเตบิโตของธุรกจิคลงัสนิค้าในประเทศไทยมปีจัจยั
สนบัสนุนทีส่ าคญัมาจากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนาดใหญ่ทัง้ทางถนน รถไฟ ท่าเรอื สนามบนิ
ในหลายพืน้ที ่รวมทัง้การจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมใหม่ของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยคลงัสนิคา้ใหม่ทีจ่ะ
เขา้สูต่ลาดส่วนใหญ่เป็นคลงัสนิคา้ทีม่รีะบบจดัการสนิคา้พรอ้มระบบจดัการโลจสิตกิสท์ีท่นัสมยั รวมทัง้คลงัสนิคา้
ห้องเยน็ควบคุมอุณหภูมิที่ตลาดยงัมคีวามต้องการอกีมาก โดยรูปแบบการพฒันาที่จะค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังานมากขึน้ 

ตลาดคลงัสนิคา้ในประเทศไทยมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ภายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา ตลาดคลงัสนิคา้เดมิที
เป็นธุรกิจภายในครอบครวั โดยมกีารพฒันาคลงัสนิค้าที่มเีพดานสูงไม่เกนิ 7 เมตร และอยู่ชัน้พื้นดิน แต่หาก
พิจารณากระบวนการขนส่งสนิค้าโดยรถบรรทุก เมื่อสนิค้าจะน าเขา้เกบ็ในคลงัสนิค้า หากคลงัสนิค้าอยู่ระดบั
พืน้ดนิ จะต้องใชเ้วลาและแรงงานเพื่อขนสนิคา้ลงเกบ็ในคลงัสนิคา้ ต่อมาจงึมกีารพฒันาพืน้ราบของคลงัสนิคา้ให้
มคีวามสูงเพิม่ขึน้เพื่อความสะดวกในการน าสนิค้ามาเกบ็ โดยมกีารยกพื้นคลงัสนิคา้ให้สูงขึน้ 1.3 เมตร เพื่อให้
เท่ากับความสูงของรถบรรทุก นอกจากนี้ระยะจากพื้นถึงเพดาน มีความสูงอยู่ระหว่าง 9 ถึง 12 เมตร เพื่อ
ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็สนิคา้เป็นจ านวนมาก อกีทัง้มรีะบบการระบายอากาศทีด่ ี

7.2.1 อปุทานคลงัสินเค้าให้เช่าแบ่งตามพืน้ท่ี 

อุปทานคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบรเิวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 
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บรเิวณตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ลาดกระบงั และ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นบรเิวณพืน้ทีท่ีน่ิยม
ส าหรบัตลาดคลงัสนิค้าให้เช่า เนื่องจากบรเิวณนี้ตัง้อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบนินานาชาติของ
ประเทศไทยและท่าเทยีบเรอืน ้าลกึแหลมฉบงัในจงัหวดัชลบุร ีจงึท าใหบ้รเิวณดงักล่าวมคีวามสะดวกส าหรบัเป็นที่
กกัเกบ็สนิค้าเพื่อการส่งออกทัง้ทางอากาศและทางเรอื นอกจากนี้บรเิวณนี้ยงัเป็นบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ของนิ คม
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพล ีนิคมอุตสาหกรรมบางป ูและ อื่นๆ จงึท าใหบ้รเิวณนี้เหมาะทีจ่ะ
เป็นที่พื้นที่กกัเก็บสนิค้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค และกกัเกบ็สนิค้าส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติต่างๆ ประเภท
ชิน้สว่นอะไหล่ทีใ่ชใ้นการผลติ  

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 อุปทานคลงัสนิค้าให้เช่าในบรเิวณนี้มจี านวนคงที่จากปี พ.ศ. 2560 จ านวน
ทัง้สิ้น 1,932,208 ตารางเมตร โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้มีโครงการคลังสินค้าขนาดใหญ่เกิดใหม่ในจังหวัด
สมุทรปราการ คือ โครงการทพีาร์คบางพล ี1-3 และโครงการดบับลิวเอชเอ เมกะโลจสิติกส ์เซน็เตอร์ ชลหาร
พจิติร ทพิยโ์ปรเจค 7 (TIP7) ซึง่ไดข้ยายพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้จ านวนทัง้สิน้ 637,454 ตารางเมตร ซึง่ท าใหต้ลาด
คลงัสนิค้าของจงัหวดัสมุทรปราการมีขนาดใหญ่มากขึ้นด้วย อุปทานใหม่ที่เขา้สู่ตลาดในปี พ.ศ. 2559 และ ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นอุปทานใหม่จากโครงการทพิยโ์ปรเจค 8 (TIP8) จ านวนพืน้ทีเ่ช่า 97,602.85 ตารางเมตร 

 

ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

พืน้ที่อุปทานคลงัสนิคา้ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบรเิวณจงัหวดัสมุทรปราการ คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 79 และในพื้นที่
บรเิวณลาดกระบงั (บรเิวณตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร) คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 21 
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ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ของคลงัสนิค้า ในบรเิวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ คอื ไทคอน มอีุปทานคดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31 รองลงมาคอื ดบับลวิเอชเอ มอีุปทานคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 28 อนัดบัที่สามได้แก่ ทพิย ์  
โฮลดิง้ มอีุปทานคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9 

 

ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
อุปทานคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบรเิวณจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัอยุธยา 

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 พื้นที่คลงัสนิค้าให้เช่าบรเิวณพื้นที่จงัหวดัปทุมธานีและพระนครศรอียุธยา มี
จ านวนทัง้สิ้น 778,856 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่เกิดขึ้นจ านวน 220,594 ตารางเมตร ซึ่งอุปทานใหม่ที่
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เกดิขึ้นทัง้หมดตัง้อยู่ในบรเิวณจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เนื่องจากต าแหน่งที่ตัง้บรเิวณนี้ตั ้งอยู่ศูนย์กลางของ
ประเทศ ท าใหก้ารขนสง่สนิคา้ไปยงัภูมภิาคต่างๆสามารถท าไดส้ะดวก โดยใชก้ารขนสง่ทางถนนเป็นหลกั 

 

ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้โดยส่วนใหญ่ตัง้อยู่บรเิวณจงัหวดัพระนครศรอียุธยาถงึรอ้ยละ 83 และรองลงมาคอืจงัหวดั
ปทุมธานี ทีอ่ตัราสว่นรอ้ยละ 17 

 

ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ของคลงัสนิค้า ในบรเิวณปทุมธานี และพระนครศรอียุธยา คอื ไทคอน มอีุปทานคดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 56 รองลงมา คอื รงัสติพรอสเพอร ์และธนมล มอีุปทานคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17 และร้อยละ 8 
ตามล าดบั 
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ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

อปุสงคค์ลงัสินค้าให้เช่าแบ่งตามพืน้ท่ี 
อุปสงคค์ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบรเิวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 มพีื้นที่อาคารคลงัสนิค้าถูกเช่าไปแล้วทัง้สิน้จ านวน 1,804,764 ตารางเมตร 
จากพื้นที่อาคารคลงัสนิค้าทัง้หมดจ านวน 1,932,208 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเช่าพื้นที่รอ้ยละ 93.4 อตัรา
การเช่าพืน้ทีล่ดลงจากปี พ.ศ. 2560 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 93.8  อตัราการเช่าปรบัตวัลดลงเนื่องจากมกีารยา้ยออกของ
ลกูคา้ซึง่ส่วนใหญ่ยา้ยออกจากโครงการคลงัสนิคา้แบบดัง้เดมิ มพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ว่างใหเ้ช่าจ านวน 127,444 
ตารางเมตร โดยอตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี (Annual Take-Up Rate) ของพืน้ทีเ่ช่าอาคารคลงัสนิคา้บรเิวณน้ีอยู่ที่
ปีละประมาณ 157,539 ตารางเมตร   

 

ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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บรเิวณทีม่อีุปสงคส์งูทีส่ดุ คอืบรเิวณบางนา-จงัหวดัสมุทรปราการ มอีุปสงคส์งูถงึ 513,738 ตารางเมตร รองลงมา 
คอื บรเิวณเลยีบคลองชลหารพจิติร และบรเิวณลาดกระบงั มอีุปสงคท์ี ่469,895 ตารางเมตร และ 366,281 ตาราง
เมตร ตามล าดบั ในส่วนของอตัราการเช่าพื้นที่คลงัสนิค้าในบรเิวณนี้อยู่ในระดบัไม่ต่างกนัมากนัก กล่าวคอื ที่
อตัราการเช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้อยู่สงูกว่าอตัรารอ้ยละ 90 โดยบรเิวณลาดกระบงัมอีตัราการเช่าพืน้ทีส่งูทีส่ดุอยู่ทีร่อ้ย
ละ 99.43 รองลงมาคอืบรเิวณเลยีบคลองชลหารพจิติร และบรเิวณบางนา-จงัหวดัสมุทรปราการ มอีตัราการเช่า
พืน้ที่อยู่ที่รอ้ยละ 97.93 และ 93.94 ตามล าดบั  ทัง้นี้ บรเิวณเมอืงใหม่บางพลแีละกิง่แกว้มอีตัราการเช่าต ่ากว่า
บรเิวณอื่นๆ เพยีงเลก็น้อย คอืมอีตัราการเช่าพืน้ทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 89.73 และ 87.25 ตามล าดบั สว่นบรเิวณทีม่อีตัรา
การเช่าพืน้คลงัสนิคา้ทีต่ ่าทีส่ดุ คอืบรเิวณเทพารกัษ์ทีม่อีตัราการเช่าพืน้ทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 67.72 อตัราการเช่าพืน้ทีใ่น
บรเิวณนี้ไม่ต่างกนัมากนกัเนื่องจากความต้องการใชพ้ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในบรเิวณนี้มสีงู เน่ืองจากท าเลทีต่ัง้ทีอ่ยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร และสนามบนิสุวรรณภูม ิทีส่ามารถเดนิทางสะดวกโดยใชถ้นนบางนา-ตราดเป็นเสน้ทางหลกัใน
การขนสง่สนิคา้ สว่นปจัจยัทีท่ าใหแ้ต่ละท าเลมอุีปสงคต่์างกนั คอืระยะทางสูก่รุงเทพมหานคร และระยะทางสูนิ่คม
อุตสาหกรรมต่างๆ 

อุปสงคค์ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบรเิวณจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัอยุธยา 

ณ ไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2561 มพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ถูกเช่าไปจ านวนทัง้สิน้ 682,998 ตารางเมตร จากพืน้ที่
อาคารคลงัสนิคา้ทัง้หมดจ านวน 778,856 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเช่าพืน้ทีท่ีร่อ้ยละ 87.7 โดยอตัราการเช่า
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ปรบัเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2560 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 83.4  โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ว่างใหเ้ช่าจ านวน
เพียง 95,858 ตารางเมตร ส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (Annual Take-Up Rate) ของพื้นที่เช่าอาคาร
คลงัสนิคา้บรเิวณนี้อยู่ที่ปีละประมาณ 43,010 ตารางเมตร อตัราการเช่าเฉลีย่ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 
ปรบัตวัสงูขึน้เป็นรอ้ยละ 87.7 อนัเนื่องมาจากการเช่าพืน้ทีใ่นอุปทานใหม่ทีเ่พิม่เขา้มาในบรเิวณจงัหวดัอยุธยา ณ 
ไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2561 ซึง่มกีารเช่าพืน้ทีใ่นโครงการทีเ่ป็นอุปทานใหม่สงูถงึรอ้ยละ 100 โครงการดงักล่าว 
คอื โครงการ ท ีพารค์ วงัน้อย 2    

โดยบรเิวณจงัหวดัปทุมธานีมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ถูกเช่าไปจ านวนทัง้สิน้ 127,190 ตารางเมตร จากพืน้ทีอ่าคาร
คลงัสนิคา้ทัง้หมดจ านวน 130,340 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเช่าพืน้ทีท่ีร่อ้ยละ 97.6  ในขณะทีบ่รเิวณจงัหวดั
อยุธยามพีื้นที่อาคารคลงัสนิค้าถูกเช่าไปจ านวนทัง้สิน้ 555,808 ตารางเมตร จากพื้นที่อาคารคลงัสนิค้าทัง้หมด
จ านวน 648,516 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเช่าพืน้ทีท่ีร่อ้ยละ 85.7   

 

ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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7.2.2 อตัราค่าเช่าคลงัสินค้าให้เช่าแบ่งตามพืน้ท่ี 

อตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบรเิวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ราคาค่าเช่าพื้นที่อาคารคลงัสนิค้าบรเิวณลาดกระบงัและจงัหวดัสมุทรปราการ ณ ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 มี
อตัราราคาค่าเช่าที ่163 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน โดยประมาณ  โดยราคาค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ลดลง
จากปี พ.ศ.2560 ทีร่าคาค่าเช่า 164 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน อนัเนื่องมาจากลูกคา้รายใหญ่ทีม่คีวามตอ้งการ
ใช้พืน้ทีข่นาดใหญ่มจี านวนเพิม่มากขึน้ ราคาค่าเช่าคลงัสนิคา้บรเิวณนี้สงูสุดในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ที่ 165 บาท 
ต่อตารางเมตรต่อเดอืน และราคาค่าเช่าปรบัลดลงมาที่ราคาค่าเช่า 164 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ในปี พ.ศ. 
2557 และทรงตวัอยู่ที ่164 บาทต่อตารางเมตร ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2557 ถงึปี พ.ศ. 2560 

 

หมายเหตุ:  
ค่าเช่าดงักล่าวเป็นค่าเช่าเสนอ ซึง่ค่าเช่าทีต่กลงจรงิระหว่างผู้เช่ากบัผูใ้ห้เช่าจะต า่กว่าราคาเสนอประมาณรอ้ยละ 5 ถงึ รอ้ยละ 15 
ของราคาค่าเช่าเสนอเช่า โดยค่าเช่าหลงัการต่อรองขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั อนัไดแ้ก่ ขนาดพื้นทีเ่ช่า ระยะเวลาการเช่า และ ภาวการณ์
แขง่ขนัในแต่ละพื้นที ่
ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรเิวณเมอืงใหม่บางพล ีมรีาคาเพดานค่าเช่าเสนอสงูทีสุ่ด คอื 185 บาทต่อตารางเมตร โดยมรีะดบัราคาค่าเช่า
เริม่ต้นที่ 150 บาทต่อตารางเมตร ไปจนสูงสุดที่ 185 บาทต่อตารางเมตร บรเิวณเทพารกัษ์มรีะดบัราคาค่าเช่า
เริม่ต้นต ่าที่สุด คอื เริม่ต้นที่ 110 บาทต่อตารางเมตร ไปจนสงูสุดที่ 180 บาทต่อตารางเมตร ระดบัราคาค่าเช่า
คลงัสนิค้าที่มีราคาเริม่ต้นที่ 110 บาทต่อตารางเมตร เป็นคลงัสนิค้าแบบดัง้เดิม คือ ไม่ยกพื้น และมีสภาพที่
ค่อนขา้งเก่า คลงัสนิคา้บรเิวณบางนา - สมุทรปราการมรีะดบัราคาค่าเช่าเริม่ตน้ที ่120 บาทต่อตารางเมตร ไปจน
สงูสุดที ่180 บาทต่อตารางเมตร ส่วนบรเิวณเลยีบคลองชลหารพจิติรมรีาคาค่าเช่าเสนออยู่ในช่วง 150 ถึง 165 
บาทต่อตารางเมตร    
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หมายเหตุ:  
ค่าเช่าดงักล่าวเป็นค่าเช่าเสนอ ซึง่ค่าเช่าทีต่กลงจรงิระหว่างผู้เช่ากบัผูใ้ห้เช่าจะต า่กว่าราคาเสนอประมาณรอ้ยละ 5 ถงึ รอ้ยละ 15 
ของราคาค่าเช่าเสนอเช่า โดยค่าเช่าหลงัการต่อรองขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั อนัไดแ้ก่ ขนาดพื้นทีเ่ช่า ระยะเวลาการเช่า และ ภาวการณ์
แขง่ขนัในแต่ละพื้นที ่
ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบรเิวณจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัอยุธยา 

ราคาค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้บรเิวณพืน้ทีศ่กึษา ณ ไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2561 มรีาคาเสนอเช่าเฉลีย่อยู่ที ่
141 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดอืน โดยค่าเช่าไดป้รบัตวัลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งราคาค่าเช่าอยู่ที่ 142 บาท 
ต่อตารางเมตรต่อเดอืน โดยปี พ.ศ. 2555 ถงึปี พ.ศ. 2557 ราคาค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 
140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน เป็นราคาค่าเช่า 151 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน และราคาค่าเช่าปรบัลดลง
อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 โดยสาเหตุมาจากพืน้ทีว่่างทีเ่พิม่ขึน้ของคลงัสนิคา้ในบรเิวณนี้ จงึท าใหโ้ครงการ
ต่างๆ น ากลยุทธก์ารลดราคาค่าเช่าเขา้มาช่วยในการดงึดดูผูเ้ช่า 

 

หมายเหตุ:  
ค่าเช่าดงักล่าวเป็นค่าเช่าเสนอ ซึง่ค่าเช่าทีต่กลงจรงิระหว่างผู้เช่ากบัผูใ้ห้เช่าจะต า่กว่าราคาเสนอประมาณรอ้ยละ 5 ถงึ รอ้ยละ 15 
ของราคาค่าเช่าเสนอเช่า โดยค่าเช่าหลงัการต่อรองขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั อนัไดแ้ก่ ขนาดพื้นทีเ่ช่า ระยะเวลาการเช่า และ ภาวการณ์
แขง่ขนัในแต่ละพื้นที ่
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ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 ราคาค่าเช่าพื้นที่อาคารคลงัสนิค้าบรเิวณปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา
ปรบัตวัลดลง โดยบรเิวณจงัหวดัปทุมธานีมรีาคาค่าเช่าเสนอทีร่าคา 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน สว่นบรเิวณ
พระนครศรอียุธยา มรีาคาค่าเช่าเสนออยู่ที ่143 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

 

หมายเหตุ:  
ค่าเช่าดงักล่าวเป็นค่าเช่าเสนอ ซึง่ค่าเช่าทีต่กลงจรงิระหว่างผู้เช่ากบัผูใ้ห้เช่าจะต า่กว่าราคาเสนอประมาณรอ้ยละ 5 ถงึ รอ้ยละ 15 
ของราคาค่าเช่าเสนอเช่า โดยค่าเช่าหลงัการต่อรองขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั อนัไดแ้ก่ ขนาดพื้นทีเ่ช่า ระยะเวลาการเช่า และ ภาวการณ์
แขง่ขนัในแต่ละพื้นที ่
ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริเวณจังหวัดปทุมธานีมีราคาเสนอเช่าเริ่มต้นที่ 140 บาท ไปจนถึง 180 บาทต่อตารางเมตร ส่วนจังหวัด
พระนครศรอียุธยา มรีาคาเสนอเช่าเริม่ตน้ที1่20 บาท ไปจนถงึ 155 บาทต่อตารางเมตร 
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8. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกองทรสัต ์
 
8.1 โครงสรา้งท่ีส าคญัของกองทรสัต ์

8.1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของกองทรสัต์ และกระบวนการก่อตัง้กองทรสัต ์

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรยีล โกรท ใช้ชื่อ
ภ าษ าอังก ฤษ ว่ า  AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ห รือ 
AIMIRT เป็นกองทรสัต์ตามพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ที่ก่อตัง้ขึ้นด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ 
ทรสัต์โอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ดว้ยความไวว้างใจใหท้รสัตจีดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์

โดยภายหลงัจากที่บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่อตั ้งทรสัต์ได้ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. และไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์รวมถงึไดด้ าเนินการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์แลว้เสรจ็ ผูก้่อตัง้ทรสัต์ และบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตี ได้
เข้าท าสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อก่อตัง้ทรสัต์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมีทรพัย์สินเริ่มต้นที่จะให้เป็น
กองทรสัต ์คอื เงนิทีผู่ก้่อตัง้ทรสัตไ์ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก ผูจ้ านวนไม่เกนิประมาณ 1,550 ลา้น
บาท โดยผูก้่อตัง้ทรสัต์มหีน้าที่ด าเนินการให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์โอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อใหก้ารก่อตัง้กองทรสัต์แลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ
ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าว พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. และภายหลงัจากที่ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้โอนเงนิที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ให้ทรสัตี และ
กองทรสัต์ไดก้่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณ์แบบตามพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นแลว้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์จงึด าเนินการ
ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 
45 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์รวมถงึการสง่ส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 8-2 

 

8.1.2 วตัถุประสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตัง้ขึน้ตามพ.ร.บ. ทรสัต์ฯ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนและกองทรสัต์นี้อาจเป็น
กองทรสัตท์ีร่องรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกหลักทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์ (Real Estate Investment Trust หรือ REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 
49/2555 และอาจด าเนินการเพื่อแลกเปลีย่นกบัทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์น าหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

เมื่อกองทรสัต์น าเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์แล้ว และเมื่อ
กองทรสัต์รบัโอนทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ (ในกรณีทีม่กีารแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะน าทรพัยส์นิหลกั และทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดร้บัโอนจาก
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เข้ารวมกับกองทรสัต์) 
ดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และ
การให้บรกิารที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าหรอืให้ใช้พื้นที่หรอืทรพัย์สนิที่ ให้เช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดังกล่าว 
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายหรอืแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ใหด้ าเนินการได ้โดย
การมอบหมายหรอืแต่งตัง้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญานี้ กฎหมาย และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและ
ก ากบัดูแลโดยทรสัตี เพื่อให้การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญา
ก่อตัง้กองทรสัต์ และหลกัเกณฑ์ที่พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ประกาศอื่นๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใด
ทีเ่ป็นการใชก้องทรสัตเ์พื่อประกอบธุรกจิอื่น และจะไม่น าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกให้
เช่าแก่บุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัย์และสงัหาริมทรพัย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อ
ศลีธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่หนึ่ง กองทรสัต์จะน า
ทรพัย์สนิดงักล่าวไปจดัหาประโยชน์ กล่าวคอื (1) ส าหรบัสทิธกิารเช่าในที่ดนิ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว และอาคาร
คลงัสนิคา้ ในโครงการ SCC กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายย่อย 
และจะแต่งตัง้ SCC ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว 
(2) ส าหรบักรรมสทิธิใ์นที่ดนิ และอาคารคลงัสนิค้า ในโครงการ TIP 8 กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน า
ทรพัยส์นิดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั (บรษิทัในเครอืของ TIP) 
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว (3) ส าหรบัสทิธกิาร
เช่าในทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน า
ทรพัย์สนิดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้ BIP ให้ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว และ (4) ส าหรบักรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็ และเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรบัใช้ในการด าเนินกจิการโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 
ในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าว
ออกใหเ้ช่าแก่ JPAC เพื่อน าไปด าเนินกจิการหอ้งเยน็ 
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แผนภาพโครงสรา้งของกองทรสัต ์(AIMIRT) ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง   

 
 
8.2 สรปุสาระส าคญัของรา่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 112 

คู่สญัญา ▪ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ผูก้่อตัง้ทรสัต”์ และ “ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 

▪ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั (“ทรสัต”ี) 

ลกัษณะของกองทรสัต์
และกลไกการบริหาร 

▪ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสั - 
เทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust หรอื AIMIRT เป็นกองทรสัต์ตามพระราชบญัญัติทรสัต์ ที่
ก่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี้ และสมบรูณ์เมื่อผูก้่อตัง้ทรสัตโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการ
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรสัตีจดัการทรพัย์สนิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ

                                                   
/1 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 25 ถงั ประกอบดว้ย ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 10 ถงั ซึง่เช่าโดยบรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ์ จ ากดั โดยเป็น
การเช่าเพือ่ใชใ้นการประกอบธุรกจิหลกัและธุรกจิอืน่ๆ และถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 15 ถงั ซึง่เช่าโดย SCC โดยเป็นการเช่าเพือ่ใหบ้รกิาร
กบับรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามสญัญาใหบ้รกิารเช่าถงัเก็บสารเคมเีหลวเดมิที ่SCC มกีบั บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจากกองทรสัต์ไม่สามารถท าการโอนสทิธใินสญัญาใหบ้รกิารเช่าถงัเก็บสารเคมเีหลวดงักล่าวไดก้่อนการเขา้ลงทุนใน
โครงการ SCC 
/2 ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 36 ถงั ปล่อยเช่าใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อย 
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หน่วยทรสัต ์และอาจเป็นกองทรสัต์ทีจ่ะรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้
มารวมกับกองทรัสต์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่ง
ทรพัย์สินของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการที่กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ของกองทรสัต ์และเงนิสด (ถา้ม)ี 

▪ กองทรสัต์นี้ไม่มสีถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัย์สนิที่อยู่ในชื่อและอ านาจจดัการ
ของทรสัต ี

▪ การจดัการกองทรสัตจ์ะกระท าโดยทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตี
ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ในการนี้ ผู้จดัการกองทรสัต์มีอ านาจ
หน้าที่และความรบัผิดชอบหลกัที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และทรสัตมีอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัใน
การก ากบัดูแลการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้รบัมอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี 
ใหเ้ป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่กองทรสัต์มีนโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นที่มิใช่ทรพัย์สนิหลกั  การจดัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิอื่นดงักล่าวจะด าเนินการโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยจะเป็นไปตามทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ และสญัญาอื่นใดที่เกีย่วขอ้ง 

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตต่ีางฝา่ยต่างจะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นผูท้ีม่วีชิาชพีซึง่ไดร้บั
ความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่าง
เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ฉบบันี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่
เปิดเผย เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์แก่ผู้ลงทุน  (ถ้ามี) และมติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

ช่ือ อายุ ประเภท และ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ ง
กองทรสัต ์

▪ ชื่ อของกองทรัสต์  คือ ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  AIM Industrial 
Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื AIMIRT 

▪ กองทรสัต์จดัตัง้ขึน้โดยไม่มกี าหนดอายุของกองทรสัต์และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่ไดใ้ห้
สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขายคนืหรอืไถ่ถอนหน่วยทรสัต์  

▪ กองทรสัต์จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติทรสัต์  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมใน 
ตลาดทุนและกองทรัสต์นี้ อาจเป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์เขา้รวมกบักองทรสัต์ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และอาจด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ทรพัย์สนิและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ และน าหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเข้าจด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

▪ ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์นัน้ ผู้ก่อตัง้ทรสัต์จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลในการเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะก าหนดให้ช าระค่าหน่วยทรสัต์ด้วย 
เงินสดหรือเทียบเท่าเท่านัน้ และภายหลังจากที่ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้โอนเงินที่ได้จากการ
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหท้รสัตแีละกองทรสัตไ์ดก้่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณ์ตามพระราชบญัญตัทิ
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รสัต์แล้ว ผู้ก่อตัง้ทรสัต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อขอให้พิจารณารบั
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยทรสัต์ และเมื่อน าหน่วยทรสัต์ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์เรยีบรอ้ยแล้ว ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะสามารถท าการซื้อ/ขายหน่วยทรสัต์
ผ่านระบบ “การซือ้/ขายหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์” ได ้โดยปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบ และวธิปีฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์จะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ทราบถึงก าหนดเวลาดงักล่าวโดยการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย์และผูล้งทุนโดยมิ
ชกัชา้ 

▪ เมื่อกองทรสัต์น าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิหลักของ
กองทรสัตแ์ลว้ และเมื่อกองทรสัตร์บัโอนทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
แล้ว (ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้ารวมกับกองทรัสต์)  
ผู้ก่อตัง้ทรสัต์/ผู้จดัการกองทรสัต์จะน าทรพัย์สนิหลกั และทรพัย์สนิหลกัที่ได้รบัโอนจาก
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เข้า
รวมกบักองทรสัต์) ดงักล่าวไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การให้
ใชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าหรอืใหใ้ชพ้ืน้ที่
หรอืทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมาย
หรือแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ให้ด าเนินการได้ โดยการ
มอบหมายหรอืแต่งตัง้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ กฎหมาย และ
ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ทัง้นี้ กองทรสัต์จะมทีุนช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก ไม่น้อยกว่า 
500,000,000 (หา้รอ้ยลา้น) บาท เพื่อรองรบัการลงทุนในทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด
ในสญัญานี้ 

▪ การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ในการจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์  จะอยู่ภายใต้
การควบคุมและก ากบัดูแลโดยทรสัตี เพื่อใหก้ารด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไป
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่ งสัญญ าก่ อตั ้งท รัสต์ ฉบับนี้  และหลัก เกณฑ์ ตาม
พระราชบญัญัติทรสัต์ ประกาศอื่นๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ กองทรสัต์มีรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และรอบ
ระยะเวลาบญัชแีรกใหส้ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ทรัพย์สินท่ีจะให้เป็น
กองทรสัต ์

▪ ทรพัยส์นิเริม่ตน้ (Initial Assets) ทีจ่ะใหเ้ป็นกองทรสัต์ คอื เงนิทีผู่ก้่อตัง้ทรสัตไ์ดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก  (“ทรพัย์สนิเริ่มต้น”) ผู้ก่อตัง้ 
ทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการให้ผู้จ ัดจ าหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตเีพื่อใหก้ารก่อตัง้กองทรสัต์แลว้เสรจ็ภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการ
นับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และยื่นเอกสารหลกัฐานที่แสดงได้ว่ามกีารโอนเงนิ
ดงักล่าว พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 

▪ ภายหลงัจากที่กองทรสัต์โดยทรสัตีได้รบัทรพัย์สนิเริม่ต้นดงักล่าว  กองทรสัต์จะลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัตามที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจใช้เงนิประกนั
การเช่า และ/หรอื เงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั รวมทัง้กูย้มืเงนิจากธนาคาร
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พาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเพื่อการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวด้วย  ทัง้นี้ การใช้เงนิ
ประกนัการเช่า รวมทัง้จ านวนเงินกู้และข้อก าหนดเกี่ยวกบัการกู้ยืมเงนิเป็นไปตามแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าว นอกจากนี้  ทรพัย์สนิที่จะให้เป็น
กองทรสัต์ยงัรวมถงึทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัต์จะไดม้าเพิม่เตมิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่ง
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ตลอดจนหลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง  

หน่วยทรสัต ์ หน่วยทรัสต์ แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
เท่าๆ กนัในการเป็นผู้รบัประโยชน์ของกองทรสัต์ โดยสทิธิดงักล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกด็ี หน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัตน์ี้มไิดใ้หส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขายคนืหรอืไถ่ถอน 

จ านวนและมลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกครัง้แรกเป็นดงันี้ 

จ านวนเงินทุนของกองทรสัต ์ 1,550,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหา้สบิลา้น) บาท 

มู ล ค่ า ท่ี ต ราไว้ ต่ อห น่ วยทรัสต ์ 
ณ วนัท่ีจดัตัง้กองทรสัต ์

10 (สบิ) บาท 

จ านวนหน่วยทรสัต ์ 155,000,000 (หนึ่งรอ้ยหา้สบิหา้ลา้น) หน่วย 

ประเภทหน่วยทรสัต ์

 

ระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่
เป็นไปตามกฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

กองทรสัตไ์ดเ้พิม่ทุนครัง้ที ่1 ซึง่จ านวนและมลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีเ่พิม่ทุนครัง้ที ่1 เป็นดงันี้ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วยทรสัต ์ ไม่เกนิ 10 (สบิ) บาท 

จ านวนหน่วยทรสัต ์ ไม่เกิน 271,250,000 (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสอง
แสนหา้หมื่น) หน่วย 

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่
เป็นไปตามกฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

 
อ า น า จ ห น้ า ท่ี ข อ ง
ผู้จดัการกองทรสัต์ใน
การเพ่ิมทุน 

▪ กองทรัสต์อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรสัต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็นการทัว่ไปต่อผู้ลงทุน  
ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ หรอืเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้  

▪ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีด่ าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์ซึง่
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุน และการ
ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรสัต์ พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย ์ประกาศ ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

▪ การออกหน่วยทรสัต์เพื่อเพิ่มทุนของกองทรสัต์ให้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรสัต์จะออก
หน่วยทรสัต์ทีเ่ป็นเศษมไิด ้ในการออกหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามจ านวนเงนิค่าจองซือ้
นัน้ ใหผู้จ้องซือ้ไดร้บัหน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนเตม็เท่านัน้ 
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▪ การออกหน่วยทรสัต์เพื่อเพิม่ทุนของกองทรสัตใ์หก้ าหนดระยะเวลาเฉพาะวนัท าการเท่านัน้ 
เว้นแต่ผู้จดัการกองทรสัต์จะก าหนดเป็นประการอื่นใด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตี
ก่อน 

▪ หากการเพิม่ทุนของกองทรสัต์จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูจ้ดัการ
กองทรสัต์และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์งดออกเสยีงในวาระทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์
และการออกหน่วยทรสัต ์

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ด าเนินการตามที่สมควรเพื่อให้หน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่ในแต่ละ
คราวสามารถเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นับ
แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นแต่ละคราวนัน้ 

เหตุในการเพ่ิมทุนและ
กระบวนการเพ่ิมทุน 

▪ เหตุในการเพิม่ทุน 

(1) เพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงัหารมิทรพัยท์ีใ่ช้
ในการด าเนินกจิการของทรพัยส์นิหลกั หรอืลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์โดย
ทางอ้อมตามหลักเกณฑ์และประกาศส านักงาน  ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจาก
ทรพัยส์นิของกองทรสัตท์ีม่อียู่เดมิ  

(2) เพื่อปรบัปรุงหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงอสงัหาริมทรพัย์ของ
กองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์มสีทิธกิารเช่า ให้อยู่ในสภาพดแีละมคีวาม
พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ หรอืสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของ
ลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

(3) เพื่อต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ ซึง่เป็นของกองทรสัตห์รอืที่
กองทรสัต์มีสทิธกิารเช่า เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์หรอื
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

(4) เพื่อช าระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์ 

(5) เพื่อลงทุนในทรพัย์สนิอื่นตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนที่ก าหนดในประกาศส านักงาน  
ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(6) เพื่อเหตุอื่นตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(7) เพื่อเหตุอื่นใดทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรและจ าเป็นใหม้กีารเพิม่ทุน ซึง่ตอ้งไม่ขดั
หรอืแยง้กบักฎหมาย หรอืกฎระเบยีบของส านกังาน ก.ล.ต.  

▪ กระบวนการเพิม่ทุน 

(1) การเพิ่มทุนของกองทรสัต์จะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ขดัหรอืแย้งกับเจตนารมณ์ในการ
ก่อตัง้กองทรสัต์และบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(2) การเพิม่ทุนของกองทรสัต์จะตอ้งไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีอ่นุมตัใิหเ้พิม่ทุนดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 
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(ก) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตบ์างราย ตอ้งไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึง่ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิกว่า
รอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเพิม่ทุน 

(ข) ในกรณีที่เป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีแ่สดงไวอ้ย่างชดัเจนว่าการ
จดัสรรหน่วยทรสัต์ใหม่จากการเพิ่มทุนจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย  
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการ 
ใดๆ เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนของบรษิัทจดทะเบยีนโดยอนุโลม และตามแนวทางที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอยีดเพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิ 
(ถ้าม)ี ทัง้นี้ การเพิม่ทุนต้องกระท าให้แลว้เสรจ็ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัที่ที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุน 

(3) ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิหลกัเพิ่มเติม  ได้ผ่านกระบวนการ
เกี่ยวกบัการได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้ และหากเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคล
ทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ต้องผ่านการด าเนินการตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อก
ใหม ่

การลดทุนช าระแล้ว
ของกองทรสัต ์

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มอี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

เหตุในการลดทุนช าระ
แล้วและกระบวนการ
ลดทุนช าระแล้ว 

▪ เหตุในการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตใ์หม้ไีดเ้ฉพาะในกรณี ดงันี้ 

(1) กองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ 
หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการตัดจ าหน่ายสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์  
(ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิดว้ยว่ากองทรสัตไ์ม่มกี าไรสะสมเหลอือยู่แลว้ 

(2) กองทรสัต์มกีารเพิม่ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้ง
ในภายหลงั ท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์บางสว่นอนัเป็นไปตามสญัญาที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูแลว้  

(3) กองทรสัต์มกีารเพิม่ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้ง
ในภายหลงั ท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(4) กองทรสัต์มรีายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสดและไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณ
ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ของกองทรสัตต์ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(5) กรณีอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตไ์ด้ 

▪ กระบวนการลดทุนช าระแลว้ 

(1) การลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์จะกระท าไดต่้อเมื่อไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ใน
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การก่อตัง้กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว  

(2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตอินุมตัใิหล้ดทุนช าระแลว้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการลดทุนช าระแล้วด้วยวธิกีารลดมูลค่าหน่วยทรสัต์ให้
ต ่าลงเท่านัน้ 

(4) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีน ณ วนัปิดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยทรสัต์ โดยค านวณมลูค่าหน่วยทรสัตท์ีใ่ช้
ในการลดทุนช าระแล้วจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ ณ วนัปิดทะเบยีนพกั
การโอนหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ เงนิเฉลีย่คนืตอ้งไม่ไดม้าจากเงนิก าไรของกองทรสัต์ 

(5) กระบวนการลดทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และรวมถึงหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดใน
อนาคตทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ทัง้นี้ กระบวนการลดทุนช าระแลว้ส าหรบัเหตุในการลดทุนช าระแลว้ตามทีร่ะบุในขอ้ (1) ขอ้ 
(2) ข้อ (3) ข้อ (4) หรือข้อ (5) สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วยทรสัต ์
อย่างไรก็ดี หากผู้จดัการกองทรสัต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรสัต์อาจด าเนินการขอมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทุนช าระแล้ว โดยด าเนิน การจัดประชุม 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามวธิกีารขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีร่ะบุไว้ในสญัญาก่อตัง้  
ทรสัตฉ์บบันี้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ▪ การเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ไิดก้่อใหเ้กดินิตสิมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผูถ้อื
หน่วยทรสัต์กบัทรสัตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพันธ์ในลกัษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือ
ลกัษณะอื่นใดระหว่างทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และในระหว่างผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยกนั 

▪ การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์มิได้ท าให้บุคคลดังกล่าวมีความรบัผิดในกรณีที่ทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ ให้แก่ทรัสตี ผู้จ ัดการกองทรสัต์ หรือเจ้าหนี้ของ
กองทรสัต์ โดยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และเจา้หนี้ของกองทรสัตจ์ะบงัคบัช าระหนี้ไดจ้าก
ทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

▪ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหก้องทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกนิไปกว่าเงนิก าไร  
หลงัหกัค่าส ารองต่างๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กองทรสัต์หกัได้ ซึ่งรวมถึงก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรอืการสอบทานการประเมินค่าทรพัย์สนิ
ของกองทรสัต์ รวมทัง้การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ รายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงิน
กู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรสัต์ตามวงเงนิที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนังสอืชีช้วน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และมสีทิธเิรยีกใหค้นื
เงนิทุนได้ไม่เกินไปกว่าจ านวนทุนของกองทรสัต์ที่ปรบัปรุงด้วยส่วนเกินหรอืส่วนต ่ากว่า
มลูค่าหน่วยทรสัต ์
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▪ ไม่ว่าในกรณีใดๆ มใิหต้คีวามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ไปในทางทีก่่อใหเ้กดิผลขดัหรอืแยง้
กบัขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

▪ การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มีกรรมสิทธิแ์ละสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว  ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่มสีทิธเิรยีกร้องให้โอนทรพัย์สนิของกองทรสัต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์  โดย 
ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มสีทิธติดิตามเอาทรพัย์สนิของกองทรสัต์คนืจากบุคคลภายนอก  ในกรณี
ทีท่รสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้  หรือพระราชบัญญัติทรสัต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูก
จ าหน่ายจ่ายโอนไปยงับุคคลภายนอก ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีพ่ระราชบญัญตัทิรสัตก์ าหนด 

▪ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่ต้องรบัผดิต่อผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตใีนการช าระเงนิอื่นใดเพิม่เตมิ
ใหแ้ก่กองทรสัตห์ลงัจากทีไ่ดช้ าระเงนิค่าหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่มี
ความรบัผดิอื่นใดเพิม่เตมิอกีส าหรบัหน่วยทรสัตท์ีถ่อืนัน้ 

▪ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ตลอดจน
ซกัถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของทรสัตีและผู้จดัการ
กองทรสัต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสญัญานี้ก าหนดไว้หรอืไม่  
อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่มสีทิธเิขา้แทรกแซงการด าเนินงานตามปกติ (Day-to-day 
Operations) ทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ี
ซึง่เรื่องดงักล่าวใหถ้อืเป็นอ านาจและดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตี แลว้แต่กรณี 

▪ ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์ และ
วธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

▪ ผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละรายมีสทิธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้  หรือ
แกไ้ขวธิกีารจดัการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้ ซึง่ทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ หรอืแกไ้ข
วธิกีารจดัการ เมื่อไดร้บัมตติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

▪ ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มสีทิธทิี่จะได้รบัเงนิคนืเมื่อเลกิกองทรสัต์หรอืลดทุน โดยในกรณีของการ
เลกิกองทรสัต์นัน้ ทรสัตซีึง่เป็นผูม้อี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการช าระบญัชกีองทรสัต์ อาจจดัให้
มผีูช้ าระบญัชที าหน้าทีเ่ป็นผู้ช าระบญัช ีโดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบับนี้ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะได้รบัเงนิคืนก็ต่อเมื่อกองทรสัต์มี
ทรพัยส์นิคงเหลอืภายหลงัจากไดห้กัค่าใชจ้่ายและช าระหนี้ของกองทรสัต์เมื่อเลกิกองทรสัต์
แล้วเท่านัน้ ส าหรบักรณีการลดทุนช าระแล้วให้ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนื
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และประกาศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

▪ ผู้ถือหน่วยทรสัต์มีสทิธทิี่จะโอนหน่วยทรสัต์ได้ แต่ทัง้นี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และ
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

▪ สทิธิประโยชน์อื่นๆ กล่าวคือ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถน าหน่วยทรสัต์ไปจ าน าได้ตาม
กฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีท่รสัตี และ/หรอื นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ก าหนด มี
สทิธลิงมติเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบับนี้ และจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย  และประกาศ หลักเกณฑ์หรือ
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ขอ้บงัคบัของส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะต้องไม่เป็นการเพิม่ภาระ
ของทรสัตี ผูก้่อตัง้ทรสัต์ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ เกนิไปกว่าทีก่ฎหมายก าหนด มสีทิธทิีจ่ะ
ได้รบัเงนิคนืเมื่อมกีารลดเงนิทุนตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้ 

การโอนหน่วยทรสัต ์ ▪ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถโอนหน่วยทรสัต์ได้ เวน้แต่จะเขา้ข่ายเป็นกรณีทีถู่กจ ากดัการโอน
หน่วยทรสัต ์โดยวธิกีารโอนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรสัต ์

▪ การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ที่เกีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

▪ การลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมทัง้วธิกีาร
ไดม้าตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ โดยอาจเป็นการลงทุนโดยทางตรงหรอืการ
ลงทุนโดยทางอ้อม โดยกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภท
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ 
และทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยประเภท
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
คลงัสนิคา้ ศูนยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ อาคารโรงงาน หรอืถงัเกบ็สารเคมเีหลว 
รวมถึงอสงัหารมิทรพัย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกบั สนับสนุน หรอืส่งเสรมิธุรกจิการให้เช่าพื้นที่
อาคารคลงัสนิคา้ ศนูยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ อาคารโรงงาน หรอืถงัเกบ็สารเคมี
เหลวดังกล่าว และทรพัย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรสัต์ เป็นต้น ทัง้นี้  
นอกเหนือจากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั กองทรสัตม์นีโยบายจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ
อื่นตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตัว๋เงนิคลงั เงนิฝากใน
ธนาคาร เป็นตน้ และกองทรสัตอ์าจลงทุนในหุน้ของนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรสัตภ์ายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

▪ ทัง้นี้ ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์โดยทางออ้ม ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นการลงทุนผ่านบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการในลกัษณะ
เดยีวกนักบักองทรสัตไ์ม่ว่าบรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทั โดยการถอืหุ้นหรอืตราสารหนี้
ที่ออกโดยบรษิัทดงักล่าว หรือการเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงนิกับ
บรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ (2) และในกรณีที่
เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิม่ทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น
ขอ้ (3) 

(2) บรษิัทที่กองทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมตามขอ้ (1) ต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(2.1)   เป็นบรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary) 

(2.2)   ในกรณีทีผู่ท้ ีจ่ะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรอืใหส้ทิธใินทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว
มใิช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต้องเป็นบรษิทัทีเ่ขา้ลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
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(ก)   บรษิัทที่มกีองทรสัต์เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิห้า) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิ
หา้) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้   

(ข)   บรษิัทที่มีกองทรสัต์หรอืบรษิัทตามข้อ (ก) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิหา้) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิหา้) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

(ค)   บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็
สบิหา้) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ โดยเริม่จากการ
ถอืหุน้ของขอ้ (ก) หรอื ขอ้ (ข) 

การถือหุ้นในบรษิัทตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในชัน้ใด ต้องมสีทิธอิอกเสยีงไม่น้อย
กว่าจ านวนที่กฎหมายของประเทศที่บรษิัทนัน้จดัตัง้ขึน้ได้ก าหนดไว้ส าหรบั
การผ่านมติที่มนีัยส าคญั โดยการถือหุ้นในชัน้สุดทา้ยเมื่อค านวณโดยวธิตีาม
สดัส่วน (pro rata basis) แลว้ ต้องมจี านวนหุน้ทีก่องทรสัต์ถอืไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 51 (ห้าสบิเอด็) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทในชัน้
สดุทา้ย 

(2.3)   เป็นบรษิทัทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวไดถ้งึสดัส่วนตามขอ้ 
(2.1) หรอื (2.2) เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัตามกฎหมายอื่น โดยกองทรสัตห์รอืบรษิทั
ตามขอ้ (2.1) หรอื (2.2) ต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าจ านวนขัน้สงูทีส่ามารถ
ถอืได้ตามกฎหมายดงักล่าว ซึง่ต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 (สีส่บิ) ของจ านวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ และแสดงไดว้่ากองทรสัตม์สีว่นร่วมในการ
บรหิารจดัการบรษิทัดงักล่าวอย่างน้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทันัน้ดว้ย 

(3) ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน การลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มของกองทรสัตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย 

(3.1)   กรณีที่กองทรสัต์จะมกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทุนใน 
ตราสารหนี้หรอืการเขา้ท าสญัญาทีม่ีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงนิกบับรษิทัตาม
ขอ้ (2) บรษิัทใด หากสดัส่วนการลงทุนหรอืการให้กู้ยมืเงนิดงักล่าวเกินกว่า
สดัส่วนที่กองทรสัต์และบรษิัทอื่นตามขอ้ (2) ถือหุ้นรวมกนัในบรษิัทนัน้ ต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(ก)   ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตใีหล้งทุนหรอืเขา้ท าสญัญาดงักล่าว  

(ข)   ได้รบัมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์อนุมตัิการลงทุนหรอืการเข้าท า
สญัญาดงักล่าว โดยหนังสอืนัดประชุมทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต้อง
มีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้  ข้อมูลอันเป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1.   เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรอืการเขา้ท าสญัญาดงักล่าว 

2.   ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบีย้ 
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3.   เงื่อนไขการช าระคนืเงนิตน้ 

(3.2)   กรณีทีก่องทรสัต์จะมกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางอ้อมผ่านการถอืหุน้ใน
บรษิทัตามขอ้ (2) (2.2) หรอื (2.3) ต้องไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
อนุมตักิารลงทุนดงักล่าว โดยหนังสอืนัดประชุมที่จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ฉบับนี้  ข้อมูลอันเป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงันี้ 

(ก)   ความเสีย่งจากการลงทุนโดยการถอืหุน้ในสดัสว่นดงักล่าว 

(ข)  รายละเอยีดเกีย่วกบัเงื่อนไขทีส่ าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไรและ
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรสัต์กบัผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทั การมี
ผลใช้บงัคบัของสญัญาระหว่างกองทรสัต์กบัผู้ถือหุ้นรายอื่นของบรษิัท 
ขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุน้ของบรษิทัทีก่องทรสัต์ถอื และความเหน็ของ 
ทีป่รกึษากฎหมายในเรื่องดงักล่าว 

(4) ผู้จดัการกองทรสัต์แสดงได้ว่า มีกลไกการก ากับดูแลที่จะท าให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์
สามารถดูแลและควบคุมให้บรษิทัตามขอ้ (2) ด าเนินการใหเ้ป็นไปในท านองเดยีวกบั
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรบักองทรสัต์ที่มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยตรง โดย
ต้องมีกลไกการก ากับดูแลอย่างน้อยตามที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ แต่ทัง้นี้ ในกรณีของ
หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอตัราส่วนการกู้ยมืเงนิตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ใหพ้จิารณา
เฉพาะในชัน้ของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

(4.1)   มกีารส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัดงักล่าวอย่างน้อยตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นในบรษิัทนัน้ และมีระเบียบปฏิบตัิหรอืขอ้ก าหนดที่ท าให้การส่งบุคคล
ดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์

(4.2)   มกีารก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้
ตามขอ้ (4.1) ไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่รวมถงึ 

(ก)   การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การ
พิจารณ าของกรรมการดังก ล่าวในการออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทในเรื่องส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อน  

(ข)   การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการได้มา
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญั ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(ค)   การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(4.3)   มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่าง
กองทรสัตก์บัผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัดงักล่าว 

(4.4)   มีกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษัทดงักล่าวกับ
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ หรอืการท ารายการ
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ส าคญัอื่นใดของบรษิัทดงักล่าว มสีาระของรายการและไดร้บัมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์หรอืที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ก่อนการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ใหพ้จิารณาการท ารายการของ
บรษิทัดงักล่าวท านองเดยีวกบัการท ารายการในลกัษณะและขนาดเดยีวกนักบั
ที่กองทรสัต์ต้องได้รบัมติของคณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(4.5)   กลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆ ที่อาจ
สง่ผลกระทบต่อสว่นไดเ้สยีของกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ยา่งมนียัส าคญั 
เช่น การแก้ไขเอกสารส าคัญ การเลิกหรือเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การออกหลักทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การให้
หลกัประกนั การโอนหรอืขายทรพัยส์นิ เป็นตน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากกองทรสัต์ 

กลไกการก ากบัดูแลตามวรรคหนึ่งขอ้ (4.4) และ (4.5) มใิห้น ามาใช้บงัคบักบับรษิัท
ตามขอ้ (2) (2.3) ทีถู่กถือหุน้โดยกองทรสัต์และบรษิทัตามขอ้ (2) (ถ้าม)ี รวมกนัน้อย
กว่ารอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัทีถู่กถอืหุน้นัน้ 

(5) ในกรณีที่กองทรสัต์มนีโยบายจะให้กู้ยมืเงนิแก่บรษิัทตามข้อ (2) ไม่ว่าในรูปแบบใด 
จะต้องมีข ัน้ตอนการด าเนินการในการให้กู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 
49/2555 และมวีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิดงักล่าว ดงัต่อไปนี้ 

(5.1)  ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื สทิธกิารเช่าซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกั และ/หรอื 
อุปกรณ์ (ถา้ม)ี เพิม่เตมิ 

(5.2) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(5.3) ดแูล ซ่อมบ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ใหอ้ยู่ในสภาพ
ด ีและพรอ้มน าไปจดัหาผลประโยชน์ หรอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5.4) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือ
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5.5) ช าระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของบรษิทัตามขอ้ (2) 

(5.6) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัตามขอ้ (2)  

(5.7) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื่อน าไปช าระหนี้เงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(5.8) ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัตามขอ้ (2) 

(5.9) ป้องกนัความเสีย่งทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ/หรอื ป้องกนัความ
เสีย่งทางดา้นอตัราดอกเบีย้ อนัเนื่องมาจากการกูย้มืเงนิหรอืออกตราสารหนี้ 

(5.10)  จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(5.11) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพื่อบริหารจัดการ
กองทรสัตแ์ละเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
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(6) ตอ้งมกีารประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(6.1)   มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม  
ทัง้ในชัน้ของกองทรสัตแ์ละในชัน้ของบรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(ก)   การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้  โดยต้องค านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ
กองทรสัต์ ภาระภาษีของบรษิทัทีก่องทรสัต์เป็นผูถ้ือหุ้น และปจัจยัอื่นที่
อาจมผีลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางออ้ม 

 ในกรณีทีก่ารลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมกีารถอืหุน้ในบรษิทัตามขอ้ (2) 
เป็นทอดๆ การประเมนิมูลค่าในชัน้ของกองทรสัต์ตอ้งค านึงถงึปจัจยัตาม
วรรคหนึ่งของบรษิทัในทุกชัน้ดว้ย 

(ข)   การประเมนิมูลค่าในชัน้ของบรษิทัทีถ่อืกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองใน
อสงัหารมิทรพัย์ ให้ประเมนิมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้ 

(6.2)   มกีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอื่นซึง่บรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้และบรษิทัที่
ถูกถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก)   ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนทีอ่อกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข)   ในกรณีทีห่ลกัเกณฑต์ามขอ้ (ก) ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของ
ทรพัย์สนิใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบัหรอื
มาตรฐานสากล 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาคมที่
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนกบั 
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

(6.3)   ในกรณีทีก่องทรสัต์มกีารลงทุนในตราสารหนี้หรอืสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการให้
กูย้มืเงนิ ตอ้งมกีารประเมนิมลูค่าตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์น
ขอ้ (6.2) ดว้ย 

▪ การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์้องด าเนินการต่างๆ ตามทีก่ าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ เช่น จะต้องตรวจสอบหรอืสอบทาน (การท า Due Diligence) 
ขอ้มูลและสญัญาต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ (ถ้าม)ี ต้องประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิหลกัอย่างน้อยตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ฯลฯ รวมทัง้ต้องมสีาระ
ของรายการ ระบบในการอนุมตั ิรวมถงึกระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ ดงันี้ 

(1) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
- เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต์ 
- สมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 
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- ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์ (ถ้าม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็น
ธรรมและเหมาะสม 

- ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเขา้
ท าธุรกรรมนัน้ 

(2) ในดา้นระบบในการอนุมตั ิตอ้งผ่านการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
- ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

ฉบบันี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
- ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 (สบิ) ของ

มูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ขึ้นไป  ต้องได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ 
(Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

- ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสบิ) ของ
มูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ขึน้ไป ต้องได้รบัมตขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

ทัง้นี้ การค านวณมลูค่าของทรพัยส์นิตามขอ้น้ี จะค านวณตามมลูค่าการไดม้าซึง่
ทรพัย์สนิทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้กองทรสัต์พร้อมจะหารายได้  ซึ่ง
รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

(3) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์  ให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตมีหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
- หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัมใีหเ้อกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอื

เชญิประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของตนเกี่ยวกบัลกัษณะธุรกรรมการ
ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบทีช่ดัเจน 

- หน้าทีข่องทรสัตใีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบั
ลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบับนี้  และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 

▪ การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัในแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการต่างๆ ตามที่
ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ ดงันี้  

(1) ก่อนการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัใหม้กีารประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิหลกัตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้  

(2) การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(ก)  การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผยและมสีาระของรายการ ระบบการอนุมตั ิ
และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้  

(ข)  การจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัก่อนครบ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัที่กองทรสัต์ได้มาซึ่ง
ทรพัยส์นิหลกันัน้หรอืการจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัทีก่องทรสัต์ไดม้าซึ่งกรรมสทิธิ ์
ให้แก่เจ้าของเดมินอกจากจะต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ (ก) แล้ว  ยงัต้อง
เป็นกรณีทีเ่ป็นเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board 
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of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

การจดัหาผลประโยชน์
ของกองทรสัต ์

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การให้
ใชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการใหเ้ช่าหรอืใหใ้ชพ้ืน้ที่ 
ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรสัต์เพื่อประกอบ
ธุรกจิอื่น เช่น ธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกจิโรงพยาบาล เป็นตน้ 

▪ ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลทีจ่ะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไป
ประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมขี้อตกลงที่ก าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้
ล่วงหน้า และหากจะมสี่วนที่อ้างองิกบัผลประกอบการของผู้เช่า จ านวนเงนิค่าเช่าสงูสุดที่
อ้างอิงกับผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนเงินค่าเช่าที่
ก าหนดไวแ้น่นอนล่วงหน้า 

▪ ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรสัต์ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์แก่บุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน า
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย โดยการให้
เช่าในแต่ละครัง้ กองทรสัต์ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพื่อให้กองทรสัต์สามารถเลกิสญัญาเช่าได้
หากปรากฏว่าผูเ้ช่าน าอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได้ โดย
ผู้จ ัดการกองทรสัต์มีหน้าที่จ ัดให้มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรสัตีเห็นว่าเพียงพอและ
เหมาะสมทีท่ าใหท้รพัยส์นิของกองทรสัต์คนืกลบัสภาพเดมิ เพื่อใหก้องทรสัต์สามารถจดัหา
ผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกั  โดยการ
ประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งครอบคลุมถงึการประกนัวนิาศภยัทีอ่าจเกดิขึน้กบัอสงัหารมิทรพัย์ 
ในวงเงินประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่าจ านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลี่ยนแทน  (Full 
Replacement Cost) และการประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบัความ
เสยีหายจากอสงัหารมิทรพัย์ หรอืจากการด าเนินการในอสงัหารมิทรพัยใ์นวงเงนิทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสม ทัง้นี้  ในการพิจารณาการวงเงินประกันภัยข้างต้นที่จ ัดท าโดยผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ ทรสัตีจะไม่ปฏิเสธการจดัท าประกนัภัยและวงเงนิประกนัภัยดงักล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร 

▪ ในกรณีทีก่องทรสัต์ไดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม  ผู้จดัการ
กองทรสัต์ต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทาง
การคา้ปกตเิสมอืนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

การกู้ ยืม เงินและก่อ
ภ า ร ะ ผู ก พั น แ ก่
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทรสัต ์

▪ กองทรสัตจ์ะกูย้มืเงนิไดแ้ต่เฉพาะการกูย้มืเงนิเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  

(1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลัก และ /หรือ 
อุปกรณ์ (ถา้ม)ี เพิม่เตมิ 

(2) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(3) ดแูล ซ่อมบ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต์ หรอือสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์มสีทิธกิารเช่าให้อยู่ในสภาพดี และพรอ้ม
น าไปจดัหาผลประโยชน์ หรอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความต้องการของลูกคา้ที่
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เปลีย่นแปลงไป 

(4) ต่อเติมหรอืก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรสัต์ หรือที่
กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอื
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5) ช าระเงนิกูย้มื หรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(6) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ 

(7) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื่อน าไปใชช้ าระหนี้เงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(8) ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของกองทรสัต ์

(9) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควร เพื่อบรหิารจดัการกองทรสัต์และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

กรณีที่กองทรสัต์ลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์และจะกู้ยืมเงินเพื่อการดูแล ซ่อม 
บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัย์สินของกองทรสัต์ตามข้อ (3) หรือต่อเติม หรือก่อสร้าง
อาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ซึง่เป็นของกองทรสัต์หรอืทีก่องทรสัตม์สีทิธกิารเช่า เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ตามข้อ (4) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้อง
ค านึงถงึก าหนดเวลาเช่าทีเ่หลอือยู่ตามสญัญาเช่าของกองทรสัตด์ว้ย 

▪ กองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิได้โดย (ก) การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิัทเงนิทุน บรษิัทเครดติฟองซเิอร์ บรษิัทประกนัภัยหรอืบุคคลอื่นใดที่อาจสามารถให้
สนิเชื่อแก่กองทรสัต์ได้ (ข) การออกตราสารหนี้หรอืหลกัทรพัย์ให้แก่บุคคลหรอืนิติบุคคล
ใดๆ หรอืเขา้ท าสญัญากูห้รอืสญัญาอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มืกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น
ทีส่ามารถใหกู้้ยมืได้ ทัง้นี้ โดยไม่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ใด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ที่
เกีย่วขอ้งทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

▪ การกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ไม่ว่าดว้ยวธิกีารใด ต้องไม่มลีกัษณะ (ก) มขีอ้ตกลงและเงื่อนไข
ท านองเดยีวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท้ีใ่หไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อมกีารเลกิบรษิทั (Perpetual Bond) 
(ข) มลีกัษณะของอนุพนัธ์แฝง เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลกัษณะครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ (ค) มลีกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย์ 

▪ สดัส่วนการกู้ยมืเงนิต้องไม่เกนิอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้  
ทรสัตฉ์บบันี้ เวน้แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ 

▪ การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ดงัต่อไปนี้ 

(1) การก่อภาระผูกพนัซึง่เกีย่วเนื่องกบัการท าขอ้ตกลงหลกัทีก่องทรสัตส์ามารถกระท าได้
ตามขอ้ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เช่น การน าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไปเป็น
หลกัประกนัการช าระเงนิกูย้มืตามสญัญานี้ 

(2) การก่อภาระผกูพนัทีเ่ป็นเรื่องปกตใินทางพาณิชย ์หรอืเป็นเรื่องปกตใินการท าธุรกรรม
ประเภทนัน้ 

(3) กรณีทีก่องทรสัตต์อ้งน าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงนิอนัเป็น
การก่อภาระผูกพันใหม่เหนือทรพัย์สินของกองทรสัต์ การให้หลักประกันดงักล่าว
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กองทรสัตต์อ้งไดร้บัอนุมตัโิดยมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ทัง้นี้ กองทรสัต์ไม่ต้องได้รบัอนุมตัิโดยมตขิองผู้ถือหน่วยทรสัต์ หากเป็นกรณีการให้
หลกัประกนัทีม่อียู่แล้วหรอืการเพิม่วงเงนิหลกัประกนัให้แก่ผู้ใหกู้้หรอืเจา้หนี้รายเดมิ
จากหลกัประกนัที่มอียู่แล้วตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์หรอืหนังสอืชีช้วน หรอืกรณีทีผู่ใ้หกู้ห้รอืเจา้หนี้รายเดมิโอนสทิธเิรยีกรอ้ง
ตามสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หลักประกันที่มีอยู่แล้วแต่เดิมให้แก่ผู้ร ับโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งซึง่เป็นผูใ้หกู้ห้รอืเจา้หนี้รายใหม่ 

ในกรณีที่การก่อภาระผูกพนัตามวรรคหนึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของบรษิัทที่
กองทรสัต์มีการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมบรษิัทใดตามข้อ (2) ของข้อก าหนด
เกี่ยวกบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์โดยทางอ้อม ภายใต้หวัขอ้การลงทุนของ
กองทรสัต ์หากสดัสว่นการก่อภาระผูกพนัดงักล่าวเกนิกว่าสดัสว่นทีก่องทรสัต์และบรษิทัอื่น
ตามข้อ (2) ของข้อก าหนดเกี่ยวกบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์โดยทางอ้อม 
ภายใต้หวัขอ้การลงทุนของกองทรสัต์ ดงักล่าว (ถ้ามี) ถือหุ้นรวมกนัในบรษิัทนัน้ การก่อ
ภาระผูกพนัดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (3) (3.1) ของขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์โดยทางออ้ม ภายใตห้วัขอ้การลงทุนของกองทรสัต์ โดย
อนุโลมดว้ย  

▪ กองทรสัต์สามารถกู้ยืมเงิน และ/หรอื ก่อภาระผูกพันแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได้โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยส์นิของ
กองทรสัต์ และพจิารณาถึงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการกู้ยมืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระผูกพนั 
จากนัน้น าเสนอต่อทรสัตเีพื่อใหค้วามเหน็ชอบเป็นกรณีไป ทัง้นี้ หากการกูย้มืเงนิเป็นไปเพื่อ
ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรสัต์ ทรสัตีจะสอบทานความเหมาะสมของการเข้าท า
รายการดงักล่าวด้วย โดยทรสัตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรสัต์ในการเข้าท าสญัญาเพื่อ
กูย้มืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

▪ กองทรสัตอ์าจกูย้มืเงนิ โดยการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ หรอืเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะ
เป็นการกูย้มื ก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และ/หรอืท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลที่เกีย่วโยงกนัของทรสัตไีด้ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใดทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

▪ ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกบัการกู้ยืมเงนิและก่อภาระผูกพนัของ
กองทรสัต ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการใดๆ เพื่อให้กองทรสัต์สามารถปฏบิตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลงัการ
อนุญาตตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกบัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่ของกองทรสัต์ ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะมกีารออกหุน้กู้ หรอืตราสารหนี้อื่นใดใน
อนาคต (ถา้ม)ี  

(2) เปิดเผยจ านวนเงนิกูย้มื และเงนิกนัส ารองเพื่อช าระหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ หรอืตามที่
มีภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงนิในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น (ถ้ามี) ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของ
กองทรสัต ์
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(3) ก าหนดวงเงนิกนัส ารองตามขอ้ (2) ทีเ่หมาะสม โดยค านึงถงึจ านวนเงนิกูย้มื หรอืภาระ
ผกูพนัจากการกูย้มืเงนิและระยะเวลาการช าระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และสถานะเงินสดที่เกิดจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
(Unrealized Loss) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของ
กองทรสัต ์

(4) ก าหนดใหก้องทรสัต์อาจน าวงเงนิกนัส ารองของรอบระยะเวลาบญัชใีดทีม่สีภาพคล่อง
ไม่เพยีงพอทีจ่ะกนัเงนิส ารอง ไปรวมเพื่อการกนัส ารองในรอบระยะเวลาบญัชถีดัๆ ไป 

▪ ในกรณีที่กองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางออ้มผ่านบรษิัทที่กองทรสัต์ถือหุ้น หาก
บรษิัทดงักล่าวจะมีการกู้ยมืเงนิ การกู้ยืมเงนิของบรษิัทดงักล่าวไม่ว่าด้วยวธิกีารใด จะมี
ลกัษณะเช่นเดียวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน วิธีการกู้ยืมเงิน 
ลกัษณะต้องห้ามของการกู้ยมืเงนิ การก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ และหน้าที่ของผู้จ ัดการ
กองทรสัตใ์นการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิและก่อภาระผูกพนัของกองทรสัตข์อง
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีสดัสว่นการกูย้มืเงนิจะก าหนดเฉพาะในชัน้
ของกองทรสัตเ์ท่านัน้  

การป ระ เมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินและมูล ค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิ 

▪ การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 

(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที่แต่งตัง้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. ที่เกีย่วกบัการให้ความเหน็ชอบบรษิัทประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิและ 
ผูป้ระเมนิหลกั  

(2) กรณีอสงัหาริมทรพัย์ที่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินอาจเป็น
บุคคลทีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อของบุคคลซึง่ทางการหรอืหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศ
อันเป็นที่ตั ้งของอสังหาริมทรัพย์ก าหนดให้สามารถท าหน้าที่ประเมินมูลค่า
อสงัหารมิทรพัย์นัน้ๆ ได ้ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏบญัชรีายชื่อดงักล่าว ผูท้ี่ท าหน้าที่
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้  

-  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ยอมรบัอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้  

- เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นสากล  

- เป็ นผู้ป ระเมินมู ลค่ าท รัพย์สินที่ มี เครือข่ ายกว้างขวางในระดับสากล 
(International Firm) 

(3) การประเมนิมูลค่าต้องไม่กระท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิรายเดยีวกนัติดต่อกนั
เกนิ 2 (สอง) ครัง้  

(4) ในกรณีดงันี้ จะจดัให้มกีารประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสาร
สทิธิ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน /ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 
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(ก) เมื่อกองทรสัตจ์ะไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั โดยใหป้ระเมนิล่วงหน้าได้
เป็นเวลาไม่เกนิ 1 (หนึ่ง) ปี 

(ข) เมื่อครบก าหนด 2 (สอง) ปีนบัแต่วนัทีม่กีารประเมนิมลูค่าเตม็รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

(ค) เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อการดอ้ยค่า
ของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนอย่างมนียัส าคญั 

(ง) เมื่อทรสัตหีรอืผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตร์อ้งขอ  

(5) มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่า 
เตม็รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

(6) การประเมนิมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทรสัต์จะกระท าอย่าง
ต่อเนื่องกบัรอบการประเมนิมูลค่าและการสอบทานการประเมนิมูลค่าของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

(7) ในกรณีกองทรสัต์มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์โดยทางออ้ม การประเมนิมูลค่าหรอื
การสอบทานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางออ้มผ่านการ
ถอืหุน้ในบรษิทัตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(ก) จดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ทัง้ในชัน้ของกองทรสัต์และใน
ชัน้ของบรษิทัทีอ่อกหุน้ดงันี้ 

▪ การประเมนิมลูค่าในชัน้ของกองทรสัต ์จะประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 
(1) ถงึขอ้ (6) โดยต้องค านึงถึงสดัส่วนการถือหุ้นของกองทรสัต์ ภาระภาษี
ของบรษิทัทีก่องทรสัต์เป็นผูถ้ือหุ้น และปจัจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
อสงัหารมิทรพัย ์ 

ในกรณีทีก่ารลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมกีารถอืหุน้ในบรษิทัเป็นทอดๆ การ
ประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรสัต์ต้องค านึงถึงปจัจยัตามวรรคหน่ึงของ
บรษิทัในทุกชัน้ดว้ย  

▪ การประเมินมูลค่าในชัน้ของบรษิัทที่ถือกรรมสทิธิห์รอืสทิธิครอบครองใน
อสงัหารมิทรพัย์ ให้ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในขอ้ (1) ถึงขอ้ (6) โดย
อนุโลม 

(ข) จดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอื่นซึง่บรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้และบรษิทั
ทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

▪ ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ  
เงนิลงทุนทีอ่อกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

▪ ใน ก ร ณี ห ลั ก เก ณ ฑ์ เกี่ ย ว กั บ ก า รก า ห น ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รม ข อ ง 
เงนิลงทุนทีอ่อกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนขา้งต้นไม่รองรบัการก าหนด
มลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิใด ใหใ้ชมู้ลค่าทีเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็น
ทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

(ค) ในกรณีที่กองทรสัต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสญัญาที่ถือเป็นการลงทุน 
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ในอสังหาริมทรพัย์โดยทางอ้อม จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ (ข) 

การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัตล์งทุน    

(1) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนที่
ออกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม  

(2) ในกรณีหลกัเกณฑ์ตามขอ้ (1) ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สนิใด  
ใหใ้ชม้ลูค่าทีเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

▪ หลกัเกณฑก์ารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value: NAV) 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นผูจ้ดัท าและสง่รายงานมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตแ์ละมลูค่า
หน่วยทรสัต์ ณ วนัท าการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรบัรองจากทรสัตีแลว้ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัท าและสง่รายงานมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตแ์ละ
มลูค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนใหท้รสัตตีรวจสอบภายใน 45 (สีส่บิ
หา้) วนั นับแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน เวน้แต่หากวนัท าการสุดท้ายของเดอืนใดเป็นวนั
สิ้นไตรมาส ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะจดัท าและส่งรายงานทรพัย์สนิสุทธิดงักล่าวให้ทรสัตี
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแต่วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนนัน้ เพื่อใหท้รสัตที าการตรวจสอบ
อย่างน้อย 15 (สบิหา้) วนัก่อนทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะสง่รายงานมูลค่าทรพัยส์นิสทุธซิึง่ผ่าน
การรบัรองจากทรสัตแีลว้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ การค านวณและรายงานมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) การค านวณมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรสัต์ลงทุนให้เป็นไปตามวิธีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบับนี้  เว้นแต่เป็นการค านวณมู ลค่า
อสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม ในช่วงเวลา
ตัง้แต่วันที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจนถึงวันก่อนวันสอบทานการ
ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยค์รัง้แรกใหค้ านวณตามราคาทีไ่ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์
นัน้แทน 

(2) ใหใ้ชต้วัเลขทศนิยมดงัต่อไปนี้ 

(ก) ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ต าแหน่ง
และปดัเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ข) ค านวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็นตัวเลขทศนิยม 5 (ห้า) ต าแหน่งและปดัเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 4 (สี)่ ต าแหน่งและตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 (หา้) ทิง้ 

ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปดัเศษตามวรรคหน่ึง ให้น าเศษนัน้รวมค านวณเข้าเป็น
ทรพัยส์นิในกองทรสัต ์

เง่ือนไขเพ่ิมเติม: 

ส าหรบัวธิีการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
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ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ได้กล่าวขา้งต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เติม ประกาศ ก าหนด 
สัง่การ เหน็ชอบและ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ 

ทัง้นี้ การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์
ทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ประกาศเป็นการค านวณโดยใชร้ายงานการประเมนิค่าหรอืรายงานการ
สอบทานการประเมินค่ าครัง้ ล่าสุด เป็นฐานในการก าหนดมูลค่ าทรัพย์สินหลัก 
(อสงัหารมิทรพัย์) ของกองทรสัต์ ซึ่งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายไดจ้รงิของ
ทรพัยส์นิหลกั (อสงัหารมิทรพัย)์ ดงักล่าว 

ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม
ระหว่างกองทรสัต์กับ
ผู้ จ ัด การกองทรัสต์
หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กั น กั บ ผู้ จ ั ด ก า ร
กองทรสัต ์

▪ ด้านสาระของรายการต้องเป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะตามข้อก าหนดเกี่ยวกับสาระของ
รายการของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกั 

▪ ดา้นระบบในการอนุมตั ิการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ นอกจากทีไ่ดแ้สดงขอ้มลูไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสอืชี้ชวน ให้ด าเนินการเกี่ยวกบัการขออนุมตัิการเข้าท ารายการ 
ดงัต่อไปนี้  

(1) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 1,000,000 (หนึ่งลา้น) บาท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 
0.03 (ศูนยจ์ุดศูนยส์าม) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใด
จะสงูกว่า (ทัง้นี้ ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ) ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ยีส่บิลา้น) บาทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ย
ละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า (ทัง้นี้ 
ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ในกรณีที่ธุรกรรมในขอ้นี้เป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกั การค านวณมูลค่าจะ
ค านวณตามมูลค่าการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิทั ้งหมดของแต่ละโครงการที่ท าให้
โครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

▪ การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ นอกจากที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนังสือชี้ชวน ให้กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกบักระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัต ี
หรอืการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัโดยอนุโลม และในกรณีที่
เป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ดังกล่าวต้องมี



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 8-24 

 

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิเพื่อประกอบการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 

การท าธุรกรรมท่ีเป็น
ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัตก์บัทรสัตี 

▪ ในการจดัการกองทรสัต์ ห้ามมิให้ทรสัตีกระท าการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของ
กองทรสัต์ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น 
เว้นแต่ (1) เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรสัตี หรอื (2) เป็นธุรกรรมที่มี
มาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตแีสดงให้
เหน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อื
หน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิด้
แสดงการคัดค้านแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

▪ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น การ
เปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน  ก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรสัต ์

(1) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัเรื่อง
ดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าท า
ธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

(2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผล ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี)่ วนั 

(3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที่ชดัเจน โดย
ระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี)่ วนั เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว  ให้การคัดค้านกระท าในการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัตน์ัน้ 

▪ ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์แสดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ 
(3) ขา้งต้น ในจ านวนเกนิกว่า 1 ใน 4 (หนึ่งในสี)่ ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ทรสัตจีะกระท าหรอืยนิยอมให้มกีารท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของ
กองทรสัตไ์ม่ได ้

การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัต ์

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต์
ดงัต่อไปนี้ เว้นแต่มีเหตุที่ท าให้สิ้นสุดหน้าที่ตามที่ก าหนดในสญัญานี้ ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลของกองทรสัต์ดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงาน ก .ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน และข้อบังคับตลาด
หลกัทรพัย์ว่าด้วยการรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหน่วยทรสัต์ของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(1) รายงานทีแ่สดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลูดงันี้ 

(ก) งบการเงนิ 

(ข) การวเิคราะห์และค าอธบิายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management 
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Discussion and Analysis) 

(ค) รายงานประจ าปี 

(ง) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

(2) รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย และความคืบหน้าของการพัฒนา 
ทรพัยส์นิหลกั ซึง่ไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลูดงันี้ 

(ก) มลูค่าทรพัยส์นิรวม มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูค่าหน่วย 

(ข) รายงานความคบืหน้าของการพฒันาทรพัยส์นิหลกั ในกรณีทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน
ในทรพัยส์นิหลกัขณะทีย่งัไม่แลว้เสรจ็ 

ทัง้นี้ ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีเ่ปิดเผยหรอืใชใ้นการจดัท ารายงานทีร่ะบุไวใ้นขอ้นี้ ต้อง
กระท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

▪ การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ตามสญัญานี้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา 
และเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(ก)  มลูค่าทรพัยส์นิรวม มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูค่าหน่วยทรสัต์ 

(ข)  รายงานความคบืหน้าของการพฒันาทรพัย์สนิหลกั ในกรณีที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัขณะทีย่งัไม่แลว้เสรจ็ 

ทัง้นี้ ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีเ่ปิดเผยหรอืใชใ้นการจดัท ารายงานทีร่ะบุไวใ้นขอ้นี้ ต้อง
กระท าโดยบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้  
ทรสัต์นี้ และประกาศส านักงาน ก .ล.ต. ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

▪ การจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์ามสญัญานี้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา 
และเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(1) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ให้จัดท าและส่งต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยในกรณีทีเ่ป็นขอ้มูลตามรายงานประจ าปี นอกจากการจดัท าและส่งขอ้มูล
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ ใหส้ง่ขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 

อน่ึง ระยะเวลาในการน าสง่งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงาน
ประจ าปีใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี้ 

(ก) ระยะเวลาในการน าสง่งบการเงนิ 

ก. กรณีทัว่ไป 

- งบการเงนิไตรมาส 1 (หนึ่ง) ไตรมาส 2 (สอง) และไตรมาส 3 (สาม) ฉบบั
สอบทาน ภายใน 45 (สี่สิบห้า ) วันนับแ ต่วันสุดท้ายของแ ต่ละ 
ไตรมาสดงักล่าว 

- งบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ีฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 (สอง) เดอืนนับ
แต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี
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ข. กรณีสง่งบการเงนิไตรมาส 4 (สี)่ ฉบบัสอบทาน ก่อนสง่งบการเงนิประจ า
รอบปีบญัช ีฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงนิไตรมาส 1 (หนึ่ง) ไตรมาส 2 (สอง) ไตรมาส 3 (สาม) และไตร
มาส 4 (สี)่ ฉบบัสอบทาน ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันับแต่วนัสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาสดงักล่าว 

- งบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ีฉบบัตรวจสอบ ภายใน 3 (สาม) เดอืนนับ
แต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

ทัง้นี้ กองทรสัต์สามารถเลอืกสง่งบการเงนิไตรมาส 2 (สอง) ฉบบัสอบทาน หรอื
งบการเงนิประจ างวด 6 (หก) เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก็ได ้
โดยในกรณีทีก่องทรสัตเ์ลอืกสง่งบการเงนิประจ างวด 6 (หก) เดอืน ใหก้องทรสัต์
น าส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน 2  (สอง) เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลา 6 (หก) เดอืนแรกของปีบญัช ี

(ข) ระยะเวลาในการน าสง่แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

- ภายใน 3 (สาม) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาบญัช ี

(ค) ระยะเวลาในการน าสง่รายงานประจ าปี 

- น าส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบญัช ีทัง้นี้ วนัที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ต้องไม่ชา้กว่าวนัที่ส่ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- น าส่งต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ไปพรอ้มกบัการจดัส่งหนังสอืนัดประชุมสามญั
ประจ าปี 

ทัง้นี้ หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และเงื่อนไขอื่นใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญานี้ และตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รายงานที่แสดงมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าหน่วยทรสัต์ และความคบืหน้าของการพฒันา
ทรพัย์สนิหลัก ให้จดัท าและส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยในกรณีที่เป็นข้อมูลมูลค่า
ทรพัย์สนิรวม มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยทรสัต์ นอกจากการจดัท าและส่ง
ขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ ใหเ้ปิดเผยต่อผูล้งทุนดว้ย ตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา
และเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญานี้ 

▪ ใหก้ารจดัท างบการเงนิและเอกสารประกอบของกองทรสัตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ ารอบปีบญัชขีองกองทรสัต์ต้องผ่านการ
สอบทานหรอืตรวจสอบ แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัช ี

รายงานของผูส้อบบญัชตีามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มคีวามหมายในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีต่อ้งใชใ้นการจดัท างบการเงนินัน้ 

(ข) ผูส้อบบญัชถีูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรอืตรวจสอบ แลว้แต่กรณี โดยการ
กระท าหรอืไม่กระท าการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกรรมการหรอืผูบ้รหิารของ
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ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) งบการเงนิของกองทรสัต์ต้องจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 
ทัง้นี้ หากการจดัท าหรอืการเปิดเผยขอ้มูลในเรื่องใดไม่มมีาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ของไทยครอบคลุม ใหก้องทรสัต์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเกีย่วกบัรายการ
นโยบายบญัชทีีใ่ชป้ฏบิตัสิ าหรบัการบนัทกึบญัชรีายการนัน้ และค าอธบิายว่านโยบาย
บญัชดีงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใด 

(3) รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทรสัต์ต้องมีรายการครบถ้วนใน
ลกัษณะเดยีวกบังบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ี

(4) ในกรณีที่กองทรสัต์มีบรษิัทย่อย กองทรสัต์ต้องด าเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยจดัท า
ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลการเปิดเผยอื่นใหแ้ก่กองทรสัต์ เพื่อใหก้องทรสัต์สามารถ
จัดท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวมและทรสัตท์ีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ในกรณีที่มีเหตุตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม หรอืมเีหตุจ าเป็นทีท่ าให้กองทรสัต์ไม่สามารถน าขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัท
ตามขอ้ (ง) วรรคหนึ่ง ใดมารวมในงบการเงนิรวม กองทรสัต์ดงักล่าวต้องเปิดเผยเหตุผล
และผลกระทบของการไม่น าขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทันัน้มารวมไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิรวมดว้ย 

(5) กองทรสัตต์อ้งด าเนินการสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. พรอ้มกบัการจดัส่ง 
งบการเงนิ 

(ก) หนังสอืรบัรองงบการเงนิ ซึ่งมีข้อมูลตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
ของกองทุนรวมและทรสัตท์ีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(ข) บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชใีน
ตลาดทุน 

(6) เมื่อปรากฏว่ารายได้หรือก าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบ
การเงนิในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 (ยี่สบิ) ให้กองทรสัต์จดัท าการ
วิเคราะห์และค าอธิบ ายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management 
Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปจัจยัส าคญัที่ท าให้
เกิดความแตกต่าง รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดจากปจัจยัดังกล่าว และส่งต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. พรอ้มกบัการจดัสง่งบการเงนิ 

(7) กองทรสัตจ์ะด าเนินการจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีายเดมิ
ปฏบิตัหิน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกองทรสัต์
มาแล้ว 7 (เจด็) รอบปีบญัชไีม่ว่าจะติดต่อกนัหรอืไม่ โดยกองทรสัต์จะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีเ่น่ืองจากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชเีป็นผูส้อบบญัชี
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ของกองทรสัตไ์ดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 (หา้) รอบปีบญัชตีดิต่อกนั เวน้แต่ เป็น
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีพื่อสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบตัิว่าด้วยแนวทางการหมุนเวียน
ผู้สอบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวยีนผู้สอบบญัชใีนตลาดทุน โดย
อนุโลม 

ทัง้นี้ งบการเงนิและเอกสารประกอบของกองทรสัตข์า้งตน้ใหม้รีปูแบบและวธิกีารจดัท าและ
จดัสง่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ รายงานประจ าปีของกองทรสัต์ และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรสัต์ ต้องมี
ขอ้มลูตามทีก่ าหนดในประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหม้รีปูแบบและวธิกีารจดัท าและจดัสง่เป็นไป
ตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรบัหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่เปิดเผยขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปจัจุบนั ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด หรอืเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็น
เท็จ ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทราบหรอืข้อความที่อาจท าให้ส าคญัผิดเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

▪ การจดัท าและการเปิดเผยรายงานทีแ่สดงมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าหน่วยทรสัต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรพัย์สนิรวม มูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึง่ผ่าน
การรบัรองจากทรสัตแีลว้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 45 (สีส่บิ
ห้า) วนันับแต่วนัสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ให้
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

(2) มูลค่าทรพัย์สนิรวม มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่แสดงในรายงาน
ตามที่กล่าวในข้อ “การจดัท าและการเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่า
หน่วยทรสัต”์ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ให้ใช้ราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้
ล่าสุดแล้วแต่กรณี เวน้แต่ในกรณีที่เป็นการค านวณมูลค่าในช่วงเวลาตัง้แต่การ
ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัจนถึงวนัก่อนวนัที่มกีารสอบทานการประเมนิมูลค่าครัง้
แรก ให้ใช้ราคาที่ได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัในการค านวณ โดยการประเมินมูลค่า
หรอืการสอบทานการประเมินมูลค่าต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดเกีย่วกบั
วธิกีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(ข) ในกรณีที่เป็นทรพัย์สนิหลกัประเภทอื่นนอกจากอสงัหารมิทรพัย์ (หากม)ี หรอื
ทรพัยส์นิอื่นนอกจากขอ้ (1) ราคาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนด 

(ค) ใชต้วัเลขทศนิยม ดงันี้ 
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- มูลค่าทรพัย์สนิรวมและมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ ให้ค านวณและใชผ้ลลพัธเ์ป็น
ตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ต าแหน่งและปดัเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

- มูลค่าหน่วยทรสัต์ ใหค้ านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 (ห้า) ต าแหน่งและปดั
เศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 (สี่) 
ต าแหน่ง และตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 (ห้า) ทิ้ง ในกรณีที่มเีศษเหลอืจาก
การปดัเศษดงักล่าวขา้งต้น ใหน้ าเศษนัน้รวมค านวณเขา้เป็นทรพัยส์นิของ
กองทรสัต ์

▪ ในกรณีทีก่องทรสัตม์กีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีย่งัไม่แลว้เสรจ็ ใหก้องทรสัตจ์ดัท ารายงาน
ความคบืหน้าของการพฒันาทรพัยส์นิหลกัทุกรอบระยะเวลา 6 (หก) เดอืนนับแต่วนัทีม่กีาร
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้ และสง่รายงานดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสบิ) 
วนันับแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดอืนนัน้ โดยรายงานความคบืหน้าดงักล่าว
ขา้งตน้ตอ้งมขีอ้มลูอย่างน้อยดงันี้ 

(ก) ขอ้มลูความคบืหน้าของการพฒันาโดยเปรยีบเทยีบกบัแผนการพฒันา 

(ข) ในกรณีที่ความคืบหน้าของการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนา ให้ระบุแนว
ทางแกไ้ขและผลกระทบทีก่องทรสัตไ์ดร้บัหรอือาจไดร้บัไวด้ว้ย 

เมื่อกองทรสัต์พฒันาทรพัย์สนิหลกัจนแล้วเสรจ็และพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ ให้
จดัท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งโดยระบุขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการพฒันาที่แล้วเสรจ็ 
เช่น วนัทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นตน้ และสง่รายงานดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 
(สามสบิ) วนันบัแต่วนัทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็และพรอ้มจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 

▪ ในกรณีที่กองทรสัต์มกีารลดเงนิทุนช าระแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายงานมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยทรสัตภ์ายหลงัจากการลดทุนช าระแลว้ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และทรสัตภีายใน 15 
วนันบัแต่วนัทีด่ าเนินการลดทุนแลว้เสรจ็ 

▪ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าและสง่รายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่อสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. และทรสัตภีายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) รายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งต้องระบุสาระส าคญัอย่างน้อยเกี่ยวกบัชื่อ ที่ตัง้ 
ประเภทการใชง้าน ขนาดพืน้ที ่และภาระผกูพนัต่าง ๆ 

(ข) วนัทีแ่ละราคาทีไ่ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์ รวมทัง้ชื่อผูข้าย ผู้ให้เช่า ผูโ้อนสทิธกิารเช่า 
หรอืผูใ้หส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(ค) วนัทีแ่ละราคาทีจ่ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ รวมทัง้ชื่อผูซ้ือ้ ผูเ้ช่า หรอืผูร้บั
โอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

(ง) วนัที ่ราคา และวธิกีารประเมนิมูลค่าทีไ่ดจ้ากรายงานการประเมนิมูลค่าของผูป้ระเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิ รวมทัง้ชื่อผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

(จ) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรพัย์ หากราคาที่จ าหน่ายต ่ากว่าราคา
ประเมนิสงูสุดที่ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิไดจ้ดัท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการจ าหน่ายไปซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปีเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล
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ของการจ าหน่ายในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 

(ฉ) ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์ หากราคาทีไ่ดม้าสงูกว่าราคาประเมนิต ่าสุด
ทีผู่ป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิได้จดัท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์ป็น
เวลาไม่เกนิ 1 ปีเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของการไดม้าในราคา
ดงักล่าวไวด้ว้ย 

▪ กองทรสัต์จะสิน้สุดหน้าทีใ่นการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้นี้ 
เมื่อมกีารช าระบญัชขีองกองทรสัต์ ทัง้นี้ กองทรสัต์ต้องด าเนินการแจง้เหตุทีท่ าใหห้น้าทีใ่น
การจัดท าและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานสิ้นสุดลงข้างต้นต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนถงึก าหนดเวลาสง่รายงานดงักล่าว 

▪ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่
ชกัชา้ 

(ก) เหตุการณ์ทีท่ าใหห้รอือาจสง่ผลกระทบใหต้อ้งเลกิกองทรสัต์ 

(ข) เหตุการณ์ที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ก าหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลกิกองทรสัต์ หรอื
เหตุการณ์อื่นทีท่ าใหท้ราบก าหนดการเลกิกองทรสัตล่์วงหน้า 

(ค) กองทรสัตป์ระสบความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(ง) กองทรสัตไ์ม่สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่น 

(จ) กองทรสัตเ์ปลีย่นวตัถุประสงคห์รอืเปลีย่นนโยบายการลงทุน 

ทัง้นี้ การรายงานตามวรรคหนึ่งตอ้งแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ อายุ วนัทีก่่อตัง้กองทรสัต์ และจ านวนเงนิทุนของกองทรสัต์ ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และชื่อทรสัต ี

(2) รายละเอยีดของเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง เช่น วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ และสาเหตุทีท่ าให้
เกดิเหตุการณ์ดงักล่าว เป็นตน้ 

(3) แผนการแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบักองทรสัต์ ในกรณีเป็นเหตุการณ์ตามขอ้ (ค) 
และ ขอ้ (ง) 

(4) ขอ้มลูอื่นใดทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน (หากม)ี 

▪ นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดขา้งต้นแลว้ ในกรณีทีม่ปีระกาศ หรอืค าสัง่ใดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูล หรอืน าส่งสารสนเทศใดอนัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์  และการ
ปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ปฏิบตัิตามประกาศ หรอืค าสัง่
ดงักล่าวดว้ย 

ก า รจ่ า ย ป ระ โย ช น์ 
ต อ บ แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
(เกา้สบิ) ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ (ให้หมายถงึก าไรทีป่รบัปรุงดว้ยการหกัก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรอืการสอบทานการประเมินค่าทรพัย์สนิ
ของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์และการหกัดว้ยรายการเงนิส ารองเพื่อการ
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ช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ตามวงเงนิที่ได้ระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แล้วแต่
กรณี) ของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์นัน้แบ่งเป็น 
ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากม)ี ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 4 (สี)่ ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่กรณีที่
กองทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 (สี)่ ครัง้ต่อรอบ
ปีบญัชไีด ้เพื่อเป็นประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะเริม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
รอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มกี าไรเพยีงพอทีจ่่ายประโยชน์ตอบ
แทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 

▪ ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของ
กองทรสัต์ตามทีร่ะบุขา้งต้นในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์
ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด้ 

▪ ในกรณีที่กองทรสัต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

▪ หลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธใินการไดร้บัประโยชน์
ตอบแทนจากกองทรสัตเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

การขอม ติและการ
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

▪ การขอมติเพื่ออนุมตัิในเรื่องใดๆ ในการบริหารจดัการและการด าเนินงานของกองทรสัต์
ตามที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้และพระราชบญัญตัิทรสัต์ก าหนดนัน้  ให้กระท าดว้ยวธิกีาร
จดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืวธิอีื่นใดตามทีป่ระกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

▪ เหตุในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้ 

(1) การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์หลกัที่มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  30 (สามสบิ) ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ 

(2) การกู้ยืมเงินที่กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ 
ทรสัตฉ์บบันี้  

(3) การเพิ่มทุนหรอืการลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(4) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(5) การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึง่
มขีนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยีส่บิลา้น) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของ
มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี้ ขนาดของธุรกรรม
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศ
ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(6) การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(7) การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตี (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการเปลี่ยนแปลง
หรอืถอดถอนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้) 
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(8) การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการ
เปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้) 

(9) การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ในเรื่องทีก่ระทบสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่าง
มนียัส าคญั 

(10) การเลกิกองทรสัต ์

(11) กรณีอื่นใดทีท่รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรทีจ่ะเสนอ
เรื่องใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื่องดงักล่าว 

ทัง้นี้ การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เป็นกองทรสัต์ รวมถึงในกรณีที่มีการ
ลงทุนในทรพัยส์นิใหม่ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิภายหลงัการรบัการแปลงสภาพ (หากม)ี และการ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จะด าเนินการโดยอาศยัมติที่ได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ และที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เพื่อการแปลงสภาพ โดยจะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อีกรอบหนึ่ งภายหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์รยีบรอ้ย 

▪ หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีจ่ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) การประชุมสามญัประจ าปีซึ่งต้องจดัให้มีขึ้นภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วนัสิ้นรอบปี
บญัชขีองกองทรสัต ์

(2) การประชุมวสิามญัคอื การประชุมคราวอื่นทีม่ใิช่การประชุมสามญัประจ าปีซึง่จะจดัให้
มขีึน้เมื่อมรีายการหรอืเหตุทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์ซึ่งถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สบิ) ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัตเ์รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมไว้
อย่างชดัเจนในหนังสอืนัน้ ทัง้นี้ เมื่อมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอให้
มกีารเรยีกประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์แลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัใหม้กีารประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

(ข) ในกรณีเรื่องใดที่ทรสัตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีติในเรื่องนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัให้
มกีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายใน 1 เดอืนนับแต่ไดร้บัหนังสอืจากทรสัต ีทัง้นี้ 
ไม่ตดัสทิธทิรสัตใีนการปรกึษาหารอืกบัผูจ้ดัการกองทรสัตถ์งึเหตุจ าเป็นดงักล่าว 

(ค) ในกรณีอื่นใดที่ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรอืสมควรที่จะเสนอ
เรื่องให้ที่ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีติในเรื่องนัน้เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ไม่ตัดสทิธิทรสัตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จ ัดการ
กองทรสัตถ์งึเหตุจ าเป็นดงักล่าว 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินการตามขัน้ตอนในการเรยีกประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัตต์ามที่
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ก าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

▪ การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์ัน้ต ่าดงันี้ 

(1) จดัท าหนังสอืนัดประชุมที่มรีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผู้ถอืหน่วยทรสัต ์
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกบัวธิีการประชุมและการออกเสยีงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอยีดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา 
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ี
การขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลงมตใินเรื่องนัน้ๆ ดว้ย  

(2) จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมถงึผูถ้อืหน่วยทรสัตล่์วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาดงันี้ 

(ก) 14 (สบิสี)่ วนั ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ซึ่งมวีาระที่ต้งไดม้ตผิู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) 7 (เจด็) วนั ในกรณีอื่นนอกจากกรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (ก) ขา้งตน้  

(3) ประกาศการนดัประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบบั ไม่
น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ในกรณีทีผู่้จดัการกองทรสัต์มไิดด้ าเนินการเรยีกประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลา 
45 วนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี้  และ/หรอื 
ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากทรสัตีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี้ 
แล้วแต่กรณี ให้ทรสัตีด าเนินการเรยีกประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ได้โดยให้ปฏบิตัิตามวธิกีาร
เรยีกประชุมที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งของขอ้นี้โดยอนุโลม  และทรสัตีมีสทิธทิี่จะเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์แทนผู้จ ัดการกองทรสัต์
ดงักล่าวไดต้ามจรงิ  

▪ การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ต้องมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีส่บิหา้) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยทรสัต์ทัง้หมด  และต้องมีหน่วยทรสัต์นับ
รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
จงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) 
ชัว่โมง จ านวนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนด
เอาไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ร้องขอตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรสัต์รอ้งขอตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญานี้ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่า 7 
(เจด็) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

▪ ทัง้นี้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์แต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ การพจิารณาของที่ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ในวาระใดที่ประธานในที่ประชุมผู้
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ถือหน่วยทรสัต์มีส่วนได้เสยี ให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนัน้ และให้ผู้จดัการ
กองทรสัต์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้
ใหเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยีในวาระใด ให้ทรสัตนี าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้บุคคลนั ้นให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ในวาระนัน้ๆ ในกรณีที่ทัง้ผู้จดัการกองทรสัต์และทรสัตีมสี่วนไดเ้สยีในวาระใด 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 

อนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพิจารณาเรื่องที่ทรสัตีหรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยี ใหท้รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตหีรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว (ในกรณีที่ทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์และ
ตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์) 

▪ วธิกีารนบัคะแนนเสยีง และการด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(1) วธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์คีะแนนเสยีง 1 (หนึ่ง) เสยีงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรสัตท์ีต่นถอื โดยผู้
ถือหน่วยทรสัต์ที่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษใน
เรื่องทีพ่จิารณา 

(2) การด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ก) การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอื
นดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจ านวนผู้ถอืหน่วยทรสัต์
ซึง่มาประชุม 

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเสร็จตามข้อ (ก) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือ
หน่วยทรสัตซ์ึง่มหีน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของ
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์
พจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้ 

(ค) ในกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็
ตามข้อ (ก) ขา้งต้น หรอืพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เสนอไม่เสรจ็ตามข้อ 
(ข) ข้างต้น แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยงัผู้ถือหน่วยทรสัต์ ไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนั
ประชุมดว้ย  

▪ เวน้แต่สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธิ
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ออกเสยีงลงคะแนน 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  30 (สามสบิ) 
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

(ข) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตท์ีม่ไิดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหน้าใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(ค) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(ง) การท าธุรกรรมกับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาท หรอืเกินกว่า
รอ้ยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า 
ทัง้นี้  ขนาดของธุรกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(จ) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้ ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

(ซ) การเลกิกองทรสัต ์

การจ ากัดสิทธิในการ
รบัประโยชน์ตอบแทน 
ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ประโยชน์ตอบแทน 
แล ะ สิ ท ธิออก เสี ย ง
ลงคะแนนของผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

▪ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด  ทรัสตี หรือผู้ก่อตัง้ 
ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยู่ในบงัคบัทีจ่ะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ 
และอตัราตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 
29/2555 แล้วแต่กรณี และกรณีที่อสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์จะลงทุนจะตัง้อยู่ในประเทศ
ไทย ซึ่งมขี้อก าหนดของกฎหมาย กฎ หรอืข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหารมิทรพัย์นัน้
ก าหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ผูก้่อตัง้ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัสรร
หน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ในกรณีที่
กองทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์ลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนด
ที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์นัน้มีการก าหนดสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้
แตกต่างกนั ผูก้่อตัง้ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนทีก่ าหนดไว้
ต ่าสดุของบรรดากฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ 

▪ ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีถ่อืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่าอตัรา
หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ . 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 
และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี มขีอ้จ ากดัสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งักล่าวจะไดร้บัประโยชน์ตอบ
แทนเพยีงเท่าที่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ในส่วนที่อยู่ในอตัราที่ประกาศ ทจ . 
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี ก าหนด และให้
ประโยชน์ตอบแทนในสว่นทีไ่ม่อาจจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ 
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ทัง้นี้ เว้นแต่ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ส่วน
ประโยชน์ตอบแทนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวนัน้  ให้ตกเป็นของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์  โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณา
จดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัในคราวนัน้ 

▪ ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ขีอ้จ ากดัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ (1) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีถ่อื
หน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี หรอืในสดัส่วนอื่นใดตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศก าหนด หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป ทัง้นี้ เฉพาะในสว่นที่
เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และ (2) ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มสี่วนได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องทีข่อมต ิ

สิทธิหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของทรสัตี 

▪ ภายใต้บังคับแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบับนี้ ทรสัตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจและ
ความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้มีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรสัต์ในฐานะผู้เป็น
เจา้ของทรพัยส์นิหรอืผูม้สีทิธเิหนือทรพัยส์นิ และทรสัตมีสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
การจัดการกองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ฉบับนี้  
พระราชบญัญตัทิรสัต ์ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

▪ การปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัตี ให้ทรสัตีงดเวน้การกระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์
ของกองทรสัต์ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของ
ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี  หรือเป็นธุรกรรมที่มี
มาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตแีสดงให้
เหน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อื
หน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิด้
แสดงการคดัคา้นแต่อย่างใด ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลและการคดัคา้นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
ใหเ้ป็นไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ ทรสัตมีหีน้าทีใ่นการจดัการทรพัยส์นิ ดงันี้ 

(1) ทรสัตตีอ้งมอบหมายการบรหิารจดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เวน้แต่เป็นการจดัการทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกั 
ซึง่ทรสัตอีาจด าเนินการดว้ยตนเองไดต้าม (2) หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้จ ัดการกองทรสัต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

(2) การจดัการทรพัยส์นิอื่นที่มใิช่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้จดัการ
กองทรัสต์ เว้นแต่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีทีท่รสัตมีกีารด าเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้มีาตรการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

- มกีารแบ่งแยกหน่วยงานทีท่ าหน้าทีจ่ดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นดงักล่าวออก
จากหน่วยงานซึง่ท าหน้าทีท่ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื
ความขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าที ่

- มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและ
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บุคลากรทีท่ าหน้าที่จดัการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นดงักล่าวออกจากหน่วยงาน
และบุคลากรอื่นทีม่โีอกาสใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าว 

(ข) ในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้จดัการกองทรสัต์เป็นผู้รบัด าเนินการ 
ต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในงานที่
เกีย่วกบัการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม 

▪ ทรสัตีไม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้แก่กองทรสัต์หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์หรอืบุคคล 
ใดๆ จากการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัตี หากทรสัตไีดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและ
ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มวีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความช านาญ โดยปฏบิตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้
ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

ในการน้ี แมท้รสัตไีม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ตามวรรคหนึ่ง ให้ทรสัตียงัมีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพื่อให้กองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัชดเชยความ
เสยีหายตามความเป็นจรงิ 

▪ ทรสัตไีม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นแก่กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืบุคคล
ใดๆ จากการกระท า หรอืการงดเวน้กระท าการใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หากว่าทรสัตไีด้
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสจุรติ และไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการก ากบัดแูลและตรวจสอบ
การปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ และ
พระราชบญัญตัทิรสัต ์ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

ในกรณีเช่นว่า ให้กองทรสัต์โดยทรสัตีมสีทิธเิรยีกรอ้งโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อให้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กองทรัสต์  หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

▪ ในกรณีที่ไม่มีผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืมีเหตุที่ท าให้ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์รายใหม่ ทัง้นี้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ กร. 14/2555 โดย
ให้ทรสัตีมหีน้าที่จดัการกองทรสัต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิห้เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้และพระราชบญัญตัทิรสัต์ 

▪ ในกรณีที่ทรสัตีประสงค์จะถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ทรสัตีและกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบั 
ทรสัตีจะถือหน่วยทรสัต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ  50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรสัต์ หรือในสดัส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

การจ ากดัความรบัผิด
ขอ งท รัส ตี แล ะก าร
ชดใช้ความเสียหาย

▪ ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้และพระราชบญัญตัทิรสัต์ ความรบัผดิต่อบุคคล
ใดตามสญัญาซึง่ทรสัตไีดก้ระท าในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ รวมถงึความรบัผดิต่อบุคคลใด
อนัเกดิจาก หรอืทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิใดๆ ของกองทรสัต์ใหม้จี านวนจ ากดั โดยทรสัตจีะต้อง
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ให้แก่ทรสัตี รบัผดิต่อบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่เกนิจ านวนเงนิชดใชค้่าเสยีหายที่ทรสัตีจะได้รบัตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้  ทัง้นี้  ในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
พระราชบญัญตัิทรสัต์ ก าหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สุจรติ หรอืโดยประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง กรณีเช่นว่านี้ ทรสัตจีะมขีอ้ยกเวน้ความรบัผดิมไิด ้

การแต่งตั ้ง  เง่ือนไข 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
เป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง 
ทรสัตี 

▪ การแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ให้กระท าได้โดยอาศยัมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ว่าดว้ยเรื่องการขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

▪ เหตุในการเปลีย่นแปลงทรสัตมีดีงัต่อไปนี้ 

(1) ทรสัตลีาออกจากการเป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ 

(2) ทรสัตถีูกพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืสิน้สภาพนิตบิุคคล 

(3) ทรสัตเีลกิกจิการและเขา้สูก่ระบวนการช าระบญัช ี

(4) ทรสัตหียุดประกอบกจิการไม่ว่าโดยสมคัรใจหรอืตามค าสัง่ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให้
พักการประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีเป็นการชัว่คราว  หรือสัง่เพิกถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิเป็นทรสัต ี

(5) ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนทรสัต ี 

▪ การเปลีย่นแปลงทรสัตตีามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ไม่ไดม้ผีลกระทบต่อการ
มผีลบงัคบัใชข้องสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้และไม่มผีลกระทบต่อสถานะของกองทรสัต์ และ
ไม่ได้ท าให้สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบับนี้ต้องเลิกไป  ทัง้นี้ เมื่อทรสัตีรายใหม่เข้าท าหน้าที่
แทนทรสัตีรายเดมิและมสีทิธโิดยสมบูรณ์เหนือกองทรสัต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตฉ์บบันี้ ทรสัตรีายใหม่ตอ้งผกูพนัตามสทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ทุกประการ ทัง้นี้ ทรสัตรีายใหม่มไิดร้บัมาซึง่ความรบัผดิต่อความเสยีหาย
ใดๆ อนัเกดิจากการกระท าของ ทรสัตรีายเดมิ 

▪ ค่าตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมของทรสัตีให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้ 

ความเป็นอิสระของ 
ท รั ส ตี แ ล ะ ค ว า ม
ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ของทรสัตี 

▪ ทรสัตตีอ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัตอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระ รวมทัง้ไม่
กระท าการใดทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ 

▪ หากทรสัตมีคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ฉบบันี้หรอืเป็นหรอืมีความเกี่ยวขอ้งกบัผู้ที่จะจ าหน่าย  โอน ให้เช่า หรอืให้สทิธิใน
อสงัหารมิทรพัย์แก่กองทรสัต์ในลกัษณะที่ท าให้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอสงัหารมิทรพัย์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ได้อย่างอิสระ  ให้ถือ
ว่าทรสัตขีาดความเป็นอสิระและจะรบัเป็นทรสัตขีองกองทรสัตม์ไิด้ 

▪ ทรสัตจีะกระท าการใดทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอือาจท าใหท้รสัตขีาด
ความเป็นอสิระมไิด ้เวน้แต่เป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เป็นธุรกรรมทีม่มีาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม
ดงักล่าว 

(2) ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ ต้องมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้  โดยบุคคล
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ดงักล่าวไม่คดัคา้นหรอืคดัคา้นในจ านวนทีน้่อยกว่าหลกัเกณฑต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
ฉบบันี้และประกาศ สร. 27/2557 

▪ ในกรณีที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึน้ ทรสัตีต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ได้รบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม  โดยการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตใีหร้วมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ทรสัตีต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรสัต์ 
และหากมกีรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงไดว้่ามี
กลไกทีจ่ะท าใหเ้ชื่อมัน่ได้ว่า การบรหิารจดัการกองทรสัต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี
ทีส่ดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) กองทรสัต์จะไม่เขา้ท ารายการใดทีอ่าจสง่ผลใหท้รสัตไีม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็น
อสิระ เช่น การซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตซีึง่อาจท าใหท้รสัตี
ไม่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) 
ของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างเป็นอสิระ เป็นตน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ
หน้ า ท่ี ขอ งผู้ จ ัดการ
กองทรสัต ์

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใชค้วามรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ด้วยความระมัดระวงั และความซื่อสตัย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ
หน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทัง้ตอ้ง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ วตัถุประสงค์ในการ
จดัตัง้กองทรสัต์ และมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมใน
เอกสารทีเ่ปิดเผยแก่ผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

▪ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีก่ารจดัใหม้กีารประกนัภยัความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนิน
ธุรกจิหรอืการปฏบิตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการปฏบิตังิานของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ ในวงเงนิประกนัภัยที่เพียงพอและเหมาะสม แต่ทัง้นี้ ไม่รวมถึงความรบัผดิต่อ
บุคคลภายนอกที่เกิดจากการที่ผู้จดัการกองทรสัต์ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มเีจตนากระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอกนัน้ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรงจนเป็นผลละเมดิต่อบุคคลภายนอกนัน้ 

▪ ในกรณีทีผู่ก้่อตัง้ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคจ์ะถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ผูก้่อตัง้ 
ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์และกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผูก้่อตัง้ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะถือ
หน่วยทรสัต์รวมกนัได้ไม่เกนิรอ้ยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทรสัต์ หรอืในสดัส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

▪ ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน  สญัญานี้ 
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผดิต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์ และต้องรบัผดิอย่างไม่มขีอ้จ ากดัความรบัผดิในกรณีที่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิของ
กองทรสัต ์

▪ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งรบัผดิชอบในค่าปรบัหรอื
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ค่าเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิแก่ตนเองอนัเนื่องมาจากการทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์กระท าผดิหน้าทีข่อง
ตนตามนัยมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะน า
ทรพัยส์นิของกองทรสัตม์าช าระค่าปรบัหรอืชดใชค้่าเสยีหายดงักล่าวไม่ได ้

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งรบัผดิชอบในค่าปรบัหรอื
ค่าเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิแก่กองทรสัต์อนัเน่ืองมาจากการทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์กระท าผดิหน้าที่
ของตนไม่ว่าดว้ยประการใดๆ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะน าทรพัยส์นิของกองทรสัต์มาช าระ
ค่าปรบัหรอืชดใชค้่าเสยีหายดงักล่าวไม่ได ้ 

▪ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์หรือบุคคลใดๆ  จากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทรสัต์ หากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและ
ระมดัระวงัเยีย่งผูม้วีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความช านาญโดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็น
ธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญานี้ ตลอดจนกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี 

ในการนี้ แมผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัตห์รอืผูถ้อื
หน่วยทรสัตต์ามวรรคหนึ่ง ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัมหีน้าทีด่ าเนินการเรยีกรอ้งต่อผูท้ี่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพือ่ใหก้องทรสัต ์หรอืผูถ้อื
หน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจรงิ 

▪ ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่
กองทรสัต์หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืบุคคลใดๆ จากการกระท า หรอืการงดเวน้กระท าการ
ใดๆ ของทรสัต ีหากว่าผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสจุรติ และเป็นไปตามสญัญานี้ 
และพระราชบญัญตัทิรสัตต์ลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

ในกรณีเช่นว่า ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธเิรยีกรอ้งโดยตรงต่อทรสัตเีพื่อใหท้รสัตชีดเชยเยยีวยา
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่กองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

▪ เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้  
ทรสัตฉ์บบันี้ 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ถูกถอดถอนจากการท าหน้าทีเ่มื่อปรากฏเหตุตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(3) ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการให้ความเหน็ชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์หรอืสัง่พกั
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า  90 (เก้าสิบ) วัน ตาม
ประกาศ สช .29/2555 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนิตบิุคคลหรอืช าระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น
ค าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

▪ ใหท้รสัตีขอมติผูถ้ือหน่วยทรสัต์เพื่อแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน  60 (หกสบิ) 
วนันับแต่วนัที่ปรากฏเหตุตามที่ก าหนด และแต่งตัง้บุคคลที่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบ
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันับแต่วนัที่ได้รบัมติ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 
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ทรสัตฉ์บบันี้ 

▪ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรสัตี  หรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าว
รวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนงัสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหท้รสัตี
หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย  

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

▪ การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้  ผูจ้ดัการกองทรสัต์มี
หน้าที่ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินการเพื่อป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องไม่มผีลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ
กองทรสัต์ และหากมกีรณีทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถ
แสดงไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไกทีส่ามารถรองรบัใหก้ารจดัการกองทรสัต์ด าเนินไปใน
ลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรยีบกองทรสัต์ และเป็นไปตามประกาศ สช. 
29/2555 และประกาศ กร. 14/2555  

(2) ในกรณีที่ผู้จ ัดการกองทรสัต์มีการจดัการกองทรสัต์อื่นอยู่ด้วย  ทรพัย์สนิหลกัของ
กองทรสัต์ที่ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดยีวกบัทรพัย์สนิ
หลกัของกองทรสัตอ์ื่นนัน้  

ค่ าธ รรม เนี ย ม แล ะ
ค่าใช้จ่าย 

▪ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไดต้้องเป็นค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็นและสมควรทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนและแบบแสดงรายการขอ้มูล ซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยตรง โดยจะเรยีกเก็บจากกองทรสัต์ได้ไม่เกินอตัราที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

▪ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิใหเ้ป็นไปตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต์ให้เป็นไปตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรสัต์
ก าหนด 

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ หรอืใบหน่วยทรสัต์ ใหเ้ป็นไป
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด 

(4) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรสัต์กับนายทะเบียนหน่วยทรสัต์ให้
เป็นไปตามอตัราทีท่รสัต ีและ/หรอื นายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด 

(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรสัต์ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ให้
เป็นไปตามทีจ่่ายจรงิ 

ก า รแ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม
สญัญา 

▪ การแก้ไขเพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรสัต์ และบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์  พระราชบญัญตัทิรสัต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

▪ การแกไ้ขเพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ในเรื่องที่กระทบสทิธขิองผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต้อง
ได้รบัมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ เว้นแต่เป็นการ
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แกไ้ขเพิม่เตมิตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พระราชบญัญตัทิรสัต์ 

▪ การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ในประเดน็ทีไ่ม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
หรอืการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่หน็โดยชดัแจง้ คู่สญัญาสามารถท าความตกลงเหน็ชอบร่วมกนั
ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

▪ การแกไ้ขเพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้กรณีมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย 
หรอืระเบยีบหรอืค าสัง่ คู่สญัญาจะต้องเขา้ท าความตกลงเพื่อแกไ้ข  เปลี่ยนแปลง เพิม่เติม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ไดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ที่
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

▪ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ในกรณีอื่นใดอนัจะเป็นคุณต่อ
กองทรสัต์และผู้ถือหน่วยทรสัต์มากกว่าขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ  ไม่กระทบสทิธขิองผู้ถือ
หน่วยทรสัต์อย่างมนียัส าคญั และทรสัตไีม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเรื่องทีข่อแก้ไข
นัน้ ใหท้รสัตมีอี านาจในการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ไดต้ามที่
เหน็สมควร โดยไม่จ าต้องขอมตจิากผู้ถือหน่วยทรสัต์ อย่างไรกด็ี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเตมิสญัญาที่เป็นการแก้ไขในสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้  จะต้องไม่เพิ่ม
ภาระใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืท าใหส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีม่อียู่แต่
เดิมเสียไป เว้นแต่การแก้ไขในสาระส าคัญดังกล่าว  จะได้รบัความยินยอมจากผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์

▪ กรณีการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์หากเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สินหลัก รวมถึงการด าเนินการในการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จ ัดการ
กองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ (ถ้ามี) ตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ฉบับนี้ ให้คู่สญัญามีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียด
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ได้โดยไม่จ าต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิสญัญาดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องไม่กระทบสทิธิของผู้ถือหน่วยทรสัต์ในทางที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เสยีประโยชน์ทัง้นี้ การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิดงักล่าวจะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากทรสัต ี

การเลิกกองทรสัต ์ ▪ ทรสัตจีะเลกิกองทรสัต ์เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เมื่อจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงเหลอืน้อยกว่า 35 (สามสบิหา้) ราย 

(2) เมื่อมกีารจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกั และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
กองทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า  500,000,000 (ห้า
รอ้ยล้าน) บาท หรอืไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจด็สบิห้า) ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของ
กองทรสัต ์ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัทีจ่ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว 

(3) กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์  แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด นบัแต่วนัทีก่ารปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์
รายเดิมสิ้นสุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการขอมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถแต่งตัง้
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ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ได ้ในกรณีดงักล่าวนี้ ใหท้รสัตขีอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ในการเลกิกองทรสัต ์

(4) เมื่อมเีหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรสัตีแต่มอิาจแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่เพราะมเีหตุอนัมอิาจ
หลกีเลีย่งได ้และผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้กีารแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่แลว้ แต่
มอิาจแต่งตัง้ได ้

(5) เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตใิหเ้ลกิกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(6) กรณีทีม่กีารควบรวมกองทรสัต์กบักองทรสัต์อื่น และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้ี
การเลกิกองทรสัต ์

(7) เหตุอื่นตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

อน่ึง การบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
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8.3 ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดท้ีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตไีดใ้นชว่งเวลาท าการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ี
 

8.4 โครงสรา้งการถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตก่์อนการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

ล าดบั ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ จ านวนหน่วยทรสัต ์
สดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต ์

(ประมาณรอ้ยละ) 

1.  บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 15,500,000  10.00 

2.  บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  12,006,700  7.75 

3.  บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 10,000,000 6.45 

4.  กองทุนผสมบซีเีนียรส์ าหรบัวยัเกษยีณ 8,000,000  5.16 

5.  กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั 6,597,100  4.26 

6.  กองทุนเปิดบวัหลวงอนิคมั 4,100,000  2.65 

7.  กองทุนเปิดแอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้ 3,510,900  2.27 

รวมผูถื้อหุ้นกลุ่ม ทิพย ์โฮลด้ิง 11,573,000 7.46 

8.  นางสมศร ีไกรศกัดาวฒัน์ 3,154,000 2.03 

9.  นางพรทพิย ์พบิลูยน์ครนิทร ์ 3,100,000 2.00 

10.  นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 2,850,000 1.84 

18. นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ 1,200,000 0.77 
20. นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ 1,100,000 0.71 
135. นางสาวบุศราทพิย ์ไกรศกัดาวฒัน์ 169,000 0.11 
รวมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ูงสุด 10 รายแรก และกลุม่บุคคลเดียวกนั 71,287,700 46.00 
ผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายย่อยอื่น 83,712,300 54.00 
รวมทัง้หมด 155,000,000 100.00 

ขอ้มลู ณ วนัที ่22 พฤษภาคม 2562 
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9. ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

9.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิัท เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บรษิัทฯ”) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) 
เป็นบริษัทจ ากดัซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 
10,000,000บาท และทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกช าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์
โดยเฉพาะ และมบีรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทัฯ เป็นจ านวนรอ้ยละ 
60 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดร้บัความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากส านกังาน ก.ล.ต. 
แลว้เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2560 

สรุปขอ้มลูส าคญัของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้  

ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ เลขที ่62 อาคารมลิเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601  

ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0105559110379 
โทรศพัท ์ 02-254-0441-2 
โทรสาร 02-254-0443 
Website www.aimreit.com 
Email ir@aimreit.com 
ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 10,000,000 บาท 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 1,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไว ้ 10 บาท 
ลกัษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกจิ ท าหน้าที่เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ (สดัสว่นการถอืหุน้) บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั (รอ้ยละ 60) 
รายชื่อกรรมการ นายธนะชยั สนัตชิยักลู 

นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ 
เรอือากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั 
นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู 
นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ลงลายมือร่วมกับนายไพสฐิ แก่น
จนัทน์ หรอืนายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิรวมเป็นสองคน  และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

รอบระยะเวลาบญัช ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
ทีม่า: บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ขอ้มลู ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 
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9.2 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 

ล าดบั             ช่ือ 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นท่ี 

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั/1 60,000 60.00 
2 นายมานพ ชนิวริยิกุล 30,000 30.00 
3 นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู 6,000 6.00 
4 บรษิทั ทเีอสเค แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั/2 4,000 4.00 

รวม 100,000 100.00 
หมายเหตุ:  
1/ บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั เป็นบรษิทัทีป่ระกอบกจิการบรกิารทีป่รกึษาการลงทุน และมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 
พฤษภาคม 2562 ดงันี้ 

ล ำดบั             ชือ่ จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ (หุ้น) ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที ่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู 9,900 49.50 
2 นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ 9,900 49.50 
3 นางสาวสุภาณ ีจนัทศาศวตั 100 0.50 
4 เรอือากาศโท ศุภกร จนัทศาศวตั 100 0.50 

รวม 20,000 100.00 
2/ บรษิทั ทเีอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นบรษิทัทีป่ระกอบกจิการเป็นบรษิทัโฮลดิ้งทีไ่มไ่ดล้งทุนในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั 

 
9.3 โครงสรา้งการจดัการ 

9.3.1 โครงสรา้งการบริหารจดัการ  

ในการจดัโครงสรา้งองค์กร ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัการในการแบ่งหน้าที่ ความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอสิระ เป็นระบบ สอดคล้องต่อหลกัความไว้วางใจและหลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ด ีค านึงถึงการควบคุมความเสีย่งที่จะเกดิขึน้จากการทุจรติ ฉ้อฉล ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถจดัการลงทุนใหผู้้ลงทุนดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ ระมดัระวงั ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ก่อนประโยชน์ของผู้จดัการกองทรสัต์เอง และเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูล หรอืการกระท าที่ผิด
กฎหมาย และความสอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการท าธุรกจิของบรษิทัฯ 

โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ประกอบดว้ย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัไดแ้ก่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการเงนิและ
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายบญัช ีฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ดงันี้ 
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แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร 
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9.3.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการ 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 คน ดงันี้ 

(1) นายธนะชยั สนัตชิยักลู   ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

(2) นายไพสฐิ แก่นจนัทน์   กรรมการ 

(3) เรอือากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั  กรรมการอสิระ 

(4) นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู  กรรมการ 

(5) นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ  กรรมการ 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั : นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ลงลายมอืร่วมกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน์ หรอื
นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีูบ้รหิารจ านวน 6 คน ดงันี้ 

(1) นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
-ว่าจา้งบุคคลภายนอก- 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
ฝา่ยการเงนิและ 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ฝา่ยบญัช ี
ฝา่ยบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์
ฝา่ยกฎหมายและ

ก ากบัการปฏบิตังิาน 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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(2) นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ  กรรมการผูจ้ดัการ 

(3) นางสาวญาณิชศา ชาตวิุฒกิอบกุล  ผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(4) นายพงษธ์ร สจุรีพนัธ ์   ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัช ี

(5) นางสาวกนกภคั อนนัตณ์ฐัศริ ิ  ผูอ้ านวยการฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

(6) นางสาวจาฏุพจัน์ อุทวนิช  ผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ของ
กรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ สรุปไดด้งันี้ 
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คณะกรรมการ  

ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
1 นายธนะชยั สนัตชิยักลู ประธานกรรมการและ

กรรมการอสิระ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบัตรชัน้สูงด้านสอบ
บญัช ี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัช ี(ตน้ทุน)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ห ลั ก สู ต ร  AC HOT UPDATE 
เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่
ความยัง่ยืนสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชปูถมัภ ์2545 

- หลกัสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยส าห รับ
ผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.รุ่นที ่11)  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- ห ลั ก สู ต ร ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง
วทิยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที ่1)  
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- ห ลัก สู ต ร  Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่18/2002  

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ (2561 – ปจัจบุนั) 
 
บรษิทั สยามซนิดเิคทเทคโนโลย ีจ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ (2560 – ปจัจบุนั) 
 
บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
กรรมการ (2559 – 2561) 
 
บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ (2556 – ปจัจบุนั) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ (2556 – ปจัจุบนั) 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ทีป่รกึษา (2555 – ปจัจุบนั) 
 
วชิาชพีบญัชดีา้นผูท้ าบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
กรรมการ (2555 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั แอลดซี ีเดน็ทลั จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ (2556 – 2558) 
 
บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (2561 – ปจัจุบนั) 

2 นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ - ปรญิญาโท Executive MBA  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท Development 
Administration,  
Western Michigan University 
Michigan สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท Political Science  
Western Michigan University 
Michigan สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- นกับรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พื่อ
สงัคม รุ่น 1 (นมธ. 1) 

- Certificate in Hotel Real Estate 
Investment & Asset 
Management 2008  
Cornell University สหรฐัอเมรกิา 

- Risk Management Committee 
Program (RMP) 4/2014  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (2556 – ปจัจุบนั) 
 
Hospitality Advisory Services (Thailand) 
Principal (2553 - 2559) 
 
Marriott Hotels & Resorts Asia 
Chief Representative Hotel Development Thailand (2553 – 2555) 
 
TCC Hotel Group & TCC Land Development 
SEVP & Chief Investment/Operation Officer (2550 – 2552) 
 
บรษิทั แกรนด ์แอสเสท ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (2539 – 2549) 
 
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธุรกจิโรงแรม (2539 – 2549) 
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
บรษิทัไทย (IOD) 

- Role of Compensation 
Committee Program (RCC) 
18/2014 

- Role of Nomination and 
Governance Committee 
Program (RNG) 6/2014 

- Advance Audit Committee 
Program (AACP) 13/2013 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่56/2005 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เจ.เอฟ. ธนาคม จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝา่ยจดัการกองทุน (2538-2539) 
 
บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการฝา่ยจดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (2531-2538) 
 

3 เรอือากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั กรรมการอสิระ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเภสชัศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการอสิระ (2561 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั ทโูฟรท์ร ีจ ากดั 
ทีป่รกึษา (2553 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ (2549 – 2553) 
 
บรษิทั เทริน์อะราวด ์จ ากดั 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (2545 – 2549) 
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
บรษิทั เงนิทุนสนิเอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
Assistant Vice President (2542 – 2545) 
 
บรษิทั คาเซนอฟ เอเซยี ลมิเิตด  
ผูจ้ดัการ (2541 – 2542) 

4 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการ - ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ 
(MBA) Ashland University 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่204/2015 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD)   

 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ (2561 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
กรรมการผูจ้ดัการ (2557 – 2559) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการอาวุโส (2546 – 2557) 
 
บรษิทั ดจิติอล ออนป้า จ ากดั (มหาชน) 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงนิ (2544 – 2546) 

5 

 

 

 

 

นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 
(เกยีรตนิิยม) สาขาการบรหิาร
การเงนิ Lubin School of 
Business, Pace University, New 
York สหรฐัอเมรกิา 

- Diploma in Finance University of 
California Berkeley สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ (2561 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูจ้ดัการทัว่ไปและผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ (2558 – 2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2555 – 2558) 
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ 
การเงนิและการธนาคาร         
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่253/2018 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2550 – 2555) 

ผูบ้ริหาร  

ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
1 นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ 

(MBA) Ashland University 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่204/2015 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD)   

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ (2561 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
กรรมการผูจ้ดัการ (พ.ค. 2557 – ก.ค. 2559) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการอาวุโส (ส.ค. 2546 – เม.ย. 2557) 
 
บรษิทั ดจิติอล ออนป้า จ ากดั 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงนิ (2544 – 2546) 
 
• บรหิารจดัการทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
• พิจารณา วิเคราะห์ กลัน่กรองในโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรม

อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั รวมทัง้พจิารณาผลติภณัฑท์างดา้นตลาดทุน 
กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์และ ผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆทีเ่หมาะสม 

• บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีการกล่าวถึงเป็นพิเศษช่วยด าเนินการ
ปรบัปรุงและแกไ้ขหนี้สนิและทรพัยส์นิโดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัย์ 

• บรหิารจดัการ วางแผน ปรบัปรุงโครงสรา้งทางการเงนิของธุรกจิของ
บรษิัท วางนโยบายการบรหิารจดัการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า
ระหว่างประเทศ การบรหิารกระแสเงนิสด และปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้
ของบรษิทัโดยรวม 

2 นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการผูจ้ดัการ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 
(เกยีรตนิิยม) สาขาการบรหิาร
การเงนิ Lubin School of 
Business, Pace University, New 
York สหรฐัอเมรกิา 

- Diploma in Finance University of 
California Berkeley สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิและการธนาคาร         
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่253/2018 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ (2561 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูจ้ดัการทัว่ไปและผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ (ม.ีค. 2558 – ส.ค. 2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(ส.ค. 2550 – ก.พ. 2558) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(เม.ย. 2550 – ก.ค. 2555) 
 
• บรหิารงาน ควบคุม ตดิตามและดูแลการด าเนินงาน ในฐานะผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์หส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
• จดัท างบลงทุน การศกึษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
 (Feasibility Study) และแบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) 

และการประมาณการทางการเงนิ (Financial Projection) 
• จดัหาแหล่งเงนิทุนและเงนิกู้ที่เหมาะสมพร้อมทัง้จดัหาเครื่องมือและ

ผลติภณัฑท์างการเงนิที่เหมาะสม และเปรยีบเทยีบต้นทุนทางการเงนิ 
ภายใตค้วามเสีย่งทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งมลูค่าสงูสดุกบักจิการ 

• ควบคุมการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามประมาณการ 
• บริหารกระแสเงินสดจากการด าเนินการ และสภาพคล่อง ให้เป็นไป

ตามแผนการด าเนินงาน และแผนการกู้ยมืและการช าระคนืเงนิกู้และ
ดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้และสรา้งผลตอบแทนที่
เหมาะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

• ใหค้ าปรกึษาด้านการเงนิกบักลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการ
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานและคลังสนิค้าให้เช่า นิคม
อุสาหกรรม และการจดัตัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

3 นางสาวญาณิชศา ชาตวิุฒกิอบกุล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

- ปรญิญาโท สาขาการเงนิ 
University of Massachusetts 
Boston สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 
สาขาการบญัชแีละการบรหิารธุรกจิ
ระหว่างประเทศ University of 
Massachusetts Boston 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ (เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1) สาขาการเงนิและ

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์(2561 – ปจัจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์(ม.ค. 2559 – ส.ค. 2559) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – นกัวเิคราะหส์นิเชือ่อาวุโส (เม.ย. 2558 – ม.ค. 2559) 
 
ธนาคารอาร ์เอช บ ีจ ากดั  
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- Certificate in Investor Relations 
2018 โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย 

ผูจ้ดัการฝา่ยพจิารณาสนิเชือ่ (ก.ย. 2557 – เม.ย. 2558) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(ก.พ. 2557 – ก.ย. 2557) 
 
• ร่วมจัดท าและบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต ์ 

น าเสนอรายงานการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่
เกดิขึน้จรงิกบังบประมาณทีว่างแผนไว ้ 

• วางแผนการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายการลงทุนของ
กองทรสัต์ รวมทัง้บรหิารจดัการความเสีย่งทางการเงนิและโครงสรา้ง
ทางการเงนิของกองทรสัต์ ประสานงานและติดตามการด าเนินการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) ของกองทรสัต ์ 

• วางแผนงานนักลงทุนสมัพนัธ์ประจ าปี จดัเตรยีมขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบั
กองทรัสต์และสื่อสารแก่ผู้ถือหน่วย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุน
รายบุคคล นักวเิคราะห์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ ภายใต้
แนวทางและขอ้ปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลู 

• ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และโครงสรา้งพื้นฐาน วเิคราะหข์อ้มูลทางธุรกจิและการเงนิของลูกค้า 
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ใหค้ าแนะน า
และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการของธนาคาร ซึ่ง
ครอบคลุมถงึการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในตลาดเงนิและตลาดทุน 

4 นายพงษธ์ร สจุรีพนัธ ์ ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัช ี - ปรญิญาโท สาขาการก ากบัดแูล
กจิการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัช ี(2561 - ปจัจุบนั) 
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
(บญัช)ี มหาวทิยาลยัราชภฎั 
นครศรธีรรมราช 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัช ี(ก.ย. 2558 - ก.ย. 2559) 
 
บรษิทั อาราเมก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ( เม.ย. 2557 - ส.ค.2558) 
 
บรษิทั อคัรา ไมนิ่ง จ ากดั  
เจา้หน้าทีบ่ญัชอีาวุโส ( ต.ค.2544 - ก.พ. 2554) 
 
• จดัเตรยีมขอ้มูลปิดงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปีเพื่อ

รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
• สอบทานรายงานภาษต่ีาง ๆ ในแต่ละเดอืนเพื่อน าสง่สรรพากร 
• จดัเตรยีม ภ.ง.ด 50 และ ภ.ง.ด 51 
• ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัตตีามอตัราทีก่ าหนด 
• ตรวจสอบรายการการจ่ายเงนิ และรายการรบัเงนิประจ าเดอืน 

5 นางสาวกนกภคั อนนัตณ์ฐัศริ ิ ผูอ้ านวยการฝา่ยกฎหมาย
และก ากบัการปฏบิตังิาน 

- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 

คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์

คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- เนตบิณัฑติ ส านกังานอบรมศกึษา

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ผูอ้ านวยการฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน (2562 – ปจัจุบนั) 

 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผูเ้ชีย่วชาญอาวุโส ฝา่ยบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร สายงานลกูคา้ราย

ย่อย (ก.ย. 2561 - ก.พ. 2562) 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 9-14 

 

ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
กฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรว่าความ 

ส านกังานฝึกอบรมวชิาว่าความ 

- วุฒบิตัรหลกัสตูรการบรหิารความ

เสีย่งองคก์ร รุ่นที ่9 คณะ

เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร Company 

Secretary Program รุ่นที ่98/2019 

สถาบนัสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

 
 

บรษิทั เอซเีอส เซอรว์สิซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยก ากบัดแูลธุรกจิและบรหิารความเสีย่ง (ก.ย. 

2560 - ก.ย. 2561) 

 

บรษิทั อซีซูุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการทัว่ไป ฝา่ยบรหิารความเสีย่ง (ม.ค. 2559 - ม.ีค. 

2560) 

 

บรษิทั ยไูนเตด็ เทเลคอม เซลล ์แอนด ์เซอรว์สิซิง่ จ ากดั 

ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารนิตกิรรมสญัญา (ธ.ค. 2557 – เม.ย. 2559) 

 

6 นางสาวจาฏุพจัน์ อุทวนิช ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
ธุรกจิ 

- ปริญญ าโท  เศรษฐศาสตร์และ
ก า ร เ งิ น  Curtin University of 
Technology ออสเตรเลยี 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(การเงนิ, 
การคลงั, การคา้ระหว่างประเทศ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ  (พ.ย. 2561 – ปจัจุบนั) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่, สาขากรุงเทพฯ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(ต.ค. 2547 – ต.ค.2560) 
 
ธนาคาร ยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธอ์าวุโส (ม.ค. 2545 – ต.ค.2547) 
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ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง ประวตักิารศกึษา 
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์
 
• จดัท างบลงทุน การศกึษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

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

• จดัหาแหล่งเงนิทุนและเงนิกู้ที่เหมาะสมพร้อมทัง้จดัหาเครื่องมือและ
ผลติภณัฑท์างการเงนิที่เหมาะสม และเปรยีบเทยีบต้นทุนทางการเงนิ 
ภายใตค้วามเสีย่งทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งมลูค่าสงูสดุกบักจิการ 

• ควบคุมการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามประมาณการ 
• ใหค้ าปรกึษาด้านการเงนิกบักลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า คอมมูนิตี ้
มอลล ์และการจดัตัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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9.3.3 คณะกรรมการ 

9.3.3.1 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อบรษิทั 
และหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบต่อบริษทั 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ และมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้โดยไม่
ขดักบับทบาทหน้าทีก่ารเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(2) ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทฯ และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ้่ายบรหิารด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

(3) พจิารณาตดัสนิใจในเรื่องที่มสีาระส าคญั เช่น แผนธุรกจิ อ านาจการบรหิารและรายการอื่นใดที่กฎหมาย
ก าหนด 

(4) ด าเนินการใหม้รีายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธผิลและเชื่อถอื
ได ้

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ 
เท่าเทยีมกนั 

(6) กรรมการอสิระและกรรมการจากภายนอกอื่น มคีวามพรอ้มทีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจของตนเองอย่างเป็นอสิระในการ
พจิารณาก าหนดกลยุทธ์ การบรหิารงาน การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน 
ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรอื ฝ่ายบรหิาร ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ใน
เรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

(7) พจิารณาคดัเลอืก แต่งตัง้กรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่านเดมิที่พ้นจากต าแหน่ง รวมทัง้คดัเลอืก เสนอ
แต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

(8) รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ต่อบรษิทัตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใต้การบริหารจดัการ 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์จะปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้มีวชิาชีพซึ่งได้รบัความไว้วางใจด้วยความ ระมดัระวงั 
ซื่อสตัย ์สจุรติ เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) บรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) พิจารณาอนุมัติการซื้อ และ/หรือ ขายทรัพย์สินของกองทรสัต์ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due 
Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
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(4) พจิารณาอนุมตัิการจดัหาแหล่งเงนิทุนให้แก่กองทรสัต์ ซึง่รวมถึงแหล่งที่มาของเงนิทุน จ านวนขอ้ก าหนด 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์

(6) พจิารณาอนุมตักิารจดัประชุมผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ 

(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ตามหลัก เกณฑ์และข้อบังคับ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) ดูแลใหก้องทรสัต์มกีารควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นระบบการควบคุมภายในของ
กองทรสัต ์

(9) คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์รวมทัง้จดัประชุมผูส้อบบญัชตีาม
ความเหมาะสม 

(10) จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักองทรสัต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

(11) พจิารณาด าเนินการแก้ไขขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้พพิาทเกีย่วกบักองทรสัต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอ
ของผูบ้รหิารบรษิทั 

9.3.3.2  กรรมการอสิระ 

(1) ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัิตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (และที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
39/2559”) ดงัต่อไปนี้  

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในผู้จดัการกองทรสัต์ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษา ที่ได้รบัเงนิเดือน
ประจ าจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณี
ที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอื ผูม้อี านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 
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(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผู้ขออนุญาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช าระ 
ต่ออกีฝา่ยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้
ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ใน
ระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอื 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย  
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของผู้ขออนุญาตหรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงนิเดือนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์  

นอกจากคุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กรรมการ
อสิระยงัตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้  



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 9-19 

 

(ก) พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์และพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรอื ของฝา่ยจดัการ 

(ข) สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ เพื่อตดัสนิใจในกจิกรรมที่ส าคญัของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

(ค) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม หรอืเป็นผูม้ศีกัยภาพสงูและเป็นทีย่อมรบั 

(ง) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลกัทรพัย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริห ารตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

(จ) ไม่เคยต้องค าพพิากษาว่าไดก้ระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมายธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
กฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื 
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิการเงนิในท านองเดยีวกนัไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผิดเกี่ยวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่
เกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรอืทุจรติ  

(2) ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระ 

(ก) พจิารณาตดิตามและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่บรษิทัฯ ในการด าเนินการใหม้กีระบวนการจดัท าและการ
เปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ใหม้คีวาม
ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา 

(ข) พจิารณาตดิตามและให้ค าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่บรษิัทฯ ในการด าเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายใน
และระบบการท างานทีเ่หมาะสมในการท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักองทรสัต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรสัต์ 

(ง) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์  

จากขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการอสิระทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งตน้ ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งมกีารรายงาน
ให้กรรมการอิสระพิจารณาและรบัทราบอย่างสม ่าเสมอรวมถึงการให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ 

(2) จุดอ่อนและจุดทีต่้องมกีารปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกับระบบการควบคุมภายในและระบบการท างานในการ
ท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ จะมบีทบาททีส่ าคญัในการตดิตามและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็น
แก่บรษิทัฯ ในการด าเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9.4 การแบ่งฝ่ายงาน และหน้าท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัในการแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายงาน โดยฝ่ายงานต่าง ๆ มคีวามเป็น
อิสระ มีระบบการท างาน ค านึงถึงการควบคุมความเสี่ยงและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้จดัการ
กองทรสัต์สามารถบรหิารจดัการกองทรสัต์ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เป็นส าคญั ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึมกีารแบ่งฝ่ายการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีข่องการเป็นผูบ้รหิาร
กองทรสัต์โดยประกอบด้วย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่าย
บญัช ีฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน และฝา่ยตรวจสอบภายใน  

หน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานจะครอบคลุมทัง้การบริหารงานของบรษิัท และการบรหิารงานของ
กองทรสัต์ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจว่าจ้างใหบุ้คคลภายนอกที่มปีระสบการณ์เป็นผู้ด าเนินการแทนบรษิทัใน
บางฝ่ายงานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่ าหนดไว ้(ตามทีจ่ะกล่าวต่อไป) โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตผ์ูจ้ดัการกองทรสัต์อย่างใกลช้ดิ 

ส าหรบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารกองทรสัต ์มดีงันี้ 

9.4.1 ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิมหีน้าทีห่ลกัในการสรรหาและคดัเลอืกทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนทีม่คุีณภาพและเป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนของกองทรสัตแ์ละกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้องทรสัต์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และ
สรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

รายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝา่ยพฒันาธุรกจิ มดีงัน้ี 

(1) ด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน 

(2) พจิารณาการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั โดยด าเนินการตรวจสอบและสอบทานทรพัยส์นิดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนของกองทรสัตแ์ละกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) ด าเนินการใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที่จะลงทุนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยคดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกทีก่ าหนดไว ้ 

(4) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงการสอบทาน                     
ความครบถ้วนของจ านวนทรพัยส์นิ ความสมเหตุสมผลของวธิแีละสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิ และมูลค่า
ประเมนิทีค่ านวณได ้เป็นตน้ 

(5) ร่วมกบัฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการท าสญัญาซือ้ขายและด าเนินการรบัโอนทรพัยส์นิ 

(6) พจิารณาการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ใหเ้ป็นไปตามระบบการก ากบัดแูลทีก่ าหนดไว ้

(7) พจิารณาการลงทุนและการจ าหน่ายไปของทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนของกองทรสัต ์
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9.4.2 ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์มีหน้าที่หลกัในการบรหิารจดัการงบประมาณและโครงสร้างทางการเงนิของ
กองทรสัต ์นอกจากนัน้ ยงัมหีน้าทีใ่นการใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วกบักองทรสัตต่์อนกัลงทุนและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 

รายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์มดีงันี้ 

(1) จดัท าและบริหารจดัการงบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ร่วมกบัฝ่ายบญัชแีละทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้จดัท ารายงานเปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบังบประมาณทีว่างแผนไว้ 

(2) วางแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง ขนาดเงินทุน ข้อก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ                      
ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

(3) บรหิารจดัการความเสีย่งทางการเงนิและโครงสรา้งทางการเงนิของกองทรสัต์ 

(4) บรหิารจดัการสภาพคล่องและกระแสเงนิสดของกองทรสัต์ 

(5) พจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของกองทรสัต ์

(6) รายงานข้อมูลผลประกอบการทางการเงินรวมทัง้ประเด็นทางการเงินที่ส าคัญต่างๆ ของกองทรสัต์ต่อ
ผูบ้รหิารและกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาสหรอืในเวลาอนัสมควร 

(7) จดัเตรยีมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทรสัต์ เช่น ขอ้มูลเบื้องต้นของกองทรสัต์ ผลการด าเนินงานในปจัจุบนั 
และแผนการด าเนินงานในอนาคต เป็นต้น เพื่อสื่อสารแก่ผู้ถอืหน่วย นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายบุคคล 
นักวเิคราะห์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ โดยอยู่บนหลกัการของความเท่าเทยีม โปร่งใส ถูกต้อง 
และครบถว้น ภายใตแ้นวทางและขอ้ปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลู 

(8) รบัเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกองทรสัต์จากบุคคลภายนอก จากนัน้จึงน าเสนอต่อฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อร่วมหาทางด าเนินการแก้ไขและชี้แจงต่อ                  
ผูร้อ้งเรยีนต่อไป  

9.4.3 ฝา่ยบญัช ี 

ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่หลักในการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทรสัต์ นอกจากนัน้ ยังร่วมกับฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าเช่า/บริการจากผู้เช่าทรพัย์สินของกองทรสัต์ และการจ่ายช าระเงินของ
กองทรสัต ์ 

รายละเอยีดหน้าทีร่บัผดิชอบของฝา่ยบญัช ีมดีงัน้ี 

(1) จัดให้มีรายงานทางการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปีของกองทรัสต์ภายใต้การจัดการ ซึ่ ง  
ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

(2) พจิารณามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะน ามาใชส้ าหรบักองทรสัต์ 

(3) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์เพื่อเปิดเผยต่อผูล้งทุนตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 

(4) ค านวณค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัตตีามอตัราทีก่ าหนด 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 9-22 

 

(5) ด าเนินการจ่ายช าระเงนิใหแ้ก่เจา้หนี้ของกองทรสัต์ 

(6) ตรวจสอบการจดัเกบ็ค่าเช่าทรพัยส์นิของกองทรสัต ์พรอ้มทัง้จดัท ารายงานหนี้คงคา้งประจ าเดอืน  

(7) การจดัท ารายงานรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต ์

(8) การจดัท าบญัชแียกประเภทประจ าเดอืนดา้นรายได ้ลกูหนี้การคา้ เงนิมดัจ าของกองทรสัต ์
 
ตารางสรุปการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บัจา้ง 

ลกัษณะงาน ฝ่ายบญัชี หมายเหต ุ

(1) ก ารจัด ท า ราย งานท างก าร เงิน ข อ ง
กองทรสัตป์ระจ าไตรมาส และประจ าปี 

 
 

(2) พจิารณามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ทีจ่ะน ามาใชส้ าหรบักองทรสัต์ 

 
 

(3) การค านวณมูลค่ าท รัพย์สินสุทธิของ
กองทรสัต ์

 
 

(4) การค าน วณ ค่ าธ รรม เนี ย ม ผู้ จ ัด ก าร
กองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัต ี

 
   

(5) ด าเนินการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้ของ
กองทรสัต ์

 
 

(6) ตรวจสอบการจดัเก็บค่าเช่าทรพัย์สนิของ
กองทรสัตพ์รอ้มทัง้จดัท ารายงานหนี้คงคา้ง
ประจ าเดอืน 

 ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและกระทบยอดกับ
ข้อมู ลที่ ได้ รับ เพื่ อ ให้มั น่ ใจว่ าถู กต้ อง
ครบถ้วนและประสานงานกับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อตดิตามหนี้คงคา้ง 

(7) การจัดท าราย งาน ราย ได้ ค่ า เช่ าและ
ค่าบรกิาร ต้นทุนค่าเช่าและค่าบรกิารของ
กองทรสัต ์

 
 

(8) การจัดท าบัญชีแยกประเภทประจ าเดือน
ด้านรายได้ ลูกหนี้การค้า  เงนิมดัจ า ของ
กองทรสัต ์

 
 

 
9.4.4 ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

หน้าที่หลกัของฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ คอื เป็นผู้ดูแลให้ทรพัย์สนิของกองทรสัต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ตลอดจนให้บรกิารซ่อมบ ารุงทรพัย์สนิที่เสยีหายเมื่อผู้เช่าร้องขอ และด าเนินการจดัหาให้มผีู้เช่าทรพัย์สนิของ
กองทรสัต ์เพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

รายละเอยีดของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์มดีงัน้ี 

(1) จดัใหม้กีารซ่อมบ ารุง และดแูลทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีพรอ้มต่อการจดัหารายได ้ตลอดจนดแูลทรพัยส์นิ
สว่นกลางและสภาพแวดลอ้มใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยสวยงาม 
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(2) ให้บรกิารซ่อมแซม ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้งานทรพัย์สนิดงักล่าวได้
ตามปกต ิ

(3) วางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(4) จดัหาผู้เช่าทรพัย์สนิให้แก่กองทรสัต์ โดยดูแลจดัการให้มีการจดัหาผู้เช่าให้แก่กองทรสัต์อย่างเป็นธรรม 
ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการมบีุคคลเกีย่วโยงเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัหาผูเ้ช่า  

(5) ด าเนินการตดิตามทวงถามค่าเช่าคา้งช าระ รวมถงึการออกหนงัสอืตดิตามทวงถามหนี้  

(6) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าทรพัย์สินของกองทรสัต์ในการขอหรือ ต่อใบอนุญาต               
ต่าง ๆ กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า 

(7) จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัยส์นิของกองทรสัตอ์ย่างเพยีงพอตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) ประสานงานกบัฝ่ายพฒันาธุรกจิ เพื่อตรวจสอบทรพัย์สนิกรณีที่กองทรสัต์มีแผนการด าเนินการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 

(9) รบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารจากผูเ้ช่า  

ทัง้น้ี การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ให้เป็น
ผู้ด าเนินการแทน โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรพัย์จะเป็นผู้ก ากับดูแล และควบคุมอย่างใกล้ชิดกับ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์(บุคคลภายนอก) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะมีการด าเนินการให้บรรลุวตัถปุระสงค์
ดงักล่าวข้างต้น 

โดย “ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย”์ หมายถงึ ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ “ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์(บุคคลภายนอก)” หมายถงึ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัการว่าจา้งจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 
ตารางสรุปการแบ่งแยกหน้าที่และความรบัผิดชอบระหว่างฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรพัย์กบัผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) 

ลกัษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหต ุ

(1) จดัใหม้กีารซ่อมบ ารุง และดูแลทรพัยส์นิใหอ้ยู่
ในสภาพทีด่พีรอ้มต่อการจดัหารายได ้

   

(2) ให้บรกิารซ่อมแซม ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษา
ทรพัยส์นิ เพื่อใหผู้เ้ช่าสามารถใชง้านทรพัยส์นิ
ไดต้ามปกต ิ

   

(3) วางแผนการตลาด/กลยุทธ์ในการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

  ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
( บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ) 
จัด เต รีย ม แล ะน า ส่ ง
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ลกัษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหต ุ

ข้อมูลให้แก่ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อใช้
ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
การตลาด และก าหนด
กลยุ ท ธ์ ในการจัดห า
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

(4) จดัหาผูเ้ช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต์    
(5) ด าเนินการติดตามทวงถามค่าเช่าค้างช าระ 

รวมถงึการออกหนงัสอืตดิตามทวงถามหนี้ 
  ▪ ก ร ณี ลู ก ค้ า ทั ่ว ไ ป 

ผู้ บ ริ ห า ร
อ สั ง ห า ริ ม ท รัพ ย์
(บุคคลภายนอก) เป็น
ผูต้ดิตาม 

▪ ก ร ณี ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ ง
ติ ด ต า ม เ ป็ น ก ร ณี
พิ เศษ  ฝ่ ายบ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์เป็น
ผูต้ดิตาม 

(6) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เช่าทรพัย์สนิในการขอหรอืต่อใบอนุญาตต่าง 
ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า 

   

(7) จดัให้มกีารประกนัภยัทรพัยส์นิของกองทรสัต์
อย่างเพยีงพอตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

  
 

(8) ประสานงานกบัฝา่ยพฒันาธุรกจิเพื่อตรวจสอบ
ทรัพย์สิน เมื่อกองทรัสต์มีแผนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 

  ▪ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์กับ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วม
ตรวจสอบทรพัยส์นิ 

(9) รบัเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ
การใหบ้รกิารจากจากผูเ้ช่า 

   

 

9.4.5 ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานมีหน้าที่หลกัในการก ากบัดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีการปฏิบตัิหน้าที ่             
ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ รวมทัง้กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกีย่วขอ้ง เพื่อให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารก ากบัดูแลกจิการ  
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ทีด่ ีตลอดจนเป็นศนูยก์ลางในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูล รวมถงึดแูลเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนและ
ขอ้พพิาท 

รายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน มดีงันี้ 

(1) ก ากับดูแลให้บริษัทในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือ กองทรัสต์ภายใต้การบริหารปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติ 
ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎเกณฑ์ ประกาศ และ
ขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม และ/หรอื สญัญาใดๆ ในนามของผู้จดัการกองทรสัต ์
และ/หรอื กองทรสัต์ภายใต้การบรหิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนตรวจสอบ
ขอ้มลูกฎหมายของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนและความสามารถของคู่สญัญาในการเขา้ท านิติ
กรรม ความครบถ้วน ถูกต้อง และการมีผลบังคับได้ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิและ/หรือสญัญาที่
เกีย่วขอ้ง 

(3) ใหค้วามรู้แก่กรรมการและผู้บรหิารของผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อให้ผูบ้รหิารมกีารปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ 

(4) ดแูลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยร่วม
ตรวจสอบการท าธุรกรรมของกองทรสัต์ว่าเป็นรายการเกี่ยวโยงหรอืไม่ และดูแลให้การท าธุรกรรมของ
กองทรสัตก์บับุคคลเกีย่วโยงเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   

(5) ก ากบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัทีจ่ าเป็นต่อบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยการ
เปลีย่นแปลงของขอ้มลู (ถา้ม)ี เพื่อใหบ้รษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถดูแลตดิตามคุณสมบตัขิอง
กรรมการและผูบ้รหิาร และควบคุมดแูลการท าธุรกรรมของกองทรสัตก์บับุคคลเกีย่วโยงไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

(6) ด าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต่์อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ผู้ถอืหน่วยทรสัต ์และ
ผูล้งทุนตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(7) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ โดยมกีารจดัเตรยีมระเบยีบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนจดบนัทกึรายงานการประชุม  

(8) จดัให้มรีะบบในการจดัเก็บเอกสารทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์และ/หรอื
กองทรสัต์ รวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประชุมใหถู้กต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได ้โดยใหเ้ป็นไป
ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

(9) ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภายในทีบ่รษิัทฯ จะว่าจา้ง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้
อย่างสมบรูณ์ 

(10) ประสานงานกบัฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ในการรบัเรื่องร้องเรยีนและ/หรอืขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั
กองทรสัตจ์ากบุคคลภายนอก (ถา้ม)ี เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการขอ้รอ้งเรยีน (หากจ าเป็น) เพื่อหาทาง
ด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง หรอื ชีแ้จงต่อผูร้อ้งเรยีน  

(11) ด าเนินการจดัการเมื่อมกีรณีพพิาทเกดิขึน้  
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9.4.6 ฝา่ยตรวจสอบภายใน  

ผูต้รวจสอบภายในไดร้บัการแต่งตัง้โดยกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มหีน้าทีด่แูลตรวจสอบใหก้ารปฏบิตัิ
หน้าทีข่องทุกฝ่ายงานของบรษิทัฯ มกีารด าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตักิารในเรื่องต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้
ในระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยฝา่ยตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของกรรมการอสิระ 

รายละเอยีดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของฝา่ยตรวจสอบภายใน มดีงัน้ี 

(1) ก าหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝา่ยงานต่าง ๆ ในทุกตน้ปี 

(2) ด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีต่ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการ
อสิระ 

(3) ติดตามการแก้ไข/การตอบสนองจากฝ่ายจดัการในเรื่องข้อบกพร่องที่ตรวจพบ รวมทัง้จดัท ารายงานการ
ตดิตามการแกไ้ข และน าเสนอต่อกรรมการอสิระ 

(4) สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ จะว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายกฎหมายและก ากบัการ
ปฏิบติังาน จะเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถท าหน้าท่ีตามท่ีกล่าวข้างต้นได้อย่าง
สมบูรณ์ รวมทัง้จะด าเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อกรรมการ
อิสระและคณะกรรมการบริษทั 

 
9.5 นโยบายในการจดัการกองทรสัต ์และการจดัโครงสรา้งเงินทุนของกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญาก่อตัง้  
ทรสัต์ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม และเพื่อให้ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถ
บรหิารจดัการกองทรสัต์ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึได้จดัให้มรีะบบงานที่มกีาร
ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานทีม่คีุณภาพดงันี้  

(1) ระบบการบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต์ 

(2) ระบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(3) ระบบการคดัเลอืกบุคลากรและการติดตามดูแลคุณสมบตัิของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของ
กองทรสัต ์

(4) ระบบการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

(5) ระบบการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์

(6) ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน  

(7) ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 

(8) ระบบการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 
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(9) ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ส าหรบัการจัดการโครงสร้างทางการเงินของกองทรสัต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีระบบการจัดหาเงินทุนส าหรับ
กองทรสัต ์โดยฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัจะเป็นผูด้แูลจดัการใหก้องทรสัตม์กีารจดัหาเงนิทุนจาก
แหล่งที่เหมาะสม มีโครงสร้างทางการเงินที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรือ
หลกัเกณฑ์ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทและการพจิารณาให้
ความเหน็ชอบจากทรสัต ีซึง่ระบบการจดัหาเงนิทุนส าหรบักองทรสัตส์ามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ฝ่ายพฒันาธุรกจิน าเสนอรายละเอยีดความต้องการในการใช้เงนิทุนให้ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์
พจิารณาความเหมาะสมของความตอ้งการในการใชเ้งนิทุน ผลกระทบต่อภาพรวมโครงสรา้งทางการเงนิของ
กองทรัสต์ และตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดหาเงินทุนตามที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรือ 
หลกัเกณฑต์ามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

2. ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธพ์จิารณาทางเลอืกต่างๆ ในการจดัหาเงนิทุน และจดัท าแผนงานการจดัหา
แหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสม โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุน ซึง่ไดแ้ก่ 

2.1 ขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุนจากการเพิม่ทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

2.2 ขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

2.3 ขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุนโดยการออกหุน้กู ้(Debenture) 

9.5.1 ระบบการบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์

1. การลงทุนในทรพัยส์นิหลกั 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการดแูล บรหิาร และจดัการความเสีย่งในเรื่องการลงทุนของกองทรสัต ์ทีส่ าคญั
สรุปได ้ดงันี้ 

1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้สรรหาโอกาสในการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั และด าเนินการตรวจสอบใน
เบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าการลงทุนดงักล่าวเหมาะสมตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
กองทรสัต ์กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ หลกัเกณฑต์ามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืไม่ จากนัน้จงึ
น าเสนอรายงานการลงทุนเบือ้งตน้ใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารพจิารณาอนุมตัิ 

2. กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายงานการลงทุนเบื้องต้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะด าเนินการ
ตรวจสอบและสอบทานรายละเอยีดของทรพัย์สนิ (Due Diligence) อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
เอกสารสทิธิ ์และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิซึง่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมินความเสีย่งด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน
ทรพัยส์นินัน้   

3. ด าเนินการใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระภายนอก และ
ร่วมสอบทานรายงานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศของส านกังาน 
ก.ล.ต. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
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4. ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะด าเนินการส่งขอ้มูลการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวให้ทรสัตี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง)  

 (กรณีการพิจารณาการลงทุนในทรพัย์สินครัง้แรกก่อนจัดตัง้กองทรสัต์ ไม่ต้องผ่านการเห็นชอบ
จากทรสัต)ี 

5. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิ 

2. การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการก ากบัดแูลการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ดงันี้ 

1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้พิจารณาการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลักของกองทรสัต์ให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและราคา รวมทัง้ตรวจสอบมูลค่า
ทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทรสัต์ภายหลงัการจ าหน่ายไป ไม่ใหค้งเหลอืต ่ากว่า 500 ลา้นบาท จากนัน้
จงึน าเสนอรายงานเบือ้งตน้ใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารพจิารณาอนุมตัิ 

2. กรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอนุมตั ิฝา่ยพฒันาธุรกจิจะด าเนินการใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที่
จะลงทุนโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอิสระภายนอก และร่วมสอบทานรายงาน การประเมินมูลค่า
ทรพัย์สินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตดัสนิใจ 

3. ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินการส่งข้อมูลการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิดงักล่าว
ให้ทรสัตีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

4. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 

3. การลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อการบรหิารสภาพคล่องและกระแสเงนิสด 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มเีกณฑ์ในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกัเพื่อการบรหิาร
สภาพคล่องและกระแสเงนิสดของกองทรสัต ์ดงันี้ 

1. ตรวจสอบประเภทของทรพัยส์นิอื่นทีต่้องการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นร่างสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์หรอื ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   
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2. ตรวจสอบสดัส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นร่างสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์หรอื ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   

3. ด าเนินการใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรษิทั หรอื ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์อนุมตักิาร
ลงทุน ดงันี้ 

3.1 การลงทุนในทรพัย์สนิที่มีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3.2 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3.3 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตข์ึน้ไป ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ทัง้นี้ อ านาจการอนุมตัิอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ขึ้นอยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตาม
กฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

4. มวีตัถุประสงคเ์พื่อบรหิารสภาพคล่องของกองทรสัต์ 

4. ระบบการตดิตาม วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการลงทุนและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

1. ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ี่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน ในกรณีทีม่กีารว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าที่
เป็นผู้ด าเนินการประเมนิความเสีย่งตามหลกัการที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ  1 
ครัง้ และตามความจ าเป็นของแต่ละสถานการณ์ 

2. ภายหลงัการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) ตอ้งรายงานผลการประเมนิความเสีย่ง ความคดิเหน็ พรอ้มทัง้มาตรการจดัการความ
เสีย่ง ใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อทราบโดยไม่ล่าชา้ 

3. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์รายงานผลการประเมนิใหก้บัคณะกรรมการ
บรษิทั ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะจดัใหม้ขีึน้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และตามความ
จ าเป็นของสถานการณ์ 

4. ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบรษิัทพบปจัจยัความเสีย่งที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ
ของกองทรสัต์ ที่ประชุมจะแจ้งต่อฝ่ายพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อด าเนินการหาข้อมูล เฝ้าติดตาม 
และ/หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขหรอืลดผลกระทบจากปจัจยั
เสีย่งดงักล่าว 

5. คณะกรรมการบรษิทัอาจมมีตกิ าหนดแนวทางแกไ้ขหรอืบรรเทาความสีย่งตามที่เหน็สมควร โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะกรรมการบรษิทั โดยฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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5. ระบบควบคุมดแูลทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

กรณีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยมีการว่าจ้างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยม์อี านาจในการพจิารณาตดัสนิใจในการด าเนินการ และประสานงานกบัผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ผู้เช่าหลกั และผู้เช่ารายย่อยของกองทรสัต์ เพื่อก าหนดแนวทางและ
หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิ นอกจากนี้  ฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรพัย์จะก ากบัดูแลให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) และผูเ้ช่าทรพัยส์นิของกองทรสัตม์กีารด าเนินการตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนด
ไว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
(บุคคลภายนอก) จะเป็นผู้เก็บรกัษาทะเบียนทรพัย์สนิไว้ และในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วน ฝ่ายอสงัหาริมทรพัย์จะประสานงานกบัผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในทะเบยีนทรพัยส์นิ และตรวจนบัทรพัยส์นิ รวมทัง้การ
จดัท าบนัทกึเพื่อตรวจนับ เพื่อยนืยนัความมอียู่จรงิและครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอยีดในทะเบยีน
ทรพัยส์นิ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และจดัการแกไ้ขและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

2. ด าเนินการรกัษา ซ่อมบ ารุง และปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างานของทรพัย์สนิของกองทรสัต์ให้
เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงของกองทรสัต์ ซึ่งจดัท าโดยฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรพัย์จากข้อมูล
สนับสนุนที่ได้รบัจากผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ภายใต้ความเหน็ชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และทรสัตี โดยแผนการซ่อมบ ารุงจะถูกจดัเก็บไว้ที่ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
นอกจากนี้  ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ยังมีหน้าที่ดูแลและติดตามผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้
ด าเนินการตามแผนการซ่อมบ ารุงภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้ ซึ่งจัดท าโดยฝ่ายบริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์และไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและทรสัต ี

3. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต ีหรอื ตวัแทน จะเขา้ตรวจสอบการท าหน้าที่ดูแลทรพัย์สนิของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้า (Surprise Check) เป็นครัง้
คราว 

กรณีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยมีผูเ้ช่าหลกัซ่ึงเป็นผูเ้ช่าเพียงรายเดียว 

กรณีกองทรัสต์เข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โดยมีผู้เช่าหลักซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียว  ฝ่ายบริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ร่วมกบั ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายบญัช ีมอี านาจในการพจิารณาตดัสนิใจ
ในการด าเนินการต่างๆ พร้อมก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้กับผู้เช่าหลัก ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย(์บุคคลภายนอก) และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยจะมอบหมายให้ผู้ เช่ าหลักร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(บุคคลภายนอก) เป็นผูจ้ดัท า และจดัส่งใหฝ้า่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อตรวจสอบและใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการควบคุมการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของกองทรสัต์ เมื่อมีการได้มาหรอืจ าหน่ายซึ่ง
ทรพัยส์นิ ผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์(บุคคลภายนอก) จะต้องปรบัปรุงขอัมูลและน าส่งให้
ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์และฝา่ยบญัช ีทุกไตรมาส 
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2. ตรวจนับ และจัดท าบันทึกการตรวจสอบทรัพย์สิน อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะ
ด าเนินการร่วมกบัผูเ้ช่าหลกั และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) เพื่อยนืยนัความมอียู่จรงิ
และครบถว้นถูกตอ้งตามรายละเอยีดในทะเบยีนทรพัยส์นิ 

3. แจ้งให้ผู้เช่าหลักและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ชี้แจงถึงเหตุผล ในกรณีที่               
ตรวจพบว่าทรพัย์สินที่ตรวจนับมีความแตกต่างกับทะเบียนทรพัย์สิน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

4. ด าเนินการรกัษา ซ่อมบ ารุง และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ให้
เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงของกองทรสัต์ โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ฝ่ายการเงนิและนัก
ลงทุนสมัพนัธ์ และฝ่ายบญัชี จะแจ้งไปยงัผู้เช่าหลกัและผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 
เพื่อก าหนดใหจ้ดัท าแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ และน าเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบจาก
ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายบญัช ีและทรสัตี นอกจากนี้ ฝ่าย
บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายบญัช ียงัมหีน้าทีดู่แลและตดิตามผู้
เช่าหลกั และบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หด้ าเนินการตามแผนการซ่อมบ ารุงภายใตง้บประมาณทีก่ าหนด
ไว ้

6. ระบบการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะมกีาร
ควบคุมดูแลให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ที่กองทรสัต์แต่งตัง้ ท าหน้าที่บรหิารทรพัย์สนิ
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเพื่อรกัษาประโยชน์ทีด่ทีี่สุดของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์  โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตม์รีะบบในการด าเนินการและควบคุมดแูลผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ดงันี้ 

การก ากบัดแูลรายเดอืน 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์จะควบคุมดูแลการค้างช าระหน้ีของผู้เช่า โดยจะด าเนินการตรวจสอบจาก
รายงานยอดการค้างช าระที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์  (บุคคลภายนอก) จัดท าขึ้นในทุก ๆ เดือน และ
ตรวจสอบว่าผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) มีการจดัท าเอกสารการติดตามหนี้อย่างถูกต้อง
ครบถว้นหรอืหรอืไม่ 

การก ากบัดแูลรายไตรมาส 

(1) ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะควบคุมดแูลกระบวนการหาลกูคา้ทีจ่ะมาเชา่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์
โดยในทุก ๆ รายไตรมาสจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ใช้
ในการท าการตลาดเพื่อหาผู้เช่า เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) มีการ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ โดยด าเนินการตรวจสอบอย่างน้อย
ในเรื่องของการน าเสนอทรพัย์สนิให้เช่าในแต่ละที่ตัง้อย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่ให้ความส าคญักบัชื่อ
เจา้ของกรรมสทิธิ ์และตรวจสอบในเรื่องของการก าหนดราคาใหเ้ช่าทรพัยส์นิว่าเป็นการก าหนดราคาที่
เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของทรพัยส์นิรายใดรายหนึ่งหรือไม่ ทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะท าการ
ติดต่อลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้า (Surprise Check) เป็นครัง้คราว ว่าผู้บรหิาร
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อสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของ
ทรพัยส์นิหลกัรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

(2) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะมกีารประชุมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) เพื่อรบัฟงั
การรายงานการใหเ้ช่าทรพัยส์นิหลกั สภาพการแขง่ขนั และสภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การก ากบัดแูลรายปี 

(1) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตรวจสอบทรพัยส์นิร่วมกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 
และบรษิทัผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์มอียู่ครบถ้วนไม่มกีาร
ต่อเติมเกินไปกว่าที่ได้รบัอนุญาตจากบริษัท  และเพื่อวตัถุประสงค์ในการประเมินราคาทรพัย์สิน
ประจ าปี 

(2) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์จะตรวจสอบเอกสารการท าประกนัภัยทรพัย์สินหลกั เพื่อให้มัน่ใจว่า
ทรพัยส์นิหลกัมกีารประกนัภยัอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

การซ่อมแซมทรพัยส์นิ 

ในการซ่อมแซมทรพัย์สนิ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะด าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ
ซ่อมแซมทรพัย์สนิ ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมตัิให้ผู้บรหิาร
อสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
(บุคคลภายนอก) ไดด้ าเนินการใหม้กีารซ่อมแซมทรพัยส์นิโดยปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ   

การตดิตามและควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะตอ้งมอี านาจตรวจสอบและควบคุมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดว้่าจา้ง ดงัต่อไปนี้ 

2.1 หน้าทีใ่นการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

2.1.1 ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายไดท้ีเ่กดิขึ้นจากอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไดม้าโดยวธิกีารใหเ้ช่า
หรอืวธิกีารอื่นใด และบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นไป
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

2.1.2 จดัหาผู้เช่ารายย่อยเพื่อเช่าพื้นที่ในอสงัหารมิทรพัย ์ประสานงาน รวมถงึเจรจากบัผูเ้ช่า
รายย่อยในการเข้าท าสัญญาเช่ าและสัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใดที่ เกี่ยวกับ
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.1.3 เรยีกเกบ็ ตดิตาม ทวงถามใหผู้เ้ช่ารายย่อยช าระเงนิค่าเช่า เงนิประกนั ค่าบรกิาร รวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
หนี้สนิใดๆ (หากม)ี และการออกใบก ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว และใบเสรจ็รบัเงนิ 
ในนามของกองทรสัต์ และน าส่งเงนิดงักล่าวใหแ้ก่ผู้จดัการกองทรสัต์โดยโอนไปยงับญัชี
ของกองทรสัตต์ามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 9-33 

 

2.1.4 ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้เช่ารายย่อยปฏิบัติตามสัญญาทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับ
อสงัหารมิทรพัยท์ีผู่เ้ช่ารายย่อยเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั 

2.1.5 บ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพทีด่เีพื่อพรอ้มน าออกใหเ้ช่าหรอืขาย ซึง่รวมถงึ
การซ่อมแซม ปรบัปรุง พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้หา
ผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา 

2.1.6 ก ากบัดูแลใหม้กีารประกนัวนิาศภยัต่ออสงัหารมิทรพัยแ์ละประกนัภยัความเสยีหายทีเ่กดิ
ขึ้นกับบุคคลภายนอก ให้มีความคุ้มครองเพียงพอตามจ านวนและมูลค่าของ
อสงัหารมิทรพัยห์ลกัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน พรอ้มทัง้ระบุกองทรสัต์เป็นผูร้บัผลประโยชน์ 
โดยให้การประกนัภัยทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอยีดและขอบเขตความคุ้มครองที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 

2.1.7 พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหาริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้เช่ารายย่อยหรือ
กองทรสัต ์รวมถงึสง่รายงานการตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อมี
การท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่ ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร หรอืเมื่อ
สญัญาเช่าหรอืสญัญาบรกิารเดมิสิน้สดุลง แลว้แต่กรณี 

2.1.8 รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบขอ้มูลและเอกสารทัง้หมดเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์หรอื
กรรมสทิธิห์รอืสทิธปิระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัต ี
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสญัญาต่างๆ ทีจ่ดัท าขึน้ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื 
ทรสัต ีกบับุคคลภายนอกเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ 

2.1.9 ตรวจสอบและช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์หรอื
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาทีท่ ากบัผูเ้ช่ารายย่อยหรอืสญัญาอื่นใดเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์
รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นใดของกองทรสัต์ในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยต์ามทีผู่จ้ดัการ
กองทรสัตอ์นุมตั ิ

2.1.10 จดัเตรยีมและเสนอรายงานประจ าเดอืนซึ่งแสดงถึงรายรบั-รายจ่าย เงนิคา้งรบั และเงนิ
ค้างจ่าย และบญัชีทดลองรายเดือนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์
รวมถงึเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1.11 จดัเตรยีมและเสนอรายงานประจ าไตรมาสในเรื่องสภาวะตลาดซึง่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบั
การเคลื่อนไหวของสภาวะตลาดและจ านวนของลกูคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมอสงัหารมิทรพัยใ์น
แต่ละไตรมาส 

2.1.12 จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และน าเสนอแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2.2 การจดัท าบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

2.2.1 จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่างๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่รวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียงรายงานรบัช าระหนี้ประจ าวนั รายงานลูกหนี้ค้างช าระ ณ วนัท าการ
สุดท้ายของเดือน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับรายได้จากการด าเนินงาน
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โดยรวมของกองทรสัต์ และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ เพื่อจดัส่งบญัชีรายงานและ
เอกสารดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

2.2.2 บริหารจดัการเงินสดย่อยหมุนเวียน (Petty Cash) ตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์ได้อนุมัต ิ
รวมถงึจดัเตรยีมรายงานการใชจ้่ายเบด็เตลด็ส าหรบัเบกิเงนิคนืจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2.2.3 อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผู้จดัการกองทรสัต์
ตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตร์อ้งขอ 

2.3 หน้าทีใ่นสว่นการท าการตลาด 

2.3.1 ให้ค าแนะน าแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการและการตลาดของ
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวม ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการลงทุนและนโยบายการลงทุน เพื่อให้
การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

2.3.2 ท าการตลาดและจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการอ านวยความสะดวก
ในการเยี่ยมชมอสงัหารมิทรพัยต์ามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ การตอบขอ้สงสยั การให้ขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์และกจิกรรมอื่นใดทีน่ ามาซึง่รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์ 

2.3.3 ให้ค าแนะน าแก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาด
อสงัหารมิทรพัย ์และผลกระทบทีจ่ะมต่ีอกองทรสัตจ์ากสภาวะดงักล่าว 

(3) เมื่อมกีารเขา้ท าสญัญาว่าจา้งบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และทรสัตจีะเป็นผูต้รวจสอบการปฏบิตัติามสญัญา 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะควบคุมและตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดก้ าหนด
ในสญัญา หากพบว่าผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์กระท าการฝ่าฝืนหรือละเว้นไม่ปฏิบตัิตามสญัญาใน
ขอ้ตกลงที่มีความส าคญั รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกบัอ านาจการอนุมตัิ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์
จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ โดยไม่ล่าช้า เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการบรษิัททราบในล าดบัต่อไป โดยคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื ทรสัตีอาจมีมติหรือ
ก าหนดมาตรการเพื่อจดัการเรื่องดงักล่าวตามที่เหน็สมควร รวมถึงการใช้สทิธเิรยีกร้องตามสญัญา 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นกรณีๆ ไป  

7. การคดัเลอืก/แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยคดัเลอืกจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิาร
ทรัพย์สินในแต่ละประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน  โดยให้เป็นไปตามหลักเณฑ์การแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่ าหนดขึน้โดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่หลกัเกณฑด์งักล่าวไดก้ล่าวรวมถงึการด าเนินการ
ในเรื่องเกีย่วกบัการเปลีย่นตวัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์ว้ย ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารยกเลกิ
การว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอื อยู่ระหว่างการคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะท าหน้าทีบ่รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้แทน จนกว่าจะสามารถหา
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์าท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม 
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8. การคดัเลอืกผูเ้ช่าหลกัหรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยผ์่านผูเ้ช่าหลกั 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ในกรณีที่กองทรสัต์ได้เขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ โดยมผีู้เช่าหลกัซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดยีว ผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะมกีารว่าจา้งผูเ้ช่าหลกัหรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยผ์่านผูเ้ช่าหลกั ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก
ทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดไว ้

9. การคดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดัให้มีระบบประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิโดยสอดคล้องกบัที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด กล่าวคอื  

1. กองทรสัต์ต้องประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอย่างเตม็รปูแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสารสทิธ ิและเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงันี้ 

(ก) เมื่อกองทรสัต์จะไดม้า หรอื จ าหน่ายไปซึง่อสงัหารมิทรพัย ์โดยใหป้ระเมนิล่วงหน้าไดเ้ป็นเวลา
ไม่เกนิ 1 ปี 

(ข) เมื่อครบก าหนด 2 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารประเมนิมลูค่าเตม็รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

(ค) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ หรือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนอย่างมนียัส าคญั 

(ง) เมื่อทรสัต ีหรอื ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตร์อ้งขอ 

2. กองทรสัต์ต้องมกีารสอบทานการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทุก 1 ปี นับแต่วนัทีม่กีารประเมนิมูลค่าเต็ม
รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

ในการด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะท าการลงทุน หรือ ทรัพย์สินที่
กองทรสัต์จะจ าหน่ายออกไป หรอื การประเมินมูลค่าทรพัย์สนิหลักของกองทรสัต์ในแต่ละปี  ผู้จดัการ
กองทรสัต์จะว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอิสระจากภายนอกเพื่อท าหน้าที่ดงักล่าว โดยจะคดัเลือกผู้
ประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการคดัเลอืกทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดไว ้

10. การสอบทานรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะมีการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรพัย์สินซึ่งจัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิอสิระ ดงันี้ 

1. สอบทานความครบถว้นของจ านวนทรพัยส์นิทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิ 

2. สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
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3. สอบทานวธิกีารที่ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระใช้ในการประเมินราคาทรพัย์สนิ และราคาประเมิน
ทรพัยส์นิทีค่ านวณไดจ้ากแต่ละวธิ ี

4. สอบทานความสมเหตุสมผลของวธิกีารประเมนิราคา ทีผู่้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระเลอืกใช้ในการ
สรุปราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

11. การจดัการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูเ้ช่า 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตค์ านึงถงึการใหบ้รกิารและการอ านวยความสะดวก รวมถงึการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดต่ีอ
ผูเ้ช่า จงึจดัใหม้รีะบบและขัน้ตอนส าหรบัผูเ้ช่าใหส้ามารถตดิต่อ หรอื รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร โดยมี
สาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

1. ผูเ้ช่าสามารถตดิต่อ หรอื รอ้งเรยีนต่อฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดโ้ดยตรง ผ่านทางขอ้มูลการตดิต่อ
ทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัผูเ้ช่า 

2. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์ าเนินการตรวจสอบและวเิคราะหส์าเหตุขอ้รอ้งเรยีนและแจง้ใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ 

3. นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนดงักล่าวได้ถูกตอบรบัและจดัการอย่างครบถ้วน 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะก าหนดใหม้กีารเขา้พบ หรอื ประชุมร่วมกบัผูเ้ช่าโดยตรงอย่างสม ่าเสมอ 

12. แนวทางการจดัการกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบักองทรสัต์ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

การเปลี่ยนไปของสภาพและ
สถานะของทรพัย์สนิก่อนการ
เขา้ลงทุนของกองทรสัต ์

• ความไม่ถู กต้องของข้อมู ลที่
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ เพิ่ ม ขึ้ น  แ ล ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร จ่ า ย
ป ระโยช น์ ต อบ แทน ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
เปรยีบเทยีบกบัประมาณการและ
ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ 

ฝ่ายพัฒนาธุ รกิจ เป็นผู้ ร ับผิดชอบและ
ประสานงานกับฝ่ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่ อการวิเคราะห์และศึกษาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปของสภาพและ
สถานะของทรพัย์สนิ และด าเนินการหารือ
กบัทีป่รกึษาทางการเงนิ ที่ปรกึษากฎหมาย 
และ/หรอื หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อาจจะพิจารณาให้ผู้จ าหน่ายทรัพย์สินค ้า
ประกนัการมผีูเ้ช่า หรอื ตดัสนิใจไม่ลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยน าส่งแนวทางการ
จดัการใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
อนุมัติ และขอความเห็นชอบจากทรสัตีใน
ล าดบัต่อไป 
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ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของการขายพื้นที่ เช่ าของ
ผู้บ ริห ารอสังห าริมทรัพ ย์
(บุคคลภายนอก) 

 

โอกาสในการสูญเสียรายได้ของ
กองทรสัต ์

• ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ก าหนดให้
ผู้ บ ริ ห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์
(บุคคลภายนอก) มกีารจดัท าระบบการหา
ผู้เช่า ขอ้ตกลงและกฎเกณฑ์ เพื่อให้การ
ขายพื้ นที่ เช่ ามีความเป็นกลาง และ
โปร่งใสพร้อมทัง้น าส่งรายงานการติดต่อ
ของลูกค้าที่สนใจจะเช่าพื้นที่  ให้ฝ่าย
บริหารอสังหาริมทรัพย์รับทราบอย่าง
สม ่าเสมอ  

• ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ก าหนด
ผลประโยชน์ที่ชัดเจนให้กับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจูงใจในการขายพืน้ที่
เช่า 

• ฝ่ายบริหารอสงัหารมิทรพัย์ติดต่อลูกค้า
เป้าหมาย โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้า 
(Surprise Check) เป็ นครัง้ค ราว  เพื่ อ
ตรวจสอบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
(บุคคลภายนอก) มกีารปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของ
ทรัพย์สินหลักรายใดรายหนึ่ งเป็นการ
เฉพาะ 

ลูกค้าไม่ช าระค่าเช่ าและมี
ยอดคา้งช าระ 

โอกาสในการสูญเสียรายได้ของ
กองทรสัต ์

• ฝ่ าย บ ริห า รอ สั งห า ริม ท รัพ ย์  เป็ น
ผู้ร ับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายบัญช ี
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์
(บุคคลภายนอก) ติดตามทวงถามให้
ลกูคา้ช าระยอดคา้ง โดยออกจดหมายแจง้
เตอืน และ/หรอื เขา้พบลกูคา้เพื่อใหท้ราบ
ถึงสาเหตุของการช าระเงิน ล่าช้า และ
พจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

• ในกรณีที่มีการด าเนินคดีตามกฎหมาย
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ จะต้อง
น าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ
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ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

รายไดจ้ากการด าเนินงานของ
ก อ ง ท รัส ต์ ต ่ า ก ว่ า  ห รื อ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ข อ งก อ งท รัส ต์  สู ง ก ว่ าที่
ค า ด ก า ร ณ์ ไ ว้ อ ย่ า ง มี
สาระส าคญั 

• เกดิความแตกต่างระหว่างผลการ
ด า เนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น จ ริ งกั บ
งบประมาณ และการคาดการณ์
โดยนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์

• สภาพคล่องและความสามารถใน
การช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ 

• ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร จ่ า ย
ป ระ โย ช น์ ต อบ แท น ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

• ฝา่ยการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝา่ย
บัญชี  จะเป็นผู้ร ับผิดชอบการบริหาร
จดัการรายไดแ้ละควบคุมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ร่วมกบัทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่วางแผนไว ้ 
โดยทุกสิน้  ไตรมาสและทุกสิน้ปีจะจดัท า
รายงานเปรยีบเทยีบและวเิคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่เกดิขึน้จรงิกบังบประมาณที่
วางแผนไว ้จากนัน้จงึน าเสนอต่อประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• ใน ก ร ณี ที่ เกิ ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณ
ประจ า ปี ที่ ท รัสตีพิ จ ารณ าให้ ค วาม
เห็นชอบแล้ว ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการท า
รายการจะร่วมกับฝ่ายการเงินและนัก
ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายบัญชี จะต้อง
น าเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ดงักล่าวให้กับประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติเบื้องต้น ก่อนน าส่ง
เรื่องใหท้รสัตเีหน็ชอบในล าดบัต่อไป 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบญัช ี

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 

ข้อมูลที่ ได้รับจากผู้บ ริหาร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์
(บุคคลภายนอก) ไม่ถูกตอ้ง 

รายงานทางการเงินผิดพลาดและ
ขาดความน่าเชื่อถอื 

ฝา่ยบญัชตีรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจาก
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 
โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลที่ฝ่ายบญัชจีดัท า
ขึ้นเองเพื่ อให้มัน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 
ถูกตอ้งและครบถว้น  

 

9.5.2 ระบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
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ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง กล่าวคอื ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานจะร่วมกนัดูแลให้การท าธุรกรรม
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ตอ้งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และทีส่ าคญัตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต์ 

2. ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผล กระท าบนราคา และเงื่อนไขตลาดทีเ่ป็นธรรม 

3. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการท าธุรกรรมจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม 

โดยฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานจะท าหน้าที่ดูแลและป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ผ่านการด าเนินการดงันี้ 

1. รวบรวมรายชื่อบุคคล หรอื นิตบิุคคลที่เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและปรบัปรุงขอ้มูลให้เป็นปจัจุบนั 
เพื่อน าส่งขอ้มูลใหท้รสัตีทุก 6 เดอืน เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของกองทรสัต์กบับุคคลที่
เกีย่วโยง 

2. ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมที่บุคคลเกี่ยวโยงของกองทรสัต์มีส่วนได้เสยีหรือไม่  และจ าเป็นต้องขอความ
เหน็ชอบจากทรสัต ีหรอืขออนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตก์่อนทีจ่ะท าธุรกรรมดงักล่าวหรอืไม่ 

3. หากเป็นธุรกรรมที่บุคคลเกี่ยวโยงของกองทรสัต์มีส่วนได้เสยี จะด าเนินการให้ฝ่ายพฒันาธุรกจิน าเสนอ
ธุรกรรมดงักล่าวใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนส่งเรื่องให ้คณะกรรมการบรษิทั
พิจารณาอนุมัติ ภายหลังจากที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ฝ่ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏบิตังิานจะด าเนินการใหฝ้า่ยพฒันาธุรกจิน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัตเีพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตาม
กฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านักงาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดก้ าหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้องครัง้แรกที่เข้าด ารงต าแหน่งต่อฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงาน และรายงานทุกครัง้เมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเกบ็ไวภ้ายในบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้้จดัการกองทรสัต์มี
ขอ้มูลประกอบการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์บับุคคลทีเ่กีย่วโยง 

การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
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เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/
หรอื พนักงานที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ต้องไม่ใช้ขอ้มูลภายในของกองทรสัต์ซึ่งบรษิัทเป็นผู้จดัการ
กองทรสัต์ที่เป็นสาระส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่นในทางที่มิ
ชอบ โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายใน มหีน้าที่รายงาน
การถือครองหน่วยทรสัต์ทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย หรอืโอนหน่วยทรสัต์ต่อฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
นอกจากนี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัส่งขอ้ความทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) แจง้หา้มการซื้อ ขาย หรอื 
โอนหน่วยทรสัต ์ภายในระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัเผยแพร่งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีต่อตลาด
หลกัทรพัย ์หรอื ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูภายในของกองทรสัตอ์นัมสีาระส าคญัหรอืมผีลกระทบต่อราคาหน่วยทรสัต ์

9.5.3 ระบบการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการของกองทรสัต ์ 

ระบบในการคดัเลอืกบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การท างานในหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเป็นส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบุคลากรดงักล่าวจะสามารถบรหิาร
กองทรสัตใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารตรวจสอบดว้ยว่าบุคลากรที่
เป็นผูบ้รหิารมคีุณสมบตัติามทีร่ะบุไวใ้นประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี้ 

1. เป็นผู้มปีระสบการณ์ด้านบรหิารจดัการลงทุนหรอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์รวมกนัเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริม่เขา้ท างานกบับรษิทั 

2. เป็นผู้ที่ไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีอ านาจในการจดัการกองทรสัต์ ซึ่งเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุนโดยอนุโลม 

คณะกรรมการบรษิัท หรอื ผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูดู้แลคดัเลอืกบุคลากรตามคุณสมบตัทิีก่ล่าว
ไวข้า้งตน้ โดยมฝีา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานร่วมตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรดว้ย 

ระบบการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบุคลากร 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

ผู้จดัการกองทรสัต์มีระบบในการติดตามดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทรสัต์เป็นผู้มี
คุณสมบตัเิหมาะสม โดยมอบหมายใหฝ้า่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เมื่อกรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผู้มอี านาจในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัการแต่งตัง้  ฝ่ายกฎหมายและ
ก ากบัการปฏิบัติงานจะด าเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการดังกล่าวให้ทราบถึง
ลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2. ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการใหก้รรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจในการจดัการ กรอกขอ้มูล
และลงนามใน “แบบรบัรองประวติับุคคลท่ีจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอ านาจในการ
จดัการของผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย”์ เพื่อรบัรองว่าบุคคลดงักล่าวไม่มี
ลกัษณะต้องห้าม และใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการ
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จดัการ และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง” เพื่อแจ้งบริษัทให้ทราบถึงข้อมูลส่วนตัวและความสมัพันธ์กบั
ผูเ้กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว ซึง่บรษิทัจะใชเ้ป็นขอ้มลูตรวจสอบการมสีว่นไดเ้สยีของบุคคลดงักล่าวในการ
ท าธุรกรรมใด ๆ กบักองทรสัต ์

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการแจง้ให้กรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผู้มอี านาจในการจดัการจดัท า 
“แบบรบัรองประวติับุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการกองทรสัต์” 
และ “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง”และน าส่ง
ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน อย่างน้อยปีละครัง้ หรอื เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูในแบบรายงาน
ทัง้ 2 แบบดงักล่าวขา้งตน้ 

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยส าคัญ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจะรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

5. คณะกรรมการบรษิัทรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขดัต่อกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

9.5.4 ระบบการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน  

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการก ากบัการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1. ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการศกึษา และรวบรวม กฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต ์ไดแ้ก่ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และ
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานเขา้อบรม สมัมนา ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ตามขอ้ 1 
ใหเ้ป็นปจัจุบนั พรอ้มเผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานทราบอย่างสม ่าเสมอ 

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานด าเนินการให้บรษิัทฯ มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของกองทรสัต์ให้
ถูกต้องและครบถ้วน โดยตรวจสอบจาก Check List ของข้อมูลที่ต้องท าการเปิดเผยตามกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง 

4. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิารมกีารรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของ
กรรมการ ผู้บรหิาร และบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง ตามแบบฟอรม์ทีจ่ดัท าขึน้ (FORM LC-005) เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการด าเนินตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้จะด าเนินการใหบุ้คคล
ดงักล่าวรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้มลู (หากม)ี 

5. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่อี านาจในการจดัการ
ของบรษิทัจดัท าแบบรบัรองประวตัขิองบุคคลและน าสง่ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

6. ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัจดัท าแบบรบัรองประวตับิุคคลที่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และน าสง่ใหแ้ก่บรษิทัฯ 
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9.5.5 ระบบการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานและฝา่ยบญัช ี

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้ความส าคญัต่อการอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และผู้ลงทุนทัว่ไปเพื่อใหส้ามารถ
เข้าถึงข้อมูลของกองทรสัต์ได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
ครบถว้น และทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และขอ้มลูส าคญัอื่นใด เพื่อให้ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์และผู้ลงทุนได้ใช้ขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รายงานประจ าปี ตลอดจนผ่านทางเวป็ไซต์ของผู้จดัการกองทรสัต์ โดยฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท า และ/หรอื ก ากบัดูแลใหฝ้่ายบญัชเีปิดเผยขอ้มูล
ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีะบบรองรบั
การเปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

1. ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานรวบรวมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  

(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

2. ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัเตรยีมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
เปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และตรงตามก าหนดเวลา  

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ขา้งต้นเพื่อให้เป็นปจัจุบนั
พรอ้มเผยแพร่ใหผู้บ้รหิาร และ/หรอื ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบอย่างสม ่าเสมอ 

4. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานด าเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5.6 ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 

ระบบงานปฏบิตัิการด้านงานสนับสนุนประกอบดว้ยงานที่อยู่ในความรบัผดิชอบของฝ่ายบญัช ีและฝ่ายการเงนิ
และนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยผู้บรหิารของฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้งจะด าเนินการให้มีการจดัการงานในหน้าที่ตามที่ได้
กล่าวไวใ้นหวัขอ้ 9.4 การแบ่งฝา่ยงาน และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝา่ยงาน 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะท าการว่าจ้างบุคคลตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ปฏบิตัิการด้านงานสนับสนุนในเรื่องที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ โดยผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งของบรษิทัจะเป็นผูค้วบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัิหน้าทีใ่ห้
ถูกตอ้ง  

 การควบคุมการจดัเกบ็รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยบญัช ี
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ฝ่ายบัญชดี าเนินการว่าจ้างบุคคลอื่นตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ด าเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้
จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยฝ่ายบัญชีมีระบบในการควบคุมดูแลการด าเนินการดังกล่าวของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ดงันี้ 

1. ทุกสิน้เดอืนฝ่ายบญัชแีละฝ่ายอสงัหารมิทรพัย ์จะด าเนินการใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก)
จดัสง่รายงานภายในวนัที ่10 ของเดอืนถดัไปดงัต่อไปนี้ 

• รายงานรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร  

• รายงานตน้ทุนค่าเช่าและบรกิาร  

• รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

• รายงานเงนิรบัช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร 

• สรุปยอดลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรบัของอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุน รวมทัง้ Aging 
Report และการตดิตามหนี้ 

• งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ประจ าเดอืนของแต่ละทรพัยส์นิ 

• บญัชีแยกประเภท ประจ าเดือน ด้านรายได้ ลูกหนี้การค้า เงนิมัดจ า และค่าใช้จ่ ายค้างจ่ายแต่ละ
ทรพัยส์นิ 

• ขอ้มลูรายการคา้งรบัคา้งจ่ายและจ านวนเงนิทีต่อ้งโอนระหว่างผูบ้รหิารทรพัยส์นิและกองทรสัต์ 

• รายงานพืน้ทีเ่ช่า รวมถงึรายละเอยีดเงนิมดัจ า รายงานสญัญาหมดอายุ รายงานการยกเลกิสญัญาเช่า
ก่อนก าหนด รายงานการท าสญัญาเช่าใหม่ 

• รายงานการจดัซือ้จดัจา้ง (งานซ่อมแซม บ ารุงรกัษา) 

• รายงานสถานะการท าประกนัภยัทรพัยส์นิหลกั 

2. ฝา่ยบญัชตีรวจสอบขอ้มูลทีไ่ดร้บัตามขอ้ 1 โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลทีฝ่่ายบญัชจีดัท าขึน้เอง เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าการจดัเกบ็รายได ้และการจ่ายเงนิของกองทรสัตใ์นแต่ละเดอืนเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

3. ฝ่ายบญัชชีีแ้จงใหผู้้รบัจา้งทราบถึงเงื่อนไขการเบกิจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์ ซึง่ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย
ส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้ง ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์ รวมถึงการเบกิวงเงนิชดเชย โดยฝ่ายบญัชเีป็นผู้ควบคุมให้การท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตาม
เกณฑก์ารเบกิจ่าย ดงันี้ 

• การจดัซือ้จดัจา้ง (งานซ่อมแซม บ ารุงรกัษา) 

รายการค่าใชจ้่ายทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งขออนุมตัจิากผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อนด าเนินการจดัซือ้
จดัจ้าง มีเงื่อนไขดังน้ี แจ้งฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรพัย์พร้อมใบเสนอราคา (โดยให้แนบข้อมูลการ
เปรยีบเทยีบราคาไม่น้อยกว่า 2 รายในการจดัซือ้จดัจา้งแต่ละครัง้) และส่งเรื่องขออนุมตังิานซ่อมต่อ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  (หมายเหตุ: กรณีจ าเป็น
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เร่งด่วนทีต่อ้งเขา้ด าเนินการทนัท ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ามารถจะจดัจา้งผูร้บัเหมาเขา้ด าเนินการ
ทนัทโีดยมกีารแจง้กรรมการผูจ้ดัการของกองทรสัตใ์หท้ราบก่อนเริม่ด าเนินการ) 

• ค่าใชจ้่ายอื่น  

ส าหรบัการเบิกเงนิเพื่อช าระค่าบริการ และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการ
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมถึงการเบิกวงเงนิชดเชย ก าหนดให้ส่วนงานที่ท าเรื่องเบิก ต้องน าส่ง
รายละเอยีดค่าใชจ้่าย ผูร้บัเงนิ จ านวนเงนิ และใบเสนอราคาเปรยีบเทยีบ โดยมเีงื่อนไขการลงนามบน
เชค็ และเอกสารการเบกิถอนเงนิจากบญัชทีีบ่รษิทัมอียูก่บัธนาคาร รวมทัง้การลงนามในเอกสารต่าง ๆ 
ส าหรบัธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร ตามทีแ่สดงในตารางอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั  

4. ฝา่ยบญัชคีวบคุมยอดสะสมของค่าใชจ้่ายโดยเปรยีบเทยีบกบังบประมาณทีก่ าหนดในแต่ละเดอืน 

การจดัท างบประมาณของกองทรสัต์ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารจดัท างบประมาณประจ าปีของกองทรสัต ์เพื่อใหส้ามารถวางแผน ควบคุม วเิคราะห ์
และประเมนิผลการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายบญัช ีด าเนินการจดัท างบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ร่วมกบั
ทุกฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื ผูม้อี านาจในการบรหิารจดัการ และทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัสอบ
ทานงบประมาณทีจ่ดัท าขึน้ 

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปี  ก่อนน าส่งทรสัตีเพื่อพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ  

4. ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละฝา่ยบญัช ีด าเนินการบรหิารจดัการรายได ้และควบคุมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ร่วมกบัทุกฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณทีว่างแผนไว ้

5. ทุกสิน้ไตรมาส ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์และฝ่ายบญัช ีด าเนินการจดัท ารายงานประจ าไตรมาส 
เปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานที่เกดิขึน้จรงิกบังบประมาณทีว่างแผนไว ้ โดยประสานงานกบั
ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อรบัทราบขอ้มูลในการประกอบการวเิคราะห ์จากนัน้จงึน าเสนอต่อประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อรบัทราบ/สอบทาน ร่วมกบัทุกฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ทุกสิน้ปี ฝา่ยการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝา่ยบญัช ีด าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี เปรยีบเทยีบและ
วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิในรอบปีบญัชีกบังบประมาณประจ าปีทีว่างแผนไว ้โดยประสานงาน
กบัฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์เพื่อรบัทราบข้อมูลในการประกอบการวิเคราะห์ จากนัน้จึงน าเสนอต่อ
ประธานเจา้หน้าที่บรหิารเพื่อรบัทราบ/สอบทาน ร่วมกบัทุกฝ่ายงานที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้พจิารณาปรบัปรุง
หรือทบทวนแผนงานร่วมกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องหากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกับ
งบประมาณทีว่างแผนไวอ้ย่างมนียัส าคญั และน าเสนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาต่อไป 
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7. ในกรณีทีผ่ลการด าเนินงานมคีวามแตกต่างจากงบประมาณ หรอื ผลการด าเนินงานของงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์จะจดัท ารายงานค าอธบิายและการวเิคราะห์ของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อน าเสนอประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื ผูม้อี านาจในการบรหิารจดัการ เพื่อ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะชนต่อไป 

8. ในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจ า ปีที่ทรสัตีพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบแล้ว ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการจะร่วมกบัฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์และฝ่ายบญัช ี
ด าเนินการน าเสนอรายละเอยีดค่าใชจ้่ายเพิม่เติมดงักล่าวใหก้บัประธานเจา้หน้าที่บรหิารเพื่อสอบทานและ
พจิารณาอนุมตัเิบือ้งตน้ ก่อนน าสง่เรื่องใหท้รสัตเีป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบต่อไป  

การคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารอื่น 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานและฝา่ยบญัช ี

ผู้จดัการกองทรสัต์มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็นที่ปรกึษาของผู้จดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ อาทิ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น โดยการคัดเลือกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
คดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารอื่น 

นอกจากนี้ ในการด าเนินข้อพิพาททางกฎหมายในนามของกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะว่าจ้างส านักงาน
กฎหมายภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน ผู้จ ัดการกองทรสัต์จึงได้จัดให้มีหลกัเกณฑ์การคัดเลือกส านักงาน
กฎหมายทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ดา้นการด าเนินคดเีพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลอืก 

9.5.7 ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: กรรมการอสิระ 

ผู้จดัการกองทรสัต์มีระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ติดตามดูแล และตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด าเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้
ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั
ไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ตลอดจนไม่น าข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสม   

ในการด าเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนของระบบควบคุม
ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีส่ าคญัสรุปไดด้งันี้ 

1. ก าหนดปจัจยัเสีย่งในการด าเนินธุรกจิของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และท าการประเมนิความเสีย่ง เพื่อใชใ้นการ
จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. ด าเนินการจดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี  

3. น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อขออนุมตัจิากกรรมการอสิระ 

4. ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและน าเสนอรายงาน
การตรวจสอบภายใน ซึง่รวมถงึรายงานการปฏบิตังิานที่ไม่สอดคลอ้ง หรอื ผดิกฎระเบยีบ หรอื ประเดน็ที่
พบจากการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอสิระ 
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5. กรณีพบการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ  ผู้ตรวจสอบภายในจะประสานงานกับฝ่ายกฎหมายและก ากับ                  
การปฏิบัติงานเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

6. ติดตามการปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบยีบ จดัท ารายงานการติดตามการแก้ไข 
และน าเสนอต่อกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูดู้แล
อย่างใกล้ชดิให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

9.5.8 ระบบการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน  

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตจ์งึไดจ้ดัใหม้รีะบบและขัน้ตอนส าหรบั
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ให้สามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทรสัตไ์ดโ้ดยตรง สรุปประเดน็ส าคญัได ้ดงันี้ 

1. ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถใชก้ลไกในการตดิต่อ การแจง้ข่าว และ/หรอื การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนผ่านทางเวป็ไซต์
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื โดยทางอเีมลแ์จง้ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

2. ฝา่ยการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน และร่วมกบัฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน
ด าเนินการตรวจสอบและวเิคราะหส์าเหตุของขอ้รอ้งเรยีนและแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ 

3. กรณีข้อร้องเรยีนไม่มีประเด็น ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานท าหนังสอืแจ้งผลการตรวจสอบ
รวมทัง้ค าชี้แจงเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนาม โดยฝ่ายการเงินและ              
นกัลงทุนสมัพนัธจ์ะเป็นผูแ้จง้ผลการตรวจสอบ พรอ้มค าชีแ้จงกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

4. กรณีขอ้รอ้งเรยีนมีประเดน็ ใหน้ าเสนอขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 

(ก) คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน เป็นผูด้ าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ วเิคราะหส์าเหตุ และการ
แกไ้ขปญัหา 

(ข) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานท าหนังสอืแจง้ผลการตรวจสอบ รวมทัง้ค าชีแ้จงเสนอประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตัแิละลงนาม 

(ค) ฝา่ยการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธแ์จง้ผลการด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

5. คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรยีนหาแนวทางด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีประเด็นขอ้ร้องเรียน
เกดิขึน้อกีในอนาคต 

6. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานจดัท าสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนเสนอต่อประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นขอ้รอ้งเรยีนทีม่นีัยส าคญั 
หรอื ขอ้รอ้งเรยีนที่อาจกลายเป็นขอ้พพิาททางกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัท าสรุป
รายงานเรือ่งรอ้งเรียนรายสปัดาหเ์สนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและทรสัตขีองกองทรสัต ์
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7. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจัดท าสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนประจ าไตรมาส  เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนเพื่อพจิารณา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจะรายงาน
ไปยงัคณะกรรมการบรษิทัและทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื่อทราบเป็นรายไตรมาส 

9.5.9 ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบงานเพื่อด าเนินการเมื่อมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ดงันี้ 

1. ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานเป็นผูร้บัเรื่องขอ้พพิาท 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานรายงานข้อพิพาทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารพิจารณาและอนุมตัิก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และกรณีเป็นข้อ
พพิาททีม่นีัยส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะรายงานขอ้พพิาทต่อทรสัตขีองกองทรสัต์เพื่อ
ทราบ 

3. คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทกบัคู่กรณี  

4. กรณีการไกล่เกลีย่ไม่เป็นผล คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทด าเนินการส่งเรื่องใหส้ านักงานกฎหมาย 
(ว่าจา้งบุคคลภายนอก) เพื่อด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 

5. ส านักงานกฎหมายด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย และผูจ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติามค าพพิากษาของ
ศาล  

6. คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พิพาทหาแนวทางด าเนินการเพื่อหลกีเลี่ยงมิให้มขีอ้พพิาทเกดิขึน้ซ ้าอกีใน
อนาคต 

7. กรณีทีเ่ป็นขอ้พพิาททีไ่ม่มนีัยส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัท ารายงานสรุปผลขอ้พพิาท
เสนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเพื่อทราบเป็นรายเดือน  

8. กรณีทีเ่ป็นขอ้พพิาททีม่นีัยส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะจดัท ารายงานสรุปผลขอ้พพิาท
เป็นรายสปัดาหเ์สนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื่อพจิารณาและรบัทราบ 

9. ฝา่ยกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัท ารายงานสรุปผลขอ้พพิาทรายไตรมาสเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเพื่อพจิารณา และคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทรายงานไปยงัคณะกรรมการบรษิทั
และทรสัตขีองกองทรสัต์เพื่อทราบ 

 
9.6 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราค่าธรรมเนียมพืน้ฐานไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต์ (TAV) โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5 ลา้นบาทต่อปี ซึง่จะมกีารช าระเป็นรายเดอืนในทุกวนั
ท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืนซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนี้ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งั



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 9-48 

 

สามารถได้รับค่าธรรมเนียมอื่นในการบริหารและจัดการทรัพย์สินตามรายละเอียดในส่วนที่  2 หัวข้อที่ 11 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์  
 

9.7 วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

9.7.1 เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์มดีงัต่อไปนี้ อย่างไรกด็กีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยชอบไม่
เป็นเหตุใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์กดิสทิธเิรยีกรอ้งต่อทรสัตเีพื่อความเสยีหายใดๆ 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรือสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ
กองทรสัต ์

(2) ผู้จดัการกองทรสัต์ถูกถอดถอนจากการท าหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรือ
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(3) ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการให้ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืสัง่พกัการปฏบิตัิหน้าทีข่อง
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิกว่า 90 วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) ผู้จดัการกองทรสัต์สิน้สภาพนิติบุคคลหรอืช าระบญัชหีรอืถูกพิทกัษ์ทรพัย์ไม่ว่าจะเป็นค าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์
เดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

(5) ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ ในกรณี
ทีท่รสัตมีไิดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กตอ้งและครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

9.7.2 การถอดถอนจากการท าหน้าที ่

(1) เมื่อปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัตม์ไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าทีใ่หถู้กตอ้งและครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ พ.ร.บ. ทรสัต์ฯหรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต.
หรอืประกาศที่เกีย่วขอ้งอื่นใดและการไม่ปฏบิตัิหน้าที่นัน้เป็นการก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อ
กองทรสัต์ และ/หรอื ผู้ถือหน่วยทรสัต์และไม่สามารถเยยีวยาความเสยีหายนัน้ได้ภายในระยะเวลาตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(2) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผู้จดัการกองทรสัต์มลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด  1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต.
หรอืปฏบิตัติามค าสัง่แต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของส านักงาน ก.ล.ต.  สิ้นสุดลง และ
ผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่ได้รบัการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ  สช. 
29/2555 และไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 90 วนั 

(4) กรณีทีส่ านกังาน ก.ล.ต. สัง่พกัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิกว่า 90 วนั 

9.7.3 การลาออกและหน้าทีภ่ายหลงัการลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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หากผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์ที่จะลาออกให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสอืให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยการ
เผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์และทรสัตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  120 วนัก่อน
วนัที่ก าหนดให้การลาออกมีผลใช้บังคับและในระหว่างที่การลาออกยังไม่มีผลใช้บังคับนัน้ให้ผู้จดัการ
กองทรสัต์ให้ความช่วยเหลอืตามสมควรแก่ทรสัตใีนการแต่งตัง้บุคคลใหม่ (ซึ่งมคีุณสมบตัแิละไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) ใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ของกองทรสัต์แทนที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
รายเดมิโดยในระหว่างทีท่รสัตยีงัไม่สามารถแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดน้ัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
รายเดมิท าหน้าทีต่่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่จะสามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

(2) หน้าทีภ่ายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากทีผู่จ้ดัการกองทรสัตย์ื่นหนงัสอืลาออกแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(ก) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บญัช ีเอกสาร และขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่เป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทางการคา้หรอืไม่กต็ามใหแ้ก่ทรสัต ีและ /หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัต์รายใหม่ตลอดจนด าเนินการใดๆ ตามที่ทรสัตรี้องขอตามสมควรเพื่อให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
รายใหม่สามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) จดัท ารายงานสรุปการบริหารจดัการกองทรสัต์ จนถึงเวลาวนัที่สิน้สุดการปฏิบตัิหน้าที่และส่งมอบ
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ี

(ค) ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อใหผู้้จดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างต่อเน่ือง
ตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

9.7.4 วธิกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ กรณีผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกถอดถอน 

ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีป่รากฏเหตุในการ
เปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์และแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บั
มติ ทัง้นี้  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการดังกล่าว ให้ทรัสตี
ด าเนินการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้เองโดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม 
ตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นและสมควร 

 
9.8 การบริหารจดัการกองทรสัตอ่ื์น 

ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ื่นแต่อย่างใด 

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์มบีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดยการมกีลุ่มผูถ้อืหุน้เดยีวกนั ไดแ้ก่ บรษิทั เอไอเอม็ เรยีล
เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรสัต์ AIMCG”) ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตัง้ และมี
นโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่า
ช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนัเป็นสว่นควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยประเภท
ทรพัยส์นิที่กองทรสัต์ AIMCG จะลงทุน ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารศูนยก์ารคา้ คอมมู
นิตี้  มอลล์ (Community Mall) ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ศูนย์อาหาร และศูนย์การประชุม รวมถึง
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อสงัหารมิทรพัย์อื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบั สนับสนุน หรอืส่งเสรมิธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้า คอมมูนิตี ้
มอลล์ (Community Mall) ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ศูนย์อาหาร และศูนย์การประชุมดังกล่าว  และ
ทรพัยส์นิอื่นใดทีอ่าจสง่เสรมิการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG 

ทัง้นี้ ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ในหวัขอ้ 9 ทัง้หมดในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี้ เป็นขอ้มูล ณ วนัที ่
24 พฤษภาคม 2562 ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้
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10. ทรสัตี 
 

10.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ชื่อทรสัต ี  : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่  : ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8  
    เลขที ่18 ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร  
    เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105535048398 

 โทรศพัท ์  : 02-949-1500 

 โทรสาร  : 02-949-1501 

 Website  : www.scbam.com 
 
10.2 ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

ทรสัตไีดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิเป็นทรสัตจีาก ส านกังาน ก.ล.ต. ในวนัที ่18 กนัยายน 2556 
 

10.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี 

(1) ทรสัตีมีหน้าที่จดัการกองทรสัต์ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัเยี่ยงผู้มวีชิาชพี รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม 
รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้กองทรสัต ์
มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

(2) ทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือผู้ได้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี)
ด าเนินการในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี้ สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ทรสัตมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมในการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทุกครัง้ โดยหากมกีารขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรสัตตีอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(ก) ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวหรอืเรื่องทีข่อมตวิ่าเป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 

(ข) ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวหรอืเรื่องทีข่อมตไิม่สามารถกระท า

ได ้หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ทรสัตมีหีน้าทีบ่งัคบัช าระหนี้หรอืดูแลใหม้กีารบงัคบัช าระหนี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่างกองทรสัต์
กบับุคคลอื่น  
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(5) ในกรณีทีไ่ม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืมเีหตุทีท่ าใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หท้รสัตเีขา้
จดัการกองทรสัต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ ทัง้นี้ ภายใต้หลกัเกณฑ์
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ทรสัตีมีหน้าที่จดัการกองทรสัต์ตามความจ าเป็นเพื่อ
ป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมิให้เกิดความเสยีหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์
โดยรวมและด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ในการด าเนินการ
ดงักล่าว ทรสัตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นี้ภายในขอบเขต 
หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัต์ไดร้ะบุไว ้รวมทัง้มอี านาจในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์าย
ใหม่ตามอ านาจหน้าทีใ่นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

(6) ทรสัตีมสีทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบในการจดัการกองทรสัต์ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(7) ในกรณีทีก่องทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกั การจดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น
ดังกล่าวอาจด าเนินการโดยทรัสตี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์
มอบหมายโดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นผู้ร ับด าเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในงานที่เกี่ยวกบัการลงทุนของกองทุนโดย
อนุโลม  

(8) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสัง่ หนังสือเวียน ค าผ่อนผัน ยกเลิก หรือ
เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ทีใ่ช้อยู่ในปจัจุบนั อนัท าใหต้อ้ง
มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ทรสัตีจะต้องด าเนินการตามที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ก าหนดเพื่อ
แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ไดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ค าสัง่ทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เติมดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

(9) หา้มมใิหท้รสัตนี าหนี้ทีต่นเป็นลกูหนี้บุคคลภายนอกอนัมไิดเ้กดิจากการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทรสัตไีปหกักลบลบ
หนี้กบัหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ ทรสัตีอนัสบืเนื่องมาจากการจดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ การกระท าที่  
ฝา่ฝืนขอ้หา้มนี้ ใหก้ารกระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(10) ในกรณีที่ทรสัตีเขา้ท านิติกรรมหรอืท าธุรกรรมต่างๆ กบับุคคลภายนอก ให้ทรสัตีแจ้งต่อบุคคลภายนอก
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรอืธุรกรรมกบับุคคลภายนอกว่าเป็นการกระท าในฐานะ  
ทรสัต ี 

(11) ให้ทรสัตีจดัท าบญัชทีรพัย์สนิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากทรพัย์สนิและบญัชอีื่นๆ ของทรสัตี ในกรณี 
ทรสัตจีดัการกองทรสัตห์ลายกอง ตอ้งจดัท าบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั 
และบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปจัจุบนั รวมทัง้แยกกองทรสัต์ไวต่้างหากจากทรพัยส์นิส่วนตวั
ของทรสัตแีละทรพัยส์นิอื่นทีท่รสัตคีรอบครองอยู่   

(12) ในกรณีทีท่รสัตมีไิดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10.3 (11) จนเป็นเหตุใหก้องทรสัต์ปะปนอยู่กบัทรพัยส์นิที่
เป็นส่วนตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์และทรพัยส์นิใดเป็นทรพัยส์นิทีเ่ป็น
สว่นตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันิษฐานว่า 
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(ก) ทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต์ 

(ข) ความเสยีหายและหนี้ทีเ่กดิจากการจดัการทรพัยส์นิที่ปะปนกนัอยู่นัน้เป็นความเสยีหายและหนี้ทีเ่ป็น

สว่นตวัของทรสัต ี

(ค) ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการจดัการทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต์ 

ทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ่ง ใหห้มายความรวมถงึทรพัยส์นิทีถู่กเปลีย่นรปูหรอืถูกเปลีย่นสภาพไป
จากทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้ดว้ย 

(13) ในกรณีทีท่รสัตมีไิดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 10.3 (11) จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนัจนมิ
อาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัย์สนินัน้ รวมทัง้ทรพัยส์นิที่ถูกเปลีย่น
รปูหรอืถูกเปลีย่นสภาพไปจากทรพัยส์นินัน้และประโยชน์ใดๆ หรอืหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการจดัการทรพัยส์นิ
ดงักล่าว เป็นของกองทรสัตแ์ต่ละกองตามสดัสว่นของทรพัยส์นิทีน่ ามาเป็นตน้ทุนทีป่ะปนกนั 

(14) การใชอ้ านาจและการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัตใีนการจดัการกองทรสัต์เป็นเรื่องเฉพาะตวัของทรสัต ีทรสัตจีะ
มอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัตม์ไิด ้เวน้แต่ 

(ก) การท าธุรกรรมทีม่ใิช่เรื่องทีต่อ้งท าเฉพาะตวัและไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ชิาชพีเยีย่งทรสัตี 

(ข) การท าธุรกรรมที่โดยทัว่ไปผู้เป็นเจ้าของทรพัย์สนิซึ่งมีทรพัย์สนิและวตัถุประสงค์ของการจดัการใน

ลกัษณะท านองเดยีวกนักบักองทรสัตจ์ะพงึกระท าในการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการแทน 

(ค) การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ การจดัท าสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการตดิตามการจ่ายเงนิปนั-ผล 

หรอืการปฏิบตัิงานด้านการสนับสนุนให้บรษิัทในเครอืของทรสัตี หรอืผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืนาย

ทะเบยีนรายอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยด์ าเนินการได ้ 

(ง) เรื่องอื่นใดที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผู้รบัผดิชอบและด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

หรอืหลกัเกณฑใ์นประกาศที ่ทจ. 49/2555 ประกาศที ่กร. 14/2555 และประกาศที ่สช. 29/2555 หรอื

ประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

ในกรณีที่ทรสัตีฝ่าฝืนบทบญัญัติตามวรรคหน่ึง ให้การที่ท าไปนัน้ผูกพนัทรสัตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรสัต ์

(15) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 10.3 (14) ทรัสตีต้องเลือกผู้ร ับ
มอบหมายดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั และตอ้งก ากบัดแูลและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพยีงพอ
ดว้ยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเกีย่วกบัการมอบหมาย
งานตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การตดิต่อผู้
ลงทุน และการประกอบธุรกจิโดยทัว่ไปของทรสัต ีดงันี้ 

(ก) การคดัเลอืกผูท้ีส่มควรไดร้บัมอบหมายโดยพจิารณาถงึความพรอ้มดา้นระบบงานและบุคลากรของผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผูร้บัมอบหมายงานและกองทรสัต์ 

(ข) การควบคุมและประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูไ้ดร้บัมอบหมายงาน 

(ค) การด าเนินการของทรสัตเีมื่อปรากฏว่าผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัมอบหมายงานอกี
ต่อไป 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 10-4 

ทัง้นี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอยีดในการปฏบิตัขิองทรสัตใีนกรณีดงักล่าวได้ 

(16) ในการจัดการกองทรสัต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรสัต์โดยชอบตามข้อ 10.3 (14) หากมี
ค่าใชจ้่ายหรอืทรสัตตี้องช าระเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นให้กบับุคคลภายนอกดว้ยเงนิหรอืทรพัยส์นิทีเ่ป็นส่วนตวั
ของทรสัตีเองโดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ใหท้รสัตมีสีทิธไิดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืจากกองทรสัต์
ได ้เวน้แต่สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุรมิสทิธทิีท่รสัตมีอียู่ก่อนผู้ถอืหน่วยทรสัต์และ
บุคคลภายนอกที่มีทรพัยสทิธิหรอืสทิธิใดๆ เหนือกองทรสัต์ และเป็นสทิธิที่อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่
จ าต้องรอให้มีการเลิกทรสัต์ และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพทรพัย์สนิใน
กองทรสัต์เพื่อใหม้เีงนิหรอืทรพัยส์นิคนืแก่ทรสัต ีใหท้รสัตมีอี านาจด าเนินการดงักล่าวไดแ้ต่ต้องกระท าโดย
สจุรติ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(17) หา้มมใิหท้รสัตใีชส้ทิธติามขอ้ 10.3 (16) จนกว่าทรสัตจีะไดช้ าระหนี้ทีม่อียู่ต่อกองทรสัตจ์นครบถว้นแลว้ เวน้
แต่เป็นหนี้ทีอ่าจหกักลบลบหนี้กนัไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

(18) ในกรณีทีท่รสัตจีดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ทรสัตตีอ้ง
รบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์ 

 ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและมเีหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ ทรสัตอีาจขอความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจ่ะจดัการกองทรสัต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได ้
และหากทรัสตีได้จัดการตามที่ได้รบัความเห็นชอบนัน้ด้วยความสุจริตและ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตไีม่จ าตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึ่ง 

(19) ทรสัตมีหีน้าที่ดูแลให้สญัญาก่อตัง้ทรสัต์มสีาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยในกรณีที่มกีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหท้รสัตดี าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ดูแลใหก้ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์เป็นไปตามวธิกีารและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

(ข) ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ไม่เป็นไปตามข้อ 10.3 (19) และ 10.3 (19) (ก) 
ใหท้รสัตีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าทีท่ี่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และตามพ.ร.บ. ทรสัต์
เพื่อดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ค) ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม  
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์มี
ข้อก าหนดที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
สญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน์ัน้ ตามวธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

(20) ทรัสตีมีหน้าที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือผู้ได้รบัมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 
ด าเนินการในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศอื่น
ที่เกี่ยวขอ้งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ
ขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึการท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 
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(ก) ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัต์กระท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตต์ัง้อยู่ 

(ข) ติดตามดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้รบัมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้รับ
มอบหมายรายเดมิ และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

(ค) ควบคุมดแูลใหก้ารลงทุนของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ง) ควบคุมดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตอ์ย่างถูกต้องครบถ้วนตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ท
รสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(จ) แสดงความเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการหรอืการท าธุรกรรมเพื่อกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ
ผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถา้ม)ี เพื่อประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ การเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทรสัตต่์อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ  

(21) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้จดัการกองทรสัต์กระท าการ หรอืงดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทรสัต ์หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้รสัตมีหีน้าที ่ดงันี้ 

(ก) รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่รูห้รอืพงึรูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(ข) ด าเนินการแกไ้ข ยบัยัง้ หรอืเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต ์ตามทีเ่หน็สมควร  

(22) ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ทรสัตีจดัการกองทรสัต์ตามความ
จ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ทัง้ปวง โดยทรสัตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้นี้ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 10.3 (5)   

(23) ในกรณีที่ทรสัตีเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ หากต้องมีการออกเสยีงหรือด าเนินการใดๆ ในฐานะ  
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคี านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และตัง้อยู่บน
หลกัแห่งความซื่อสตัยส์ุจรติ และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืกระทบต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ 

(24) ทรสัตมีหีน้าทีจ่ดัท าสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยทรสัตอีาจมอบหมายให้บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามพ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ 
ด าเนินการแทนได ้โดยเมื่อมกีารมอบหมายผูอ้ื่นเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ทรสัตมีหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหผู้้
ทีไ่ดร้บัมอบหมายดงักล่าวปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย ์เวน้แต่มกีาร
จดัท าหลกัฐานตามระบบและระเบยีบขอ้บงัคบัของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบันายทะเบยีน
หลกัทรพัย ์

(25) ทรสัตีหรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ต้องจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ หรอืใบหน่วยทรสัต์มอบ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย์ 

(26) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ขอให้ทรสัตีหรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ออกหลกัฐานสทิธใินหน่วยทรสัต์ใหม่
หรอืใบหน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าทีส่ญูหายลบเลอืน หรอืช ารุดในสาระส าคญั ให้ทรสัตมีหีน้าทีอ่อก



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

ส่วนที ่2 หน้า 10-6 

หรอืด าเนินการใหม้กีารออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตห์รอืใบหน่วยทรสัตใ์หม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ภายในเวลาอนัควร  
 

10.4 ค่าธรรมเนียมท่ีได้รบัจากการท าหน้าท่ีเป็นทรสัตี 

เป็นไปตามทีก่ าหนดในสว่นที ่2 หวัขอ้ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ 
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11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีจะเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์
 
11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รวม ร้อยละ 10.00 ของ 
NAV  

- - - - 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  รอ้ยละ 0.75 ของ 
TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า
ไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 
 

ตามทีจ่่ายจรงิ ค่ าธ รรม เนี ยม ในการ
ได้มาซ่ึ งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์  (Acquisition 
fee)  

ไม่ เกินร้อยละ 3.00 ของ
มลูค่าทรพัย์สนิที่ไดม้าของ
กองทรสัต์ในแต่ละคราว 
 
ค่ าธ รรม เนี ยม ในการ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรพัย์สิน
ของกองทรสัต์ (Disposal 
fee)  

ไม่ เกินร้อยละ 3.00 ของ
มูลค่ าที่ ต ่ ากว่ าร ะห ว่ าง
ทรพัย์สนิที่จ าหน่ายไปของ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

กองทรัสต์ ในแต่ละคราว 
และราคาประเมินที่จ ัดท า
โดยผู้ประเมนิราคาที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

• ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ รอ้ยละ 1.00  
ของ TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า
ไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี
โดยไมร่วม

ค่าธรรมเนียมการ
จดัการกองทรสัต์ 

(ในกรณทีีท่รสัตรีบั
หน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต)์ หรอื
ค่าธรรมเนียม 
ตราสารอืน่ใดที่

กองทรสัตส์ามารถ
เขา้ลงทุนและได้
พจิารณาเขา้ลงทุน  
(ในกรณทีีท่รสัตรีบั

รอ้ยละ 0.22 ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี โดยไมร่วม

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัต์ 
(ในกรณทีีท่รสัตรีบัหน้าทีเ่ป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ หรอื

ค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่
กองทรสัตส์ามารถเขา้ลงทุนและได้
พจิารณาเขา้ลงทุน (ในกรณทีีท่รสัตี
รบัหน้าทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารดงักล่าว) 
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิ
เฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในท านอง

เดยีวกนั) 

รายเดอืน 
 

- - 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

 
ส่วนที ่2 หน้า 11-3 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

หน้าทีเ่ป็นผูอ้อก
ตราสารดงักล่าว) 

(ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีุรกจิเฉพาะ
หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนั) 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.038 ต่อปีของ NAV รายเดอืน 

 

- - 

• ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์  
  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 
ของรายไดสุ้ทธจิาก
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร

ส าหรบั
ค่าธรรมเนียมการ
บรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิหลกั และ
ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.00 
ต่อปีของก าไรจาก
การด าเนินงาน

ส าหรบั
ค่าธรรมเนียมพเิศษ  

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึ่ง
ช าระให้กับผู้จ ัดการกองทรัสต์  มี
อตัราดงันี้ 

(1) ค่ าธ ร รม เนี ย ม ก ารบ ริห าร
จัด ก ารท รัพ ย์ สิน ห ลัก ขอ ง
กองทรสัต์ (Performance Fee) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.75 ของรายได้
สุทธจิากสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive 
Fee) ไม่เกนิร้อยละ 4.00 ต่อปี
ของก าไรจากการด าเนินงาน

รายเดอืน 
 

- - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ของกองทรสัต์ 

 
นอกจากนี้  ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  

(1) ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่ ว น ก ล า ง  (Common Area 

Service Fee) คิ ด ที่ อั ต ร า

เริ่มต้น  3.00 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดอืน  

(2) ค่านายหน้าในการที่ผู้เช่าต่อ

อายุสญัญาเช่าและบรกิาร และ

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่า

รายใหมส่ าหรบัอสงัหารมิทรพัย์

ทีว่่าง โดยมอีตัราดงันี้ 

(2.1) อัต รา 0.50 เดือนของ
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการ ในกรณีผู้เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื 
ล ด ล ง ห รื อ เพิ่ ม ขึ้ น 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(แ ล้ ว แ ต่ ก รณี )  เ ป็ น
สัดส่วนตามระยะเวลา
การเช่าจรงิในกรณีผู้เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 
ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี  

(2.2)  อตัรา 1 เดือนของอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการ ใน
กรณี ผู้ เช่ ารายใหม่ท า
สัญญาเช่ าและสัญญา
บริการเป็นระยะเวลา 3 
ปี หรอื ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ 
(แ ล้ ว แ ต่ ก รณี )  เ ป็ น
สัดส่วนตามระยะเวลา
การเช่าจรงิ ในกรณผีูเ้ช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 
ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี 

• ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารงสถานะเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

รอ้ยละ 0.05 ของ
ทุนช าระแลว้ 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ของทุน
ช าระแลว้ 

รายปี - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

• ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี รอ้ยละ 0.13 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 

• ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาอื่นๆ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ - - - รอ้ยละ 3.00 ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของ
มลูค่าหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอ

ขาย 

• ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มื หรอืการออกตราสารทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์กรณทีีม่กีารระดมทุน
และส่งเสรมิการขายรวมถงึค่าใชจ้่ายเพือ่ใหข้อ้มลูแก่ผูล้งทุน 

- - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์และการจดัท าเอกสาร
ประกอบประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ      

(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิราคาทรพัย์สนิ 
และ/หรอื สอบทานการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 0.08 ของ 
NAV  

ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 

(2) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์รายงานประจ าปี  และเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่ องกับผู้ถือหน่วยทรัสต์  ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

เอกสารดงักล่าว 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จดัพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว 
หนังสอืตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศและรายงานต่างๆ ถงึผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการลงประกาศหนงัสอืพมิพ์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(4) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ การเพิม่ทุน และ/หรอื ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบรกิารที่นายทะเบยีนเรยีกเก็บ ค่า
ไปรษณยีากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(5) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์  ค่าเอกสารการลงบัญชี
กองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(6) ค่าใชจ้่ายอนัเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย และ/
หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรอื กฎหมายอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รอ้ยละ 0.01 ของ 
NAV 

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(7) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกบัการ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.10 ของ 
NAV  

ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(8) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้
กองทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดท า
เอกสารสญัญา เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(9) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตัวแทน (Agent or Property Broker) - - - รอ้ยละ 3.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(ถา้ม)ี ในการซื้อ จดัหา จ าหน่าย หรอืโอนสทิธ ิ

(10) ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายเพื่อการจดัหา ไดม้า จ าหน่าย จ่าย 
โอนสนิทรพัย ์ทรพัยส์นิ หลกัทรพัย์ของกองทรสัต์ เช่น ค่าใชจ้่าย
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายอสงัหารมิทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลกัทรพัย ์หรอื อสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมการโอน เป็น
ตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(11) ค่าภาษหีรอืค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ อสงัหารมิทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นของกองทรสัต์ 
เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขาย
หลกัทรพัยเ์มือ่มกีารขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(12)  ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิค่าทรพัยส์นิ - - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิระบบวศิวกรรม 
ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบประมาณการงบก าไร
ขาดทุน ค่าใชจ้่ายจดัท ารายงาน หรอืบทวจิยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(14) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(15) ค่าจดัท า จดัพมิพ ์ใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ ใบทรสัต์ ใบเสรจ็รบัเงนิ 
ใบก ากบัภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ และ
ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(16) ค่าจดัท าและจดัพิมพ์หนังสือชี้ชวน ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่ง
เอกสารดงักล่าว 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(17)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการติดตามทวงถามหรอืการด าเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อการรับช าระหนี้ ใดๆ  หรือค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อร ักษาสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ ทรสัตี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(18)  ค่าใชจ้่ายทางกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานและการบรหิาร
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมถึงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ทางศาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน  ค่ าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จ ัดการ
กองทรสัต์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม ค่าใชจ้่าย
ด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดทะเบยีน
จ านอง ค่าจดทะเบียนปลอดจ านอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจด
ทะเบยีนต่างๆ กบัส านักงานทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติ
กรรม ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(19)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ปฏิบตัิตามหน้าที่ หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่ อประโยช น์ของผู้ถื อ
ห น่ วยท รัสต์ ทั ้งป วงห รือ เมื่ อ ได้ ร ับ ค าสั ง่จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรบัความเสียหายที่
เกดิขึน้อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ ในส่วนทีเ่กนิ
จากค่าสินไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้ร ับภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(21)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรสัต์หรือ
เปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื ทรสัต ี

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(22) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี และทรสัตีในระหว่างการช าระบัญชี
กองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(23) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกีย่วเนื่องกบั
การด าเนินงานของกองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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11.2  ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูจ้องซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก 

ผูจ้องซ้ือ หรือผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 
อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรสัต ์ ไมม่ ี

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ตามอตัราทีธ่นาคารพาณชิยก์ าหนด (ถา้ม)ี 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต ์ ยกเวน้ภายในปีทีม่กีารช าระค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบยีน 

 และตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ ยกเวน้ภายในปีทีม่กีารช าระค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบยีน  

และตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ถา้ม)ี 

• อื่นๆ ระบ ุ อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดงักล่าวขา้งตน้  

เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดท านองเดยีวกนัแลว้ 
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12. นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
 
12.1 รายละเอียดการกู้ยืมเงินส าหรบัการเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีหน่ึง 

ในการลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง กองทรสัต์มนีโยบายในการกูย้มืเงนิหรอืก่อ
ภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ตามทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 2.10 การกูย้มืเงนิ 
อย่างไรกด็ ีในอนาคตกองทรสัตอ์าจกูย้มืเงนิโดยการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิหรอืออกตราสารหรอืหลกัทรพัย์
หรอืเขา้ท าสญัญาที่มลีกัษณะเป็นการกู้ยมืรวมถึงก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ เพื่อน าเงนิที่ไดม้า
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตเ์พิม่เตมิ ปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนแลว้ หรอืเพื่อวตัถุประสงค์
อื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรสัตโ์ดยอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดดงัต่อไปนี้  

 
12.2  นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 

ในอนาคต กองทรสัต์อาจกูย้มืเงนิโดยการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ หรอืออกตราสารหรอืหลกัทรพัยห์รอืเขา้
ท าสญัญาที่มลีกัษณะเป็นการกูย้มื รวมถงึก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เพื่อน าเงนิทีไ่ด้มาลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์เพิม่เตมิ ปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์ลงทุน หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีเ่ป็น
ประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรสัต ์โดยอยู่ภายใตน้โยบายการกูย้มืเงนิในอนาคต 

12.2.1 วตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงนิ 

ในการจดัการกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะกูย้มืเงนิไดแ้ต่เฉพาะการกูย้มืเงนิเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

(1) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื สทิธกิารเช่าซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกั และ/หรอื อุปกรณ์ (ถา้ม)ี เพิม่เตมิ 

(2) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(3) ดูแล ซ่อมบ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ได้แก่ อสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ หรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมน าไปจัดหาผลประโยชน์ หรือ
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(4) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เติมบนที่ดนิที่มอียู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรสัต์หรอืที่กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า 
เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความต้องการของ
ลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5) ช าระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต์ 

(6) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ 

(7) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื่อน าไปใชช้ าระหนี้เงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(8) ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของกองทรสัต ์

(9) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควร เพื่อบรหิารจดัการกองทรสัต์และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
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ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั 
และปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีารกูย้มืเงนิหรอืการก่อภาระผกูพนัตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

12.2.2 วธิกีารกูย้มืเงนิ 

กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์บรษิทัประกนัภยั
หรอืบุคคลอื่นใดทีอ่าจสามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้ทัง้นี้ โดยไม่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ใด หรอื
หลกัเกณฑใ์ดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) การออกตราสารหนี้หรอืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลใด ๆ หรอืเขา้ท าสญัญากูห้รอืสญัญาอื่นใดที่มี
ลกัษณะเป็นการกูย้มืกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นทีส่ามารถใหกู้ย้มืไดโ้ดยไม่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ใด
หรอืหลกัเกณฑใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ  และ/หรอืก่อภาระผูกพนั
เหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์ และพจิารณาถงึหลกัเกณฑแ์ละวธิใีนการกูย้มืเงนิ และ/หรอืก่อภาระผูกพนั จากนัน้
น าเสนอต่อทรัสตีเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป ทัง้นี้หากการกู้ยืมเงินเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ  
12.2.1 (8) ทรสัตจีะสอบทานความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ย 

12.2.3 สดัสว่นการกูย้มืเงนิ 

การกูย้มืเงนิของกองทรสัต์จะมขีอ้จ ากดัใหส้ดัส่วนการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ต้องไม่เกนิอตัราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึ่งดงัต่อไปนี้ เวน้แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ 

(1)   รอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

(2)   รอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ในกรณีทีก่องทรสัต์มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอันดบัความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสุดที่ได้รบัการจดัอนัดบัโดย
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 

การกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ให้หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรอืหลกัทรพัย์ หรอืเขา้ท าสญัญาไม่ว่าใน
รปูแบบใดทีม่คีวามมุ่งหมายหรอืเนื้อหาสาระทีแ่ทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 

 
12.3 การก่อภาระผกูพนั 

 การก่อภาระผูกพันของกองทรสัต์จ ากดัเฉพาะกรณีที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ ของ
กองทรสัตด์งัต่อไปนี้ 

(1)   การก่อภาระผูกพนัซึง่เกี่ยวเนื่องกบัการท าขอ้ตกลงหลกัที่กองทรสัต์สามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การน าทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิกูย้มืตามขอ้น้ี 

(2)   การก่อภาระผกูพนัทีเ่ป็นเรื่องปกตใินทางพาณิชยห์รอืเป็นเรื่องปกตใินการท าธุรกรรมประเภทนัน้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 12-3 

 
(3) กรณีที่กองทรสัต์ต้องน าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยมืเงนิอนัเป็นการก่อภาระผูกพนั

ใหม่เหนือทรพัย์สนิของกองทรสัต์ การให้หลกัประกนัดงักล่าวกองทรสัต์ต้องได้รบัอนุมตัิโดยมติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 

ทัง้นี้ กองทรสัต์ไม่ต้องไดร้บัอนุมตัโิดยมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หากเป็นกรณีการใหห้ลกัประกนัทีม่อียู่แลว้
หรอืการเพิม่วงเงนิหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ห้รอืเจา้หนี้รายเดมิจากหลกัประกนัทีม่อียู่แลว้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืหนังสอืชีช้วน หรอืกรณีที่ผูใ้ห้กู้หรอืเจา้หนี้รายเดมิ
โอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญากูย้มืเงนิ และ/หรอืหลกัประกนัทีม่อียู่แลว้แต่เดมิใหแ้ก่ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้งซึง่
เป็นผูใ้หกู้ห้รอืเจา้หนี้รายใหม่ 
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13. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จ ากดั 
 
13.1 ข้อก าหนดนโยบายและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่
ปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์
ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim 
Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัต์มกีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจมกีารจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชไีด ้เพื่อเป็นประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ (โดยจะ
เริม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มกี าไรเพยีงพอทีจ่ะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 

อน่ึง ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ตามวรรคก่อนใหห้มายถงึก าไรทีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

(ก) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์

(ข) การหกัดว้ยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์
ตามวงเงนิที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสอืชี้ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่กองทรสัต์มีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรสัต์ตามข้อ   
13.1 (1) ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผู้จดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์จาก
ก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้ 

(3) ในกรณีที่กองทรสัต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

(4) ในกรณีทีม่กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อระบุชื่อผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัตภ์ายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ 

(ก) ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัช ี(Year-End Distribution) 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัช ี(Year-End Distribution) ภายใน 90 
วนั นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัช ี  

เงื่อนไขเพิม่เตมิ: 

เวน้แต่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบังวดปีบญัชแีรก ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนรายปี 
การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งหาก
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ประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบปีใด มมีูลค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10  
บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป ทัง้นี้ เงื่อนไข
ขา้งตน้ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ 13.1  

(ข) ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (หากม)ี ภายใน 90 วนันับ
แต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชสี าหรบัไตรมาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน    

เงื่อนไขเพิม่เตมิ:  

ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะ
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่หากประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมมีูลค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป  

ส าหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เวน้แต่กรณีที ่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตาม
กฏหมาย ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่าง
อื่น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

 
(5) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธไิด้รบัประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามบีุคคลใดหรอื
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้จะไม่มีสทิธิได้รบัประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือ
หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าอตัราทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัต์
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อก าหนดสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทนและอตัราประโยชน์
ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัย ์และอาจประกาศโดยวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้
ดว้ย 

• ส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์
ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอื 

• ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื 

• ประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื เวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์หรอื 
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• ประกาศในหนงัสอืพมิพอ์ย่างน้อย 1 ฉบบั 

(ค) ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้มกีารหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดของผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละประเภท 

(ง) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม
ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละส่งทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ หรอื
น าเงนิฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ตามที่แจง้ไวโ้ดยผู้ถือหน่วยทรสัต์จะเป็นผูร้บัภาระ
ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายในการโอนเงนิทีเ่กดิขึน้ และภาระความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ถ้าม)ี โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากจ านวนเงนิทีจ่ะสง่ให้ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ใช้สทิธิขอรบัประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธิ
เรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เงนิดงักล่าวตกเป็นกรรมสทิธิข์องกองทรสัต์โดย
ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรสัต์  
 

13.2 เง่ือนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีถ่ือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่
กรณี มีข้อจ ากัดสิทธิในการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเพยีงเท่าทีเ่ป็นไปตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ในส่วนทีอ่ยู่ใน
อตัราทีป่ระกาศที่ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที ่สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี ก าหนด และ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารค านวณหาจ านวนหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไ่ม่
อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวนัน้ ให้ตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์
โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัในคราวนัน้  
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14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 
 

ในอนาคตกองทรสัต์อาจท าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อื่นเพิม่เติมนอกจากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ จะเขา้ลงทุน 
เพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง  

การลงทุนของกองทรสัต์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
ค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืจะแกไ้ข
เพิม่เตมิต่อไป โดยนโยบายการลงทุนในอนาคตของกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 

14.1 การลงทุนโดยตรง   

กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึ
สทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
โดยประเภททรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุน ได้แก่ ทรพัย์สินที่เป็นอสงัหาริมทรพัย์ประเภทอาคารคลงัสนิค้า  

ศนูยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ หรอือาคารโรงงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั สนับสนุน 
หรอืส่งเสรมิธุรกจิการให้เช่าพื้นที่อาคารคลงัสนิค้า ศูนย์กระจายสนิค้า อาคารคลงัห้องเยน็ หรอือาคารโรงงาน
ดงักล่าว และทรพัยส์นิอื่นใดทีอ่าจสง่เสรมิการลงทุนของกองทรสัต ์ 

ในการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรก กองทรสัต์ได้รบัสทิธใินการซื้อหรอืเช่าโครงการเจ
ดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  (ส่วนขยายเพิ่มเติม) (Option to Buy/Lease) จากบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จ ากัด 
(“JPAC") (ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่ม JWD) โดยมเีงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรสัต์กบั 
JPAC ซึง่ ณ ปจัจุบนั กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) เสรจ็สิน้แลว้
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2561 ตามสิทธิในการซื้อหรือเช่าโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค  (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 
(Option to Buy/Lease) ดงักล่าว 

ในการลงทุนในทรพัย์สินหลักเพิ่มเติมนัน้ กองทรสัต์อาจพิจารณาใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) เพื่อทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ได ้

- ส าหรบัทรพัยส์นิของกลุ่ม TIP กองทรสัต์มสีทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนใน
ทรพัยส์นิใดๆ ซึง่ TIP และ/หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั TIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์หาก TIP และ/หรอื บุคคลที่
เกี่ยวข้องกบั TIP มีความประสงค์จะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืให้เช่าทรพัย์สนิดงักล่าว ก่อนทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อื่น โดยสทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ดงักล่าวของกองทรสัต์มี
ระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที่กองทรสัต์จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้าลงทุนครัง้แรก 
(IPO) (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก) 

- ส าหรบัทรพัย์สนิของ SCC กองทรสัต์มีสทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนใน
ทรพัย์สนิใดๆ ซึ่ง SCC และ/หรอื บุคคลที่เกี่ยวข้องกบั SCC เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์หาก SCC และ/หรือ 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั SCC มคีวามประสงคจ์ะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักล่าว ก่อนทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น โดยสทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ดงักล่าวของกองทรสัต์
มรีะยะเวลาเท่ากบัตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างกองทรสัต ์กบั SCC (โปรด
พจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 2.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการ SCC) 
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- ส าหรบัทรพัย์สนิโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี กองทรสัต์มีสทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) ในการลงทุนในทรพัย์สนิใดๆ ซึง่ BIP และ/หรอื บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั BIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์
หาก BIP และ/หรอื บุคคลที่เกี่ยวข้องกบั BIP มีความประสงค์จะจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืให้เช่าทรพัย์สนิ
ดงักล่าว ก่อนทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น โดยสทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) 
ดงักล่าวของกองทรสัต์มีระยะเวลาเท่ากบัตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ระหว่าง
กองทรสัต ์กบั BIP (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในสว่นที ่2 หวัขอ้ 2.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง ส าหรบัโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด)ี 

โดยกองทรสัตม์หีลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

(1) กองทรสัตจ์ะตอ้งลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ไดม้าซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง ทัง้น้ี ในกรณีทีเ่ป็นการ
ไดม้าซึง่สทิธคิรอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารออก น.ส. 3 ก. 

(ข) เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

(2) อสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์ลงทุนและไดม้าต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใดๆ เว้นแต่
ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตไีดพ้จิารณา โดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคับแห่ง
ทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าวอย่างมี
นยัส าคญั และเงื่อนไขการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(3) การท าสญัญาเพื่อให้ไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์ลงทุนนัน้ ต้องไม่มขีอ้ตกลงหรอืขอ้ผูกพนัใดๆ ที่
อาจมผีลให้กองทรสัต์ไม่สามารถจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุติธรรม (ในขณะที่มกีารจ าหน่าย) เช่น 
ขอ้ตกลงที่ให้สทิธแิก่คู่สญัญาในการซื้ออสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมกีารก าหนด
ราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรอือาจมีผลให้กองทรสัต์มีหน้าที่มากกว่าหน้าที่ปกติที่ผู้เช่าพึงมีเมื่อ
สญัญาเช่าสิน้สดุลง 

(4) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าต้องพรอ้มจะน าไปจดัหาประโยชน์ คดิเป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
มลูค่าหน่วยทรสัต์ทีข่ออนุญาตเสนอขาย รวมทัง้จ านวนเงนิกูย้มื ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจลงทุนในโครงการทีย่งั
ก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมลูค่าของเงนิลงทุนทีจ่ะท าใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ลว้เสรจ็เพื่อ
น าไปจดัหาประโยชน์ ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของกองทรสัต์ (ภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบั
ความอยู่รอดของกองทรสัตด์ว้ย 

(5) อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนตอ้งผ่านการประเมนิมลูค่าอย่างเตม็รปูแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสารสทิธ ิ
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกนิกว่า 6 เดอืนก่อนวนั
ยื่นค าขออนุญาต โดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอย่างน้อย 2 ราย ที ่ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการ
เงนิที่ร่วมจดัท าค าขออนุญาต (ถ้าม)ี พิจารณาว่ามคีวามเหมาะสมและสามารถประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิให้
สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอืเพยีงพอ และมลีกัษณะดงัต่อไปนี้  

(ก) เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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(ข) ในกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอาจเป็นบุคคลทีอ่ยู่ใน
บัญชีรายชื่ อของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศอันเป็นที่ตั ้งของ
อสงัหารมิทรพัยก์ าหนดใหส้ามารถท าหน้าทีป่ระเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ ได ้ทัง้นี้  ในกรณีทีไ่ม่
ปรากฏบัญชีรายชื่อดงักล่าว ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้  

• เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายในประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

• เป็นบุคคลทีม่มีาตรฐานการปฏบิตังิานและระบบงานในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นสากล 

• เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีม่เีครอืขา่ยกวา้งขวางในระดบัสากล (International Firm) 

(6) อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ไดม้าต้องมมีูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท ทัง้นี้ ในกรณีทีจ่ านวน
เงนิทีจ่ะไดจ้ากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรสัตน้์อยกว่ามูลค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระสงคจ์ะลงทุน 
ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งแสดงไดว้่ามแีหล่งเงนิทุนอื่นเพยีงพอทีจ่ะท าใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(7) ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธคิรอบครอง โดยการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ หรอืเช่าอาคาร 
หรอืโรงเรอืน หรอืสิง่ปลูกสรา้งที่ผูใ้ห้เช่ามไิด้เป็นเจา้ของกรรมสทิธิต์ามโฉนดที่ดนิหรอืผู้มสีทิธคิรอบครอง
ตามหนังสอืรบัรองการท าประโยชน์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการ
เยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองดงักล่าว การผดิสญัญาเช่าหรอืการไม่สามารถบงัคบัตามสทิธใินสญัญาเชา่ เช่น จดัใหม้กีารจดัท า
ข้อตกลงกระท าการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรบัรองการปฏิบัติตามสญัญาและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทรสัต์ หรอืจดัใหม้ขีอ้สญัญาหรอืขอ้ตกลงทีใ่หส้ทิธกิองทรสัตส์ามารถเขา้ไปแกไ้ขการผดิสญัญาโดยตรง
กบัเจา้ของกรรมสทิธิไ์ด ้และเขา้สวมสทิธเิป็นผู้เช่าไดโ้ดยตรง เป็นต้น และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความ
เสีย่งดงักล่าวต่อทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต/์ผูล้งทุน 

(8) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิใ์นอสังหาริมทรัพย์ และผู้จ ัดการกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว โดยการใหเ้ช่าแก่เจา้ของเดมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องก าหนดค่า
เช่าที่เรยีกเกบ็จากเจ้าของเดมิในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมอืนเป็นหรอืไม่ด้อยกว่าการท า
ธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

 
14.2 การลงทุนโดยอ้อม 

(1) การลงทุนในทรพัย์สินหลักของกองทรสัต์ โดยทางอ้อมต้องเป็นการลงทุนผ่านบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัต์ไม่ว่าบรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทั โดยการ
ถือหุ้นหรอืตราสารหนี้ที่ออกโดยบรษิัทดงักล่าว หรอืการเขา้ท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงนิกบั
บรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นบรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นเจา้ของ (Wholly-Owned Subsidiary) ซึง่หมายความว่า  

1) บรษิัทที่มกีองทรสัต์เป็นผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด 
และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  
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2) บรษิทัทีม่กีองทรสัต์หรอืบรษิัทตามขอ้ 1) เป็นผูถ้ือหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

3) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ โดยเริม่จากการถอืหุน้
ของขอ้ 1) หรอืขอ้ 2) 

 
(ข) ในกรณีทีผู่ท้ ีจ่ะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรอืใหส้ทิธใินทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวมใิช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งเป็นบรษิทัทีเ่ขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้  

1) บรษิัทที่มกีองทรสัต์เป็นผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด 
และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2) บรษิทัทีม่กีองทรสัต์หรอืบรษิัทตามขอ้ 1) เป็นผูถ้ือหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 

3) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ โดยเริม่จากการถอืหุน้
ของขอ้ 1) หรอื ขอ้ 2) 

การถอืหุน้ในบรษิทัตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในชัน้ใด ตอ้งมสีทิธอิอกเสยีงไม่น้อยกว่าจ านวนทีก่ฎหมายของ
ประเทศทีบ่รษิทันัน้จดัตัง้ขึน้ไดก้ าหนดไวส้ าหรบัการผ่านมตทิีม่นียัส าคญั โดยการถอืหุน้ในชัน้สดุทา้ย
เมื่อค านวณโดยวิธีตามสดัส่วน (pro rata basis) แล้ว ต้องมีจ านวนหุ้นที่กองทรสัต์ถือไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัในชัน้สดุทา้ย 

(ค) เป็นบรษิทัทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวไดถ้งึสดัสว่นตามขอ้ (ก) หรอื (ข) เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัตามกฎหมายอื่น โดยกองทรสัตห์รอืบรษิทัตามขอ้ (ก) หรอื (ข) ตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า
จ านวนขัน้สงูทีส่ามารถถอืไดต้ามกฎหมายดงักล่าว ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของจ านวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ และแสดงได้ว่ากองทรสัต์มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการบรษิัทดงักล่าว
อย่างน้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทันัน้ดว้ย 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์สดงไดว้่า มกีลไกการก ากบัดแูลทีจ่ะท าใหผู้จ้ดัการกองทรสัตส์ามารถดแูลและควบคุมให้
บรษิัทตามขอ้ (1) ด าเนินการให้เป็นไปในท านองเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ส าหรบักองทรสัต์ทีม่กีาร
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยตรง โดยตอ้งมกีลไกการก ากบัดแูลอย่างน้อยตามทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ แต่ทัง้นี้ ใน
กรณีของหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัอตัราส่วนการกู้ยมืเงนิตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ให้พิจารณาเฉพาะในชัน้ของ
กองทรสัตเ์ท่านัน้ 

(ก) มกีารสง่บุคคลเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัดงักล่าวอย่างน้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทันัน้ และมี
ระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดที่ท าให้การส่งบุคคลดังกล่าวต้องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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(ข) มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการที่ได้รบัแต่งตัง้ตามข้อ (ก) ไว้อย่าง
ชดัเจน ซึง่รวมถงึ 

1) การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดัเจน และที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการ
ดงักล่าวในการออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทในเรื่องส าคญัต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อน 

2) การตดิตามดูแลใหบ้รษิทัดงักล่าวมกีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการระหว่างกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่มีนัยส าคญั ให้ครบถ้วน
ถูกตอ้ง 

3) การตดิตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัดงักล่าวปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ค) มกีารก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการในกรณีที่เกดิขอ้พพิาทระหว่างกองทรสัต์กบัผู้ถือหุ้นรายอื่น
ของบรษิทัดงักล่าว 

(ง) มกีลไกในการก ากบัดูแลที่มผีลให้การท ารายการระหว่างบรษิัทดงักล่าวกบับุคคลที่เกีย่วโยงกนั การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบรษิัทดงักล่าว มีสาระของ
รายการและไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ก่อนการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ใหพ้จิารณาการท ารายการของบรษิทัดงักล่าว
ท านองเดียวกับการท ารายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่กองทรัสต์ต้องได้รับมติของ
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์หรอืที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์

(จ) กลไกในการก ากบัดูแลทีม่ผีลใหก้ารแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงเรื่องใดๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสว่นไดเ้สยี
ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั เช่น การแกไ้ขเอกสารส าคญั การเลกิหรอืเปลีย่น
การประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การออกหลักทรพัย์ การกู้ยืมเงิน การให้
หลกัประกนั การโอนหรอืขายทรพัยส์นิ เป็นตน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากกองทรสัต์ 

กลไกการก ากบัดูแลตามวรรคหนึ่งขอ้ (ง) และ (จ) มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบับรษิทัตามขอ้ (1) (ค) ทีถู่กถอืหุ้น
โดยกองทรสัตแ์ละบรษิทัตามขอ้ (1) (ถา้ม)ี รวมกนัน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัทีถู่กถอืหุน้นัน้ 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์เพื่อการเพิม่ทุน การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้ม
ของกองทรสัตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย 

(ก) กรณีทีก่องทรสัต์จะมกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหนี้หรอืการเขา้
ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงนิกบับรษิทัตามขอ้ (1) บรษิทัใด หากสดัสว่นการลงทุนหรอืการ
ให้กู้ยมืเงนิดงักล่าวเกนิกว่าสดัส่วนที่กองทรสัต์และบรษิัทอื่นตามขอ้ (1) ถือหุ้นรวมกนัในบรษิัทนัน้ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตใีหล้งทุนหรอืเขา้ท าสญัญาดงักล่าว 
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2) ไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์นุมตักิารลงทุนหรอืการเขา้ท าสญัญาดงักล่าว โดยหนงัสอื
นดัประชุมทีจ่ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์้องมขีอ้มูลตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ 
ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

• เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรอืการเขา้ท าสญัญาดงักล่าว 

• ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบีย้ 

• เงื่อนไขการช าระคนืเงนิตน้ 

(ข) กรณีทีก่องทรสัต์จะมกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านการถือหุน้ในบรษิัทตามขอ้  (1) (ข) 
หรอื (ค) ต้องไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตักิารลงทุนดงักล่าว โดยหนังสอืนัดประชุมที่
จดัส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต้องมขีอ้มูลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ขอ้มูลอนัเป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงันี้ 

1) ความเสีย่งจากการลงทุนโดยการถอืหุน้ในสดัสว่นดงักล่าว 

2) รายละเอยีดเกี่ยวกบัเงื่อนไขที่ส าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไรและประโยชน์ตอบแทน
ระหว่างกองทรสัตก์บัผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทั การมผีลใชบ้งัคบัของสญัญาระหว่างกองทรสัตก์บั
ผูถ้ือหุ้นรายอื่นของบรษิัท ขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุ้นของบรษิัทที่กองทรสัต์ถือ และความเห็น
ของทีป่รกึษากฎหมายในเรื่องดงักล่าว 

(4) ในกรณีที่กองทรสัต์มนีโยบายจะให้กู้ยมืเงนิแก่บรษิัทตามขอ้ (1) ไม่ว่าในรูปแบบใด จะต้องมขี ัน้ตอนการ
ด าเนินการในการใหกู้ย้มืเงนิตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ ทจ. 49/2555 และมวีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน
เป็นไปตามทีร่ะบุในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  

(5) ตอ้งมกีารประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) มกีารประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางออ้ม ทัง้ในชัน้ของกองทรสัต์และในชัน้
ของบรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1) การประเมนิมูลค่าในชัน้ของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ โดย
ต้องค านึงถงึสดัส่วนการถือหุน้ของกองทรสัต์ ภาระภาษีของบรษิทัทีก่องทรสัต์เป็นผู้ถอืหุน้ และ
ปจัจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางออ้ม 

ในกรณีทีก่ารลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมกีารถอืหุน้ในบรษิทัตามขอ้ (1) เป็นทอดๆ การประเมนิ
มลูค่าในชัน้ของกองทรสัตต์อ้งค านึงถงึปจัจยัตามวรรคหน่ึงของบรษิทัในทุกชัน้ดว้ย 

2) การประเมินมูลค่าในชัน้ของบริษัทที่ถือกรรมสทิธิห์รือสทิธิครอบครองในอสงัหารมิทรพัย์ ให้
ประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ข) มกีารประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอื่นซึ่งบรษิัทที่กองทรสัต์เป็นผู้ถือหุ้นและบรษิัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็น
ทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดย
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
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2) ในกรณีทีห่ลกัเกณฑต์ามขอ้ 1) ไม่รองรบัการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิใด ใหใ้ชม้ลูค่าที่
เป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ี่
ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนกบั ส านักงาน ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิ
และพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

(ค) ในกรณีที่กองทรสัต์มกีารลงทุนในตราสารหนี้หรอืสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยมืเงนิ ต้องมีการ
ประเมนิมลูค่าตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (ข) ดว้ย 
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 15. เง่ือนไขการลงทุน 
 
เงื่อนไขการลงทุนของกองทรสัต ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
15.1 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ระดมทุนได้ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรพัยสิ์นได้ทุกรายการตามท่ีระบุไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรสัต์น้ี แต่ได้มีการระดมทุนจากผู้จองซ้ือมาแล้วไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการขอเพกิถอนการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง
และด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนเงนิค่า
จองซื้อหน่วยทรสัต์โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ละสง่หนงัสอืถงึผูถ้อืหน่วยทรสัตก์่อนการเขา้ลงทุน 
 

15.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถระดมทุนได้เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรพัย์สินได้ตามท่ีระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่
กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรพัยสิ์นได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทัง้หมดเน่ืองจากทรพัยสิ์นท่ีเป็น
อสงัหาริมทรพัยไ์ม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้หรอืมิได้เป็นไปตามข้อก าหนดในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรือมีเหตุอ่ืนใดอนัท าให้กองทรสัต์ไม่สามารถลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเป็น
อสงัหาริมทรพัยไ์ด้ และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสยัขึ้นกบัทรพัยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ (ค) มี
เหตุอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อทรพัย์สินท่ีเป็นอสังหาริมทรพัย์และบริษัทฯ เห็นว่าเหตุดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทรสัต ์ 

บรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะ 

(1) พจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิที่เป็นอสงัหารมิทรพัย์ที่พร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมูลค่ารวมกนัไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรสัต์ทีข่ออนุญาตเสนอขายรวมทัง้จ านวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี โดย บรษิทัฯ 
สงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขในสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่ เป็น
อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคู่ส ัญญาที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนและเงนิอื่นใด หรอืขอ้สญัญาหรอืขอ้ก าหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ หลงัจากกองทรสัตไ์ด้
ลงทุนแล้ว หากมีจ านวนเงินส่วนที่เหลือจากจ านวนเงนิที่บริษัทฯ ได้รบัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต ์  
บรษิทัฯ อาจพจิารณาคนืเงนิทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอื 

(2) พจิารณาเลกิกองทรสัต์ก่อนการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยห์ากอสงัหารมิทรพัยท์ี่พรอ้มจดัหา
ประโยชน์มมีูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทัง้จ านวนเงนิกู้ยมื 
(ถา้ม)ี โดยบรษิทัฯ จะช าระบญัชกีองทรสัตเ์พื่อคนืเงนิลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

อย่างไรก็ดีกองทรัสต์จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็นส าคัญถึงแม้
อสงัหารมิทรพัยท์ีพ่รอ้มจดัหาประโยชน์มมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของ
กองทรสัต์ภายหลงัการลงทุน บรษิัทฯ อาจเลอืกที่จะไม่ลงทุนโดยให้เลกิกองทรสัต์ตามขอ้ (2) ขา้งต้นกไ็ด ้
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เลอืกทีจ่ะลงทุนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ (1) ของวรรคก่อนแลว้ หากบรษิัทฯ ประสงค์
จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนส่วนทีเ่หลอืไปลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิอื่นนอกจากทรพัยส์นิตามทีก่ าหนด
ไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรสัต์ กองทรสัต์จะต้องด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรพัย์สนิที่



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 15-2 

 
กองทรสัต์จะลงทุนนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีต่้องเลกิกองทรสัต์ตามขอ้ (2) ขา้งต้น เงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัคนืจะเป็นไปตามยอดเงนิ
คงเหลอืหลงัจากการช าระบญัช ีซึง่จะใกลเ้คยีงกบัจ านวนเงนิทุนของกองทรสัต์หกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ดงันัน้ ในกรณีดงักล่าวนี้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จงึอาจมคีวามเสีย่งที่จะได้รบัเงนิลงทุนคนืในจ านวนที่ต ่ากว่ามูล
ค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยทรสัต ์

 
15.3 วิธีการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ์ 

15.3.1 การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) ขอ้มูลและสญัญาต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัและ
อุปกรณ์ (ถ้าม)ี ในเรื่องสภาพของอสงัหารมิทรพัย์ ขอ้มูลดา้นการเงนิและกฎหมายของอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะ
ลงทุนและความสามารถของคู่สญัญาในการเขา้ท านิตกิรรมตลอดจนความครบถว้นถูกตอ้งและบงัคบัไดต้าม
กฎหมายของเอกสารสทิธหิรอืเอกสารสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสนิใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีที่
เจ้าของ ผู้ให้เช่า หรอืผู้โอนสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิ ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการวเิคราะหข์้อมลูดงักล่าวดว้ย 

(2) ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหลกัอย่างน้อยตามขอ้ก าหนดดงันี้ 

(ก) เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสทิธแิละเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เป็นเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยื่นค าขอ 
โดยผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิอย่างน้อย 2 ราย 

(ข) ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิตาม (ก) ต้องเป็นบุคคลที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต.  

(3) ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะทีเ่ป็นการเช่าช่วง จะจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืการเยยีวยาความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นจากการผดิสญัญาเช่า หรอืการไม่สามารถ
บงัคบัตามสทิธใินสญัญาเช่า 

(4) ในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิจะจดัใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว
ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

15.3.2 การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต์ 
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(ค) สมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 

(ง) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

(จ) ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(2) ในดา้นระบบในการอนุมตั ิตอ้งผ่านการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(ก) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
แลว้  

(ข) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัตข์ึน้ไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(ค) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัต์ขึน้ไป ต้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ง) การค านวณมูลค่าของทรพัยส์นิหลกัตามขอ้นี้ จะค านวณตามมูลค่าการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทัง้หมดของ
แต่ละโครงการทีท่ าใหก้องทรสัตพ์รอ้มจะหารายได ้ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

(3) กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตมีี
หน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(ก) หน้าที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัให้มเีอกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอืเชญิประชุม แลว้แต่
กรณี แสดงความเหน็ของตนเกีย่วกบัลกัษณะธุรกรรมการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิทีเ่ป็นไปตาม
ขอ้ 15.3.2(1) พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบทีช่ดัเจน  

(ข) หน้าทีข่องทรสัตใีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัลกัษณะของธุรกรรม
ในประเดน็ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 
 

15.4 การลงทุนหรอืมีไว้ซ่ึงทรพัยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกั 

กองทรสัต์อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักได้ซึ่งจะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดทีม่สีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

15.4.1 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยม์ขีอบเขตประเภททรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 

(1) พนัธบตัรรฐับาล 

(2) ตัว๋เงนิคลงั 

(3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ ร ัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีก ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ้น เป็นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ านวนแบบไม่มเีงื่อนไข    

(4) เงนิฝากในธนาคาร หรอืบรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
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(5) บตัรเงนิฝากทีธ่นาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

(6) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ธนาคาร บรษิัทเงนิทุน หรอืบรษิัทเครดติฟองซเิอร์ เป็นผู้ออก ผู้รบัรอง 
ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ ้าประกนั โดยไม่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง โดยการรบัรอง รบัอาวลั หรือค ้า
ประกนั แล้วแต่กรณี ตามขอ้นี้ ต้องเป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ านวน หรอืค ้าประกนัเงนิต้นและ
ดอกเบีย้เตม็จ านวนอย่างไม่มเีงื่อนไข 

(7) หน่วยลงทุนหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรอืกองทุนรวมอื่น
ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรอืเงนิฝาก ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลดา้น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) หรอืเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มกีารซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทและชนิดเดียวกบัทรพัย์สนิที่
กองทรสัตส์ามารถลงทุนหรอืมไีวไ้ด ้และ 

(ค) กองทุนรวมต่างประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หรอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์อื่น ทัง้นี้ เฉพาะทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย 

(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรสัต์นัน้จะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั กองทรสัต ์หรอืรปูแบบอื่นใด ทัง้นี้ ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) Real Estate Investment Trust นัน้จดัตัง้ขึน้ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป และอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   

(ข) มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หุน้สามญัของบรษิัททีม่รีายชื่ออยู่ ในหมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges 
(WFE) หรอืหุน้สามญัของบรษิทัทีม่ลีกัษณะธุรกจิเทยีบเคยีงไดก้บัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

(ค) มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิของ World Federation of Exchanges (WFE) 
หรอืมกีารรบัซือ้คนืโดยผูอ้อกตราสาร 

(10) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีทีท่ าสญัญาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งของกองทรสัต ์

(11) ทรพัยส์นิ หลกัทรพัย ์หรอืตราสารอื่นตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

15.4.2 อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราส่วน
การลงทุนในทรพัยส์นิของกองทุนรวมทัว่ไปซึง่ออกตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยอนุโลม  
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15.4.3 ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรสัต์ลงทุนผิดนัดช าระหนี้ หรอืมีพฤติการณ์ว่าจะไม่ สามารถช าระหนี้ได ้

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเรื่องเดยีวกนัทีก่ าหนดไว้ส าหรบักองทุนรวมทัว่ไปที่ออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยอนุโลม  
 

15.5 การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

กองทรสัต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้ 

(1) สญัญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอา้งองิกบัผลประกอบการของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และ 

(2) เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สทิธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตัิการด าเนินงานบางประการของนิติบุคคล 
(Golden Share) ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลนัน้ ไม่เกนิ 1 หุน้ 
 

15.6 การจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ์ 

 ในการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ก่อนการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัใหม้กีารประเมนิค่าทรพัยส์นิหลกั อย่างน้อย
ตามขอ้ก าหนดดงันี้ 

(ก) เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสทิธแิละเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี 

(ข) ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิตาม (ก) ต้องเป็นบุคคลที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

(2) การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ตอ้งมสีาระส าคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการตามขอ้ 15.3.2 (1) มรีะบบในการอนุมตัิ
ตามข้อ 15.3.2 (2) และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามขอ้ 15.3.2 (3) โดยอนุโลม   

(ข) การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  นอกจากจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ  
15.6 (2) (ก) แลว้ ยงัต้องเป็นกรณีทีเ่ป็นเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

• การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแต่วนัทีก่องทรสัตไ์ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกันัน้  

• การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์หแ้ก่เจา้ของเดมิ 

 

 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่2 หน้า 16-1 

 16. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

ขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิของกองทรสัต์ทีผ่่านการตรวจสอบจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 (ตัง้แต่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 (วนัจดัตัง้กองทรสัต์) ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และงบการเงนิฉบบัสอบทานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 

งบดลุ 
(หน่วย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2560 
(ตรวจสอบ)  

31 ธ.ค. 2561 
(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค. 2562 
(สอบทาน) 

สินทรพัย ์    
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 2,140,000 2,406,719 2,406,719 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม - 80,706 95,166 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 135,628 19,852 5,589 
ลูกหน้ี 17,829 1,726 780 
สนิทรพัยอ์ื่น 131 8,045 11,410 
รวมสินทรพัย ์ 2,293,588 2,517,048 2,519,664 
หน้ีสิน      
เจา้หน้ีจากดอกเบีย้ 407 408 978 
เจา้หน้ีอื่น 100,739 2,235 2,873 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 954 7,022 7,577 
เงนิมดัจ ารบัจากคา่เช่าและเงนิประกนัรายไดค้า่เช่า 50,221 55,580 55,580 
เงนิกูย้มืระยะยาว 590,000 698,000 698,000 
รวมหน้ีสิน 742,321 763,245 765,008 
สินทรพัยส์ทุธิ 1,551,267 1,753,803 1,754,656 
สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย      
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 
ก าไรสะสม 1,267 203,803 204,656 
สินทรพัยส์ทุธิ 1,551,267 1,753,803 1,754,656 
สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย(บาท) 10.0081 11.3148 11.3203 
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  
ณ วนัสิน้ปี/งวด (หน่วย) 

155,000,000 155,000,000 155,000,000 
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งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรบัปีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
31 มี.ค. 

2560 
(22 - 31 ธ.ค.) 

2561 2561 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 
รายได้จากเงินลงทุน       
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 2,808 175,141 43,528 46,536 
รายไดด้อกเบีย้ 72 607 103 101 
รายไดอ้ื่น - - - - 
รวมรายได้ 2,880 175,748 43,631 46,637 
ค่าใช้จ่าย       
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 294 10,810 2,582 2,937 
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี 146 5,340 1,276 1,442 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 17 619 153 153 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 36 2,284 562 576 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ 48 2,810 621 1,323 
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 408 1,605 300 340 
คา่ใชจ้า่ยอื่น 257 1,905 95 390 
ตน้ทุนทางการเงนิ 407 24,917 6,110 7,965 
รวมค่าใช้จ่าย 1,613 50,290 11,699 15,126 
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 1,267 125,458 31,932 31,511 
รายการก าไรหรือขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุน       
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - 51 5 23 
ก าไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - 6 - 87 
ก าไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ - 165,200 - - 
รวมรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน - 165,257 5 110 
การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 1,267 290,715 31,937 31,621 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรบัปีส้ินสดุ  
31 ธ.ค. 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
31 มี.ค. 

2560 
(22 - 31 ธ.ค.) 

2561 2561 2562 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน 1,267 290,715 31,937 31,621 
ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการ
ด าเนินงานใหเ้ป็น 

      

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน:       
การซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (2,140,000) (101,519) - - 
การซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - (349,494) (98,552) (98,490) 
การขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - 269,018 10,310 84,732 
การรบัรูส้ว่นลดมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - (173) - (592) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 407 24,917 6,110 7,965 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (2,744) 2,432 2,744 312 
การเพิม่ขึน้ในลูกหน้ีจากดอกเบีย้ (8) (352) (197) (85) 
การ (เพิม่ขึน้) ลดลงในลูกหน้ีจากกรมสรรพากร (15,078) 14,023 239 719 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ื่น (131) (7,914) (2,704) (3,365) 
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในเจา้หน้ีอื่น 100,739 (98,505) (82,306) 638 
การเพิม่ขึน้ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจ่ายและส ารองหน้ีสนิ 954 6,068 4,356 555 

การเพิม่ขึน้ในเงนิมดัจ ารบัจากคา่เช่าและเงนิประกนัรายได้ 
คา่เช่า 

50,220 5,360 - - 

ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - (51) (5) (23) 
ก าไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - (6) - (87) 
ก าไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ - (165,200) - - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (2,004,372) (110,681) (128,068) 23,900 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       
เงนิสดรบัจากการขายหน่วยทรสัต์ 1,550,000 - - - 
เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาว 590,000 108,000 - - 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ - (88,179) - (30,768) 
ดอกเบีย้จา่ย - (24,916) (6,381) (7,395) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,140,000 (5,095) (6,381) (38,163) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 135,628 (115,776) (134,449) (14,263) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารต้นปี/งวด - 135,628 135,628 19,852 
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี/งวด 135,628 19,852 1,179 5,589 
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 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
และข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั 

ส าหรบัปี  
ส้ินสดุ 31 ธ.ค. 

ส าหรบังวดสามเดือน
ส้ินสดุ 31 มี.ค. 

2560 
(22 - 31 ธ.ค.) 

2561 2562 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี/งวด (พนับาท) 1,551,267 1,753,803 1,754,656  
อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิ 
ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (รอ้ยละ) 

0.11  3.07  0.86  

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูคา่สนิทรพัย์
สทุธถิวัเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (รอ้ยละ) 

0.19  10.73  2.66  

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขาย
เงนิลงทุนระหวา่งปี/งวด ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่
ระหวา่งปี/งวด (รอ้ยละ)* 

82.77  6.22  0.20 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (พนับาท) 1,551,267 1,637,955 1,754,969  
* จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทนุค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่าเงนิลงทนุแต่ละประเภท 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการด าเนินงานปี 2561  

กองทรสัตท์ ารายไดจ้ากการลงทุนสุทธใินปี 2561 ทัง้สิน้จ านวน 125.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 124.19 ลา้นบาท จากปี 2560  
ทัง้นี้ เนื่องจากในปี 2560 กองทรสัตไ์ดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ท าใหก้องทรสัตม์กีารรบัรูผ้ลการด าเนินงาน
เพียง 10 วัน คือ ตัง้แต่วันที่ 22 ธันวาคม (วันจัดตัง้กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ในขณะที่ในปี 2561 
กองทรสัต์มีการรบัรู้ผลการด าเนินงานเต็มปี  โดยในปี 2561 กองทรสัต์มีรายได้รวมจ านวน 175.75 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและบริการจ านวน 175.14 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจ านวน 0.61 ล้านบาท 
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนทัง้หมดมอีตัราการเช่าพืน้ทีต่ลอดทัง้ปีอยู่ทีร่อ้ยละ 100   

กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 50.29 ล้านบาท โดยหลกัประกอบดว้ย ต้นทุนทางการเงนิจ านวน 24.92 ลา้นบาท ซึ่ง
เป็นดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  นอกจากนี้ กองทรสัตย์งัมคี่าใชจ้่ายจากคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทรสัตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต ์
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ และค่าธรรมเนียมวชิาชพี เป็นตน้  

ทัง้นี้  กองทรสัต์ยงัมีก าไรสุทธิที่เกดิขึ้นและยงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลกัทรพัย์จ านวน  0.06 ล้านบาท จากการ
บรหิารจดัการสภาพคล่องส่วนเกนิของกองทรสัต์ดว้ยการลงทุนในพนัธบตัร หุน้กู ้ตัว๋แลกเงนิ และหน่วยลงทุน เป็นต้น  
รวมถงึก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 165.20 ลา้นบาท จากการสอบทานการประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิของกองทรสัตป์ระจ าปี  ส่งผลใหก้องทรสัต์มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงานอยู่ที ่290.72 
ลา้นบาท     

ผลการด าเนินงานงวดสามเดอืนของปี 2562 

ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดสามเดือนของปี 2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง วนัที่ 31 มีนาคม 2562  กองทรสัต์มี
รายไดร้วม 46.64 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารจ านวน 46.54 ลา้นบาท และรายไดด้อกเบีย้
จ านวน 0.10 ล้านบาท ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนทัง้หมดมอีตัราการเช่าพื้นที่ตลอดทัง้งวดอยู่ที่รอ้ยละ 100   โดย
รายไดร้วมของกองทรสัตง์วดสามเดอืนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 เพิม่ขึน้ 3.01 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดสามเดอืน
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สิน้สุด 31 มนีาคม 2561 โดยหลกัเกดิจากรายไดค้่าเช่าที่เพิ่มสงูขึน้จากการเขา้ลงทุนเพิม่เติมในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี                 
แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2561 ตามมติอนุมตัิการลงทุนในทรพัย์สนิเพิ่มเติมและแผนการ
ลงทุนจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ที ่1/2561 

กองทรสัต์มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 15.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.43 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดสามเดือนสิน้สุด 31 
มนีาคม 2561  โดยหลกัเนื่องจากต้นทุนทางการเงนิที่เพิม่สงูขึน้จากเงนิกู้ยมืระยะยาวเพื่อใชส้นับสนุนการเขา้ลงทุนใน
โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2561 รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ
ทีส่งูขึน้จากการเพิม่ขึน้ของการส ารองเงนิทุน (CAPEX Reserve) เพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิตามแผนงาน 

กองทรสัตม์รีายไดจ้ากการลงทุนสทุธเิท่ากบั 31.51 ลา้นบาท ลดลง 0.42 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้า เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงัทีก่ล่าวไปขา้งต้น  ทัง้นี้ กองทรสัต์ยงัมกี าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้จาก
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยจ์ านวน 0.11 ลา้นบาท  ส่งผลใหก้องทรสัต์มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานอยู่ที ่
31.62 ลา้นบาท     

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต์มสีนิทรพัย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,517.05 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วยเงนิ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 2,406.72 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.62 ของสนิทรพัย์รวม  ทัง้นี้ 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 ประมาณ 266.72 
ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที่เกิดจากการสอบทานการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน
ประจ าปี รวมทัง้การลงทุนในทรพัย์สนิเพิ่มเติมในโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) เมื่อวนัที่ 21 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต์มหีนี้สนิรวมจ านวน 763.25 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิจ านวน 698.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.45 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 ประมาณ 108.00 
ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้สนับสนุนการเข้าลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ี                    
แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม)   อตัราส่วนการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบัร้อยละ 27.73 
ของมูลค่าทรพัย์สนิรวม ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง   กองทรสัต์มสีนิทรพัย์สุทธทิัง้สิน้ 1,753.80 ล้านบาท 
ประกอบด้วยทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหน่วยทรสัต์จ านวน 1,550.00 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 203.80 ล้านบาท   มี
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยเท่ากบั 11.3148 บาท  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 กองทรสัต์มสีนิทรพัย์รวมเป็นจ านวนทัง้สิ้น 2,519.66 ล้านบาท สูงขึน้จากสนิทรพัย์รวม ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 2.61 ลา้นบาท กองทรสัตม์หีนี้สนิรวมจ านวน 765.01 ลา้นบาท โดยมอีตัราส่วนการ
กู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 เท่ากบัร้อยละ 27.70 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวม ซึ่งยงัคงเป็นไปตาม
เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และมสีนิทรพัยส์ทุธจิ านวน 1,754.66 ลา้นบาท  

สภาพคล่อง 

ส าหรบัปี 2561 กองทรสัต์มกีระแสเงนิสดสทุธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 110.68 ลา้นบาท โดยเกดิจากการซือ้
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) เป็นหลกั และมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ป
ในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 5.10 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจ านวน 108.00 ลา้นบาท 
ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 24.92 ล้านบาท และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์จ านวน 88.18 ล้านบาท 
สง่ผลให ้ณ สิน้ปี 2561 กองทรสัตม์กีระแสเงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวดจ านวน 19.85 ลา้นบาท 
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ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 กองทรสัต์มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 
23.90 ลา้นบาท โดยหลกัเกดิจากการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยจ์ านวน 84.73 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปใน
กจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 38.16 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จ านวน 
30.77 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 7.39 ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 กองทรสัต์มกีระแสเงนิสด
และเงนิฝากธนาคารปลายงวดจ านวน 5.59 ลา้นบาท 
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 17. ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

1. รายละเอียดของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ บรษิัท เอไอเอม็ รที แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ” หรอื 
“ผูจ้ดัการกองทรสัต"์) 

ท่ีตัง้ของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ เลขที ่62 อาคารมลิเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601  

ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ร ับประโยชน์ใน
กองทรสัต ์(หน่วยทรสัต)์ 

คณุสมบติัของหน่วยทรสัต ์ ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรสัต์ เว้นแต่ขอ้จ ากดัที่เป็นไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10.00 บาท 

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วย 

จ านวนหน่วยท่ีออกและเสนอขาย ไม่เกนิ 271,250,000 หน่วย 

มูลค่าหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 3,038,000,000 – 3,119,375,000 บาท 

จ านวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต า่ ในสว่นที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิใน
ครัง้นี้ ประมาณรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้นี้  เพื่อเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (“ประชาชน
ทั ว่ ไป เฉพาะกลุ่ ม ซ่ึ งเป็ นผู้ ถื อห น่วยทรัสต์ เดิม ”) 
(Preferential Offering) ใน วั น ที่  17 ก ร ก ฎ า ค ม  2562 
(Record Date) หน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1 หน่วย และเพิม่ทลีะ
จ านวน 1 หน่วย 

ในสว่นที ่2 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิใน
ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายส่วนที่ 1 โดยเสนอขายให้แก่ 
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดย 

- ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1,000 
หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

- ส าหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ที่เป็นบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ และ/
หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ จ านวน
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หน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และเพิ่มทลีะจ านวน 1 
หน่วย 

- ส าหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ที่
ไม่ใช่บรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกนั
ของบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ จ านวนหน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคือ 
1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หน่วย 

วนัก าหนดรายช่ือประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีสิทธิใน
การจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิม
ทุนครัง้ท่ีหน่ึง (Record Date) ซ่ึงไมใ่ช่
บุคคลสญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรอื
สญัชาติอ่ืนใดท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

วนัที ่17 กรกฎาคม 2562 

อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์ออก
และเสนอขายเพ่ิมเติมให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิม 

1 หน่วยทรสัต์เดิมต่อ 0.8750 หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอ

ขายเพิม่เตมิ 

เง่ือนไขการปิดการเสนอขาย ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวน
สิทธิในการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซื้อที่ก าหนดได้ในกรณีที่มีการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ครบตามจ านวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขาย แต่ไม่
เป็นการตัดสทิธผิู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายในการรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์จากผู้จอง
ซือ้ไดจ้นถงึวนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
1.2 สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

1.2.1 ส่วนท่ี 1 เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Offering) 

จดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนในครัง้นี้ จ านวนประมาณ 135,625,000 หน่วย 
หรอืประมาณรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทนุครัง้นี้ เพื่อเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม (Preferential Offering) โดยก าหนดวนัก าหนด
รายชื่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในการ
เพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง (Record Date) ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 ทัง้นี้ จะเป็นการจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ (Preferential Offering) ซึง่ไม่ใช่บุคคลสญัชาตอิเมรกิา แคนาดา ญี่ปุ่น 
หรอืสญัชาติอื่นใดทีม่ใิช่สญัชาติไทย โดยได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนคดิเป็นอตัราส่วนการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เดมิต่อหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เตมิ คอื 1 หน่วยทรสัต์เดมิ ต่อ 0.8750 หน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายเพิม่เตมิ โดยประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะ
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ซือ้หน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้ รบัจดัสรร หรอืน้อย
กว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที ่1 นี้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรแลว้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่เหลอืจากการจองซื้อตาม
สทิธขิองประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรรตามที่เหน็สมควร พรอ้มกบั
หรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราสว่นทีก่ าหนดท าใหม้ปีระชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิที่
มสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนเศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่
สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

1.2.2 ส่วนท่ี 2 เสนอขายหน่วยทรสัตส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 ให้แก่ ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี  ทธ. 27/2559 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี้ หากมหีน่วยทรสัตเ์หลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แลว้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิ
ที่จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เหลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซื้อที่มีสทิธจิองซื้อในส่วนที่ 1 ที่แสดง
ความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธิที่ได้รบัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรอืภายหลงัจากการ
จดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้
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สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์บือ้งตน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทนักลงทุน จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย (หน่วย) 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึง
เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Offering) 

ประมาณ 135,625,000 หน่วย 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือ
จากส่วนท่ี 1 โดยเสนอขายให้แก่ ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) ได้แก่ 

- เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
- เสนอขายแกบุ่คคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ที่เป็นบริษัท
เจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ
บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 
- เสนอขายแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื 
กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ 

ประมาณ 135,625,000 หน่วย 

 

ในกรณีทีเ่กดิปญัหา อุปสรรค หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินการ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนอย่างเป็น
ธรรม และเพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ประสบความส าเรจ็ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีเ่สนอขายต่อ
ผูล้งทุนในแต่ละประเภทขา้งตน้ ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี้ตามความเหมาะสม โดยพจิารณา
จากปจัจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนในแต่ละประเภท สภาวะตลาด
หลกัทรพัย ์เป็นต้น เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ประสบความส าเรจ็สงูสุด ทัง้นี้ ตราบเท่าทีไ่ม่ขดัต่อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้เป็นลกัษณะการรบัประกนัการจ าหน่ายแบบแน่นอนทัง้
จ านวน (Firm Underwriting) 

ทัง้น้ี การเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี มิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อนักลงทุนรายย่อยหรือ
ประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากคาดว่าความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนตามข้อ 1.2 เพียงพอต่อมูลค่าการ
เสนอขายรวมในครัง้น้ีแล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรสัตใ์นวงกว้างได้อย่างเพียงพอ 

ในการพจิารณาประเภทของผูล้งทุนใหย้ดึตามนิยามทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

(1) ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Offering) หมายถึง  
ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ซึ่งไม่ใช่บุคคลสญัชาติอเมรกิา 
แคนาดา ญี่ปุน่ หรอืสญัชาตอิื่นใดทีม่ใิช่สญัชาตไิทย เพื่อมใิหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในครัง้นี้มี
หน้าที่เพิ่มเติมจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมายหรอืระเบียบข้อบั งคบัของ
ต่างประเทศ โดยวนัก าหนดรายชื่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธใินการ
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จองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง (Record Date) คอื วนัที่ 17 กรกฎาคม 2562  ซึ่ง
จดัท าโดย บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) (“ฐานข้อมูล
ผูถื้อหน่วยทรสัต”์) อตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิต่อหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ 
คอื 1 หน่วยทรสัตเ์ดมิ ต่อ 0.8750 หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ 

(2) ผูล้งทุนสถาบนั หมายถงึ ผูล้งทุนดงัต่อไปนี้ 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ธนาคารพาณิชย ์

3) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

4) บรษิทัเงนิทุน 

5) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

6) บรษิทัหลกัทรพัย ์

7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

8) บรษิทัประกนัชวีติ 

9) กองทุนรวม  

10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบรษิัทหลกัทรพัย์รบัจดัการเงนิทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ หรอืผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (25) 

11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

13) กองทุนประกนัสงัคม 

14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ

15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

16) ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

17) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  

18) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

19) ตลาดหลกัทรพัย ์ 

20) นิตบิุคคลประเภทบรรษทั 

21) นิติบุคคลซึ่งมบีุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละเจด็สบิห้าของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

22) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (21) 

23) ผู้จดัการกองทุน หรอืผู้จดัการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

24) ผูล้งทุนอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่3 หน้า 6 
 

 

(3) บุคคลตามดุลพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ/หรอื ผู้
ลงทุนสถาบนัตามค าจ ากดัความทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึลกูคา้หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลกูคา้ คู่สญัญา บรษิทั
คู่ค้า ผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของ ผู้จ ัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึ่งได้แก่ ลูกค้าธนาคาร ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ผู้แนะน าลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1 บรษิัทคู่ค้า ผูใ้ห้ค าปรกึษาทางธุรกจิ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกจิ 
บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม และบรษิัทที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บรหิาร และผู้มี
อ านาจควบคุมหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้ทีต่ดิต่อในปจัจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ หรอืผู้
ทีค่าดว่าจะไดต้ดิต่อของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 

บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์สามารถจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 โดยการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลตาม
ดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ จะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4 

ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ตลอดจนกองทุนรวม
ซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(รวมถงึทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) ขอ้ 20 (2) เวน้
แต่เป็นการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจองซือ้ทัง้หมด หรอืเป็นการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์ฉพาะกรณีที่
เป็นกองทุนหรอืนิติบุคคล ซึ่งสามารถได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 21 ของ
ประกาศดงักล่าว ประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นของบรษิัทที่ออกตราสารทุน (รวมถึงที่ได้แก้ไข
เพิม่เตมิ)  

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรสัต ์

บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีอ่อกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี้ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นตลาดรองส าหรบัการซื้อขายหน่วยทรสัต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิในครัง้นี้ไดด้ าเนินการก่อนทีจ่ะไดร้บัทราบผลการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัย ์ในการรบัหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ดงันัน้ จงึยงัมคีวามเสีย่งที่หน่วยทรสัต์อาจจะไม่ไดร้บั
อนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีน 
  

1.4 ท่ีมาของการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

ราคาหน่วยทรสัตไ์ดถู้กก าหนดที ่11.20 – 11.50 บาทต่อหน่วย และวธิกีารก าหนดราคาหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย

ในครัง้นี้  จะก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรพัย์สินที่จ ัดท าโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สิน 

ตลอดจนการพจิารณาปจัจยัต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 
(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั 
(3) ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ 
(4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 
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(5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลอืกอื่น ๆ และ 

(6) ผลการส ารวจความตอ้งการของผูล้งทุนสถาบนั (Bookbuilding) 

ทัง้นี้ การก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรสัต์ และมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่เสนอขาย จะก าหนดจาก
กระบวนการส ารวจความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตจ์ากผูล้งทุนสถาบนั (Bookbuilding Process) 
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2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นี้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust) จะเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่3 ขอ้ 2.1.1 

2.1.1 ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

2.1.1.1 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่9 ถนนรชัดาภเิษก  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ 02-544-6988 
โทรสาร  02-544-2185 
www.scb.co.th 
 
2.1.1.2 ผูจ้ดัจ าหน่าย  

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
35 ถ.สขุมุวทิ  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์  02-208-4032 
www.ktb.co.th 

 
ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์อาจแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และ/หรอื ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใน
ภายหลงั ซึง่เป็นนิตบิุคคลที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ พรอ้มทัง้ประกาศผ่านทาง สือ่ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 

2.1.2 ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะไดร้บัค่าตอบแทนการจดัจ าหน่าย (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 
ตามจ านวนและวธิกีารทีต่กลงไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นทีบ่รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิตกลงรบัผดิชอบ และ
มไิดเ้รยีกเกบ็กบักองทรสัต ์
 

2.2 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

2.2.1 ส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 
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ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมสามารถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ได้ที่ส านักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 2.1.1.1 ภายหลงัจากที่หนังสอืชี้ชวนมผีลใชบ้งัคบั จนถึงสิน้สุดวนั
จองซือ้ภายในเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 

2.2.2 ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั 

ผูล้งทุนสถาบนั สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้ที่ส านักงานของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 
2.1.1.1 ภายหลงัจากทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั จนถงึสิน้สดุวนัจองซือ้ภายในเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 

2.2.3 ส าหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้ที่
ส านักงานของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ภายหลงัจากที่หนังสอืชี้ชวนมีผลใช้บงัคบั 
จนถงึสิน้สดุวนัจองซือ้ภายในเวลาท าการของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนซึ่งมขีอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสอืชี้ชวนที่ยื่นต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. จาก website ของส านกังาน ก.ล.ต.ที ่www.sec.or.th 
 

2.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

 ส่วนท่ี 1 

ส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 

2.3.1 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

(ก) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี ่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดย 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อ
และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 
2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1 (ค)  
3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที่บตัร
ประจ าตวัประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้
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จองซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว์ (ถ้าม)ี ค ายนิยอมจากผูป้กครอง 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซื้อมคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิโีอนเงนิเขา้
บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้จองซื้อ ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรือกระแสรายวนัดงักล่าว ที่
ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชี หรอืในกรณีที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ไม่สามารถด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั
ของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1.1 ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคล
อเมริกัน  (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผู้
จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม FATCA ดงักล่าว ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้ที่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตัง้แต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 - วนัที่ 1 สงิหาคม 
2562 หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถงึเวลา 15.30 น.  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอ
ขายเบือ้งตน้ คอื 11.50 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 - วนัที่ 1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของ
สาขาถงึเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น
การฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบญัชีชื่อ “บญัชีจองซ้ือ
หน่วยทรสัต ์AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม” ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ การโอนเงนิ
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่น
ใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั ตอ้ง
เท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ 

วนัที ่30 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถงึเวลา 15.30 น. 
และวนัที่ 1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อช าระเงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิ 1 สงิหาคม 2562 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชชีื่อ 
“บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต ์AIMIRT- ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิม” ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ต้อง
สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์

(ง) ผูจ้องซื้อจะต้องน าใบจองซื้อในขอ้ (ก)  พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ้ ก (1) – (3) มายงั
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ภายในวนัที ่30 กรกฎาคม 2562 - วนัที ่1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 
น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถงึเวลา 15.30 น. โดยในการจองซื้อเจา้หน้าที่รบัจองจะลงลายมอืชื่อรบั
จองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้และ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 มี
สทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.1 (ก) 
ถงึ (ง) 

(ฉ) เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.2 ผู้ลงทุนสถาบนั ท่ีไม่ได้น าส่งใบ Bookbuilding และผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดูแล
รกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซ้ือแทน 
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(ก) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.2 (ค) 
3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อแทน 
พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุ
ไวข้า้งต้น (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผู้
จองซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซื้อมคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิโีอนเงินเขา้
บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้จองซื้อ ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ที่
ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชี หรอืในกรณีที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ไม่สามารถด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั
ของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  ตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1.1 ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
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ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคล
อเมริกัน  (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผู้
จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม FATCA ดงักล่าว ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตัง้แต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของ
วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 ถงึ วนัที ่1 สงิหาคม 2562 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอ
ขายเบือ้งตน้ คอื 11.50 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 ถงึ วนัที ่1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิ
ค่าจองซื้อครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนทีจ่องซื้อโดยช าระเป็นการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชชีื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต ์AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิม” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้อง
รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 
(จ านวนเงนิทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ 

วนัที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวนัที่ 1 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 
12.00 น. ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิ 1 
สิงหาคม 2562 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT - ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิม” ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชี
เดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้ว้
ดา้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์

(ง) ผูจ้องซื้อจะต้องน าใบจองซื้อในขอ้ (ก)  พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ้ ก (1) – (3) มายงั
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 
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15.30 น. โดยในการจองซือ้เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้และ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 มี
สทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.2 (ก) 
ถงึ (ง) 

(ฉ) เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.3 ผูล้งทุนสถาบนั ท่ีไดน้ าส่งใบ Bookbuilding  

(ก) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ (ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.3 (ค) 
3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อแทน 
พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุ
ไวข้า้งต้น (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผู้
จองซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซื้อมคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิโีอนเงนิเขา้
บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้จองซื้อ ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ที่
ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนาม



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่3 หน้า 15 
 

 

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชี หรอืในกรณีที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ไม่สามารถด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั
ของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.1.1 ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถ
ในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ระบุไวใ้นขอ้ 
2.1.1.1 แลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถงึวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ ผูจ้อง
ซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน 
พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1
เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคล
อเมริกัน  (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผู้
จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม FATCA ดงักล่าว ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซื้อตัง้แต่ 08.30 น. – 15.30 น. ของ
วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสดุทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิ
ค่าจองซือ้ ดงันี้ 

ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตาม
จ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เขา้บญัชชีื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม” ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน 
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์
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จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ 

วนัที ่6 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวนัที ่7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิ 7 สงิหาคม 
2562 เท่านัน้ โดยให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีชื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT - ผู้ถือหน่วยทรสัต์
เดิม” ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายใน
วนัท าการถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไวด้้านหลงัเชค็ 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์

(ง) ผูจ้องซื้อจะต้องน าใบจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ้ ก (1) – (3) มายงั
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1.1 ภายในวนัที่ 6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. โดยในการจองซื้อ
เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1มี
สทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.3 (ก) 
ถงึ (ง) 

(ฉ) เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ส่วนท่ี 2 

ส าหรบัประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

2.3.4 ผูล้งทุนสถาบนั  

(ก) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  โดยจองซือ้หน่วยทรสัตข์ ัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย โดยผู้
จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อ
และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.4 (ค) 
2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรอง
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ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อแทน 
พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุ
ไวข้า้งต้น (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผู้
จองซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซื้อมคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิโีอนเงนิเขา้
บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้จองซื้อ ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรือกระแสรายวนัดงักล่าว ที่
ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชี หรอืในกรณีที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ไม่สามารถด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั
ของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ ระบุในใบจองซื้อ (โปรดดู
รายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1.1 ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนิ นการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคล
อเมริกัน  (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผู้
จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม FATCA ดงักล่าว ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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(ข) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซื้อตัง้แต่ 08.30 น. – 15.30 น. ของ
วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสดุทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิ
ค่าจองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตาม
จ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เขา้บญัชชีื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต ์AIMIRT - PO” ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ การ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์

วนัที ่6 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวนัที ่7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกนิ 7 สงิหาคม 
2562 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีชื่อ “บัญชีจองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT - PO” ทัง้นี้ เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป 
พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
ดร๊าฟท ์

(ง) ผูจ้องซื้อจะต้องน าใบจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ้ ก (1) – (2) มายงั
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1.1 ภายในวนัที่ 6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. โดยในการจองซื้อ
เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้และ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 มี
สทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.4 (ก) 
ถงึ (ง) 

(ฉ) เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.5 บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย ท่ีเป็นบริษัทเจ้าของ
ทรพัยสิ์น และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น 

(ก) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
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และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โดยจองซื้อหน่วยทรสัต์ข ัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย โดย 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อ
และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.5 (ค) 
2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที่บตัร
ประจ าตวัประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้
จองซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว์ (ถ้าม)ี ค ายนิยอมจากผูป้กครอง 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อแทน 
พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุ
ไวข้า้งต้น (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนามแทนผู้
จองซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซื้อมคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิโีอนเงนิเขา้
บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้จองซื้อ ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ที่
ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชี หรอืในกรณีที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ไม่สามารถด าเนินการคนื
เงนิคา่จองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั
ของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
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ไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ (โปรดดู
รายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1.1 ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนิ นการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายแลว้ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าว
ไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผูจ้องซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีด
ถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคล
อเมริกัน  (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผู้
จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม FATCA ดงักล่าว ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตัิการการลงทุน
และช าระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ ัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซื้อตัง้แต่ 08.30 น. – 15.30 น. ของ
วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิ
ค่าจองซือ้ ดงันี้ 

ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที ่6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตาม
จ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เขา้บญัชชีื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต ์AIMIRT – PO” ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ การ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ 

วนัที ่6 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวนัที ่7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิ 7 สงิหาคม 
2562 เท่านัน้ โดยให้ขดีคร่อมสัง่ จ่ายบัญชีชื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT – PO” ทัง้นี้ เช็ค 
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แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป 
พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
ดร๊าฟท ์

(ง) ผูจ้องซื้อจะต้องน าใบจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ้ ก (1) – (2) มายงั
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1.1 ภายในวนัที่ 6 - 7 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. โดยในการจองซื้อ
เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้และ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 มี
สทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวธิกีารที่ระบุในขอ้ 2.3.5 (ก) 
ถงึ (ง) 

(ฉ) เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลี่ยนแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.6 บุคคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ท่ีไม่ใช่บริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น และ/หรอื กลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น  

(ก) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี ่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ และ/
หรอื ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยจองซื้อหน่วยทรสัต์ข ัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะ
จ านวน 100 หน่วย โดยผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซื้อใหถู้กต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.6 (ค) 
2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที่บตัร
ประจ าตวัประชาชนหมดอายุให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้
จองซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว์ (ถ้าม)ี ค ายนิยอมจากผูป้กครอง 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอายุ และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบ
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ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซื้อมคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิโีอนเงนิเขา้
บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้จองซื้อ ทีเ่ปิดไวก้บัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรือกระแสรายวนัดงักล่าว ที่
ระบุเลขที่บญัชี และชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้รายใดมไิดแ้นบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าทีม่ชีื่อผูจ้องซือ้และเลขทีบ่ญัช ีหรอืในกรณีที่ผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิ
เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย์ หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุใน
ใบจองซือ้ (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ซึ่งได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบั
ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่
จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวขา้งต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีด
ถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคล
อเมริกัน  (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผู้
จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม FATCA ดงักล่าว ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี ่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ และ/
หรอื ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวนัที ่30 
กรกฎาคม 2562 - 2 สงิหาคม 2562 และวนัที่ 5 สงิหาคม 2562 หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 
15.30 น. 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ที่ราคาเสนอขายสงูสุดของช่วงราคาเสนอ
ขายเบือ้งตน้ คอื 11.50 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

ช าระค่าจองซือ้โดยการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 - 2 สงิหาคม 2562 และวนัที ่5 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. หรอื
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เวลาเปิดท าการของสาขาถงึเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนที่
จองซือ้โดยช าระเป็นการฝากเงนิ การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชี
ชื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT - PO” ทัง้นี้ การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้อง
ซื้อต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิ
ทัง้หมด (จ านวนเงนิทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์

วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 - 2 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถงึ
เวลา 15.30 น. และวนัที่ 5 สงิหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผู้จองซื้อช าระเงนิค่าจองซื้อโดย
ช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีภ่ายใน 5 สงิหาคม 2562 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อม
สัง่ จ่ายบญัชีชื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT - PO” ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท์ ต้อง
สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท์ 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้ในขอ้ (ก)  พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามขอ้ ก (1) – (2) มายงัผู้
จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ภายในวนัที ่วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 - 2 สงิหาคม 2562 และวนัที่ 5 สงิหาคม 
2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 15.30 น. โดยในการจองซื้อ
เจา้หน้าทีร่บัจองจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้และ
ขอรบัเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี้ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ด าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.6 (ก) ถงึ (ง)  

(ฉ) เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะยนิยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

 การจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้จะสอดคลอ้งและเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมวสิามญั
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ที่ 1/2561 ณ วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2561 และตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์
ก าหนด ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ประมาณรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ทีจ่ะมี
การออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิ (Preferential Offering) โดยประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิอาจแสดงความจ านงที่
จะซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อย
กว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 

 ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที ่1 นี้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่หลอืใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
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เฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามที่
เหน็สมควร พรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราสว่นทีก่ าหนดท าใหป้ระชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่ี
สทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธจิองซือ้หน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่
สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่  1 ให้แก่ ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ หากมหีน่วยทรสัตเ์หลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แลว้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิ
ที่จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซื้อที่มสีทิธิจองซื้อในส่วนที่ 1 ที่แสดง
ความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธิที่ได้รบัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรอืภายหลงัจากการ
จดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

2.4.1 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 

ใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ จ านวนประมาณ 135,625,000 หน่วย หรอืประมาณ
รอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้  เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ (Preferential 
Offering) โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธใินการ
จองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง (Record Date) ในวนัที ่17 กรกฎาคม 2562 ทัง้นี้ จะเป็น
การจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิซึง่ไม่ใช่บุคคลสญัชาตอิเมรกิา แคนาดา 
ญีปุ่่น หรอืสญัชาตอิื่นใดทีม่ใิช่สญัชาตไิทย โดยไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนคดิเป็นอตัราสว่นการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.8750 
หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ โดยประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิอาจแสดง
ความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี้ตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืเกินกว่าสทิธทิี่ได้รบั
จดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิ่มเตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที ่1 นี้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดมิตามสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรรแล้ว ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่หลอืจากการจองซือ้ตาม
สทิธขิองประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรรตามที่เหน็สมควร พรอ้มกบั
หรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราสว่นทีก่ าหนดท าใหม้ปีระชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิที่
มสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนเศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่
สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หป้ดัเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

2.4.2 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูล้งทุนสถาบนั  

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1.1 และ/หรอื ผู้จดัการกองทรสัต์ โดยจะจดัสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรอื ใน
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จ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัจะมจี านวนขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิ่มทลีะจ านวน 1 หน่วย ทัง้นี้วธิกีารจดัสรร
หน่วยทรสัตจ์ะไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2.4.3 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่บุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย ท่ีเป็นบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ทีเ่ป็นบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ ให้
อยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 และ/หรอื ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ โดยจะจดัสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรร
หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ทีเ่ป็นบรษิัทเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัของบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ จะมจี านวนขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย ทัง้นี้
วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตจ์ะไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2.4.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ท่ีไม่ใช่บริษัท
เจ้าของทรพัยสิ์น และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ทีไ่ม่ใช่
บรษิัทเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของบรษิัทเจ้าของทรพัยส์นิ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 และ/หรอื ผู้จดัการกองทรสัต์ โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/
หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้นี้ จ านวน
หน่วยทรสัต์ที่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ทีไ่ม่ใช่
บรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบรษิัทเจ้าของทรพัย์สนิ  จะมีจ านวนขัน้ต ่า 1,000 
หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หน่วย ทัง้นี้วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์จะไม่ขดักับกฎเกณฑ์ที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2.5 ข้อจ ากดัการจดัสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนั และข้อจ ากดัการถือ/โอนหน่วยทรสัต ์

เนื่องจากประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศที่ กร. 14/2555 ได้ก าหนดขอ้จ ากดัในการถือหน่วยทรสัต์ไว ้
ดงันัน้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัที่
จะท าใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  

- การจดัสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรสัต์เกินร้อยละห้าสบิ (50) ของ
จ านวนหน่วยทรสัตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของแต่ละชนิด (ในกรณี
ทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยทรสัต)์ 

- การจดัสรรทีจ่ะท าใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิรอ้ยละหา้สบิ 
(50) ของจ านวนหน่วยทรสัตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของแต่ละชนิด 
(ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยทรสัต)์  
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- การจดัสรรทีจ่ะท าใหท้รสัตขีองกองทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิรอ้ยละหา้
สบิ (50) ของจ านวนหน่วยทรสัตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของแต่ละ
ชนิด (ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยทรสัต)์ 

(ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงสดัสว่นการ
จดัสรรเป็นอย่างอื่น) 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราที่ก าหนด ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไม่มี
สทิธริบัประโยชน์ตอบแทนและการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในส่วนที่ถอืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราทีก่ าหนด 
โดยกองทรสัตจ์ะยกประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นของผูร้บัประโยชน์รายอื่นตามสดัสว่น และถอืว่าผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้ 

อกีทัง้ เพื่อมใิหส้ดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนต่างดา้วขดัต่อประกาศที ่ทจ. 49/2555 บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามอัตราในเกณฑ์นัน้ ทัง้นี้  กรณีที่
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะลงทุนจะตัง้อยู่ในประเทศไทย ซึง่มขีอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้บรษิทัฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์
แก่ผูล้งทุนต่างด้าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ในกรณีนี้สดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุน
ต่างดา้วจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ที่มีการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที่ประมวลกฎหมายที่ดินก าหนดสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุน  
ต่างดา้วไว ้
 

2.6 เง่ือนไขในการขายหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/
หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยทรสัตท์ัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยทรสัต์นัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์กนิกว่าจ านวนหน่วยทรสัต์
ทีเ่สนอขายในครัง้นี้ 

(2) กรณีทีบุ่คคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นจ านวนทีอ่าจเป็นเหตุใหบุ้คคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรสัต์รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ถูกต้องตามความเป็น
จรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 เกดิขอ้สงสยัว่าการ
ซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 เห็นว่า
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะลงทุนทีพ่รอ้มจะน าไปจดัหาประโยชน์ อาจมมีลูค่ารวมกนัแลว้ไม่ถงึรอ้ยละ 
75 ของมลูค่าเงนิทุนทีก่องทรสัตร์ะดมทุนได ้รวมทัง้เงนิกูย้มื 
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(6) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1.1 อาจขอสงวนสทิธทิี่จะ
ปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรสัต์ในบางกรณีตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
เหน็สมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรสัต์ หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรอืกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรสัต์อาจก่อให้เกิดปญัหาในการบรหิาร
กองทรสัต ์หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทรสัต ์หรอืในกรณีทีผู่จ้องซือ้มสีญัชาตสิหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
ญี่ปุน่ รวมถงึอื่นใดทีม่ใิช่สญัชาตไิทย ผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญี่ปุ่น รวมถงึอื่นใดทีม่ใิช่
ไทย บุคคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญี่ปุน่ รวมถงึอื่นใดทีม่ใิช่ไทย รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักล่าว และบรษิทั หรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา 
ญี่ ปุ่น รวมถึงอื่นใดที่มิใช่ไทย เป็นต้น ทัง้น้ี  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายเป็นหลกั 

(7) ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์อง 

(8) ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์จะถอืว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ไดท้ าการศกึษา เขา้ใจ 
และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติาม หรอืผกูพนัตามขอ้ตกลง ขอ้ก าหนด สญัญา หรอืเงื่อนไขต่างๆ ทีก่องทรสัตจ์ะได้
เขา้ผูกพนัตามอ านาจที่มตีามกฎหมายทัง้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื แบบแสดงรายการ
ข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย ได้ประกาศก าหนด ทัง้ที่มอียู่ในปจัจุบนั 
และทีจ่ะไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ในภายหน้า 

2.7 ขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

บรษิัทฯ จะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
ดงัต่อไปนี้ 
 

2.7.1 กรณีทีร่าคาเสนอขายสดุทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อหน่วยทรสัต์จากผูจ้องซือ้จะด าเนินการ
คนืเงนิสว่นต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยกบัราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น โดยไม่มี
ดอกเบีย้และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้ โดย (ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไว้
ในใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย หรอื (ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อทีร่ะบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย หรอืวธิอีื่น
ตามทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 เหน็ว่าเหมาะสม โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิ
ค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จ ัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว จะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่้อง
ส่งคนืนับจากวนัทีพ่้นก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น อย่างไรกด็ ี
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ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ โดยใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนื
แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืสญูหายในการจดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่
ความผดิของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจน
หรอืไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบ
จองซื้อที่ได้ให้ไว้กับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อ ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.7.2 กรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  ใชส้ทิธปิฏเิสธการ
จดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบัจดัสรร จะ
ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบี้ยและ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ โดย (ก) การโอนเงนิผ่าน
บญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซื้อระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย 
หรอื (ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อทีร่ะบุในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หรอืวธิอีื่นตามที่ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 เหน็ว่าเหมาะสม 
โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้า
มี) ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ในส่วนที่ไม่ได้รบัจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 มีหน้าที่รบัผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดงักล่าว จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผูจ้องซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่้องส่งคนืนับจากวนัทีพ่้นก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนื
ตามวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มกีารส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ 
โดยให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกร้องดอกเบี้ย และ/หรอื 
ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืสญูหายในการจดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่
ความผดิของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจน
หรอืไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบ
จองซื้อที่ได้ให้ไว้กับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อ ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

 
2.7.3 กรณีผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้ 

ผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึ่งเป็นผู้ร ับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้ จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์โดยไม่มดีอกเบีย้
และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ โดย (ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 7 วนั
ท าการ นับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย หรอื (ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อที่
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ระบุในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืทีร่ะบุใน
ใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิ
ค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จ ัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว จะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่้อง
สง่คนื นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น อย่างไรกด็ ี
ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้
โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืสญูหายในการจดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่
ความผดิของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจน
หรอืไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบ
จองซือ้ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ จะไม่รบัผดิชอบต่อ
ความผดิพลาดดงักล่าว 
 

2.7.4 กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้ตามเชค็ค่า
จองซือ้หน่วยทรสัต ์ 

ผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึ่งเป็นผู้รบัการจองซื้อหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื้อ จะ
ด าเนินการคนืเชค็ค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรอนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่า
จองซื้อหน่วยทรสัต์ตามเช็คค่าจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดงักล่าวต้องติดต่อขอรบัเช็คฉบับดงักล่าวคืนจากผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย 
หากผูจ้องซือ้ไม่ตดิต่อขอรบัเชค็ดงักล่าว ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์จะจดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่
อยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืที่ระบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิ
ค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  
 

2.7.5 กรณีทีม่กีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1.1 ยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวนหรอืเฉพาะ
สว่น (แลว้แต่กรณี) และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ตามประกาศที ่ทจ. 49/2555 

(1) มูลค่าหน่วยทรสัต์ที่จองซื้อเมื่อรวมกบัเงนิที่กองทรสัต์กนัไว้เพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และมูลค่าเงนิ
กู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยให้ยกเลกิการ
เสนอขายทัง้จ านวน 

(2)  มีการจัดสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทรสัตี ผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์หรอืผูล้งทุนต่างดา้วและท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัตข์องบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบั
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จ านวนหน่วยทีถ่อือยู่เดมิ (ถา้ม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศฉบบัขา้งตน้ โดย
ใหย้กเลกิการเสนอขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศฉบบัขา้งตน้ 

(3) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีเพื่อก่อตัง้กองทรสัต ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
สบิหา้ (15) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

(4) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางด้านกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีห่นึ่ง 

(5) เมื่อมเีหตุที่ท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
หรอืไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

(6) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

เมื่อมกีารยกเลกิการเสนอขายไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไว้ในขอ้ 2.1.1.1 จะแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสบิหา้ (15) วนันับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยทรสัตด์งักล่าว และจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ 
โดย (ก) วธิโีอนเงนิผ่านบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัตามที่ผูจ้องซื้อ
ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วันท าการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หรือ (ข) จ่ ายเป็นเช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่
ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขาย โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านักหกับญัชหีรอืเชค็
ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้อง
ซื้อภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1 มหีน้าที่รบัผิดชอบในการ
สง่คนืเงนิดงักล่าว จะตอ้งช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่า
จองซือ้หน่วยทรสัต์ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่้องส่งคนื นับจากวนัทีพ่้นก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีาร
ช าระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี  ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้
โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้ือว่าผูจ้องซือ้ได้รบัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ย 
และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืสญูหายในการจดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่
ความผดิของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจน
หรอืไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปจัจุบนั ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบ
จองซื้อที่ได้ให้ไว้กับผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อ ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 
 

2.8 วิธีการส่งมอบหน่วยทรสัต ์
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ปจัจุบนั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ดต้กลงรบัหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ใหก้บับรษิัทฯ และใหบ้รกิารรบั
ฝากใบทรสัต์ที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผู้จองซื้อสามารถใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
เพื่อขอใหน้ าหน่วยทรสัต์ทีต่นไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บทรสัต์ (Scripless System) ไดท้นัท ี
ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหน่วยทรสัต์ในตลาดหลักทรพัย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรพัย์ อนุญาตให้
หน่วยทรสัต์ เริม่ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่้จองซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์
ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์จนกว่าจะไดร้บัใบทรสัต์ 

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี้  ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศนูยฝ์ากหลกัทรพัย ์(Scripless 
System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหน่วยทรสัตไ์วใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวน
หน่วยทรสัตท์ีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหน่วยทรสัตอ์ยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในเจด็ 
(7) วนั นับจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ในขณะเดยีวกนั บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้กจ็ะบนัทึกยอด
บญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ที่ผูจ้องซื้อฝากไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ทีไ่ดร้บั
การจดัสรรไดท้นัททีีห่น่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกให้บรษิทัฯ ด าเนินการตามขอ้ 2.8 (1) นี้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของ
บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหน่วยทรสัต์ไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าว 
มฉิะนัน้แล้ว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ  
2.8 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรพัย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ
เลขที่ 600 กรณีนี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ทีไ่ด้รบัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรร
ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 
7 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะต้องกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ “ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบั
ด าเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา
และนิตบิุคคล และเอกสาร “ค ารบัรองสถานะนิตบิุคคลและค ายนิยอมเปิดเผยขอ้มลูตาม FATCA” ส าหรบัผู้
จองซื้อนิติบุคคลเท่านั ้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และน าส่งให้ผู้จ ัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้ พรอ้มเอกสารจองซือ้อื่น ๆ ทัง้นี้ หาก
ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรบัตรวจสถานะ FATCA หรอืกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์ในนามผู้จองซื้อ ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในขอ้ 2.8 
(3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบัการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้ และ
หากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ผูจ้อง
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ซือ้สามารถตดิต่อไดท้ีศู่นย์รบัฝากหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัต์ตามอตัราทีศู่นย์
รบัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี้ การถอนหน่วยทรสัต์ทีฝ่ากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิก
เลขที ่600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ทีน่ าฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่
สามารถถอนหน่วยทรสัต์ได้ทนัภายในวนัที่หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ เริม่ท าการซื้อขายได้ในตลาด
หลกัทรพัย ์

(3) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัตโ์ดยใหอ้อกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซือ้ บรษิทัฯ โดยศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย์จะส่งมอบใบทรสัต์ตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตามชื่อและทีอ่ยู่ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืทีร่ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 15 วนัท า
การ นับจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถขาย
หน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจาก
ทีห่น่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ไดเ้ริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์น
นามผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.8 (3) นี้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT) 

ส่วนที ่3 หน้า 33 
 

 

3 ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

ปี เดือน 
ราคาเฉล่ีย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

ราคาสูงสุด 
(บาทต่อ
หน่วย) 

ราคาต า่สุด 
(บาทต่อ
หน่วย) 

มูลค่าการซ้ือขาย 
เฉล่ียต่อวนั  
(ล้านบาท) 

2561 

ตัง้แต่วนัทีห่น่วยทรสัตเ์ขา้ซือ้ขายวนั
แรกจนถงึวนัที ่31 มกราคม 2561 

10.01 10.10 9.95 14.24 

กุมภาพนัธ ์ 10.00 10.10 9.95 3.39 
มนีาคม 9.92 10.00 9.85 1.53 
เมษายน 9.93 10.00 9.90 0.86 
พฤษภาคม 10.04 10.20 9.95 1.90 
มถุินายน 10.11 10.30 9.95 1.82 
กรกฎาคม 10.00 10.10 9.95 0.84 
สงิหาคม 10.16 10.30 10.00 2.81 
กนัยายน 10.56 10.90 10.30 2.06 
ตุลาคม 10.78 10.90 10.70 1.17 

พฤศจกิายน 10.37 11.00 10.00 3.35 
ธนัวาคม 10.22 10.30 10.22 1.11 

2562 

มกราคม 10.33 10.50 10.20 1.47 
กุมภาพนัธ ์ 10.43 10.60 10.30 1.65 
มนีาคม 10.86 11.30 10.50 5.63 
เมษายน 11.77 12.30 11.20 3.45 
พฤษภาคม 12.02 12.30 11.90 2.48 
มถุินายน 12.53 12.90 12.00 2.43 
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4 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายในครัง้น้ี 

ประมาณการค่าใช้จา่ย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)/1 (บาท) 
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัย ์

ประมาณ 500,000 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (2) ประมาณ 24,000,000 
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้หมดประมาณ ประมาณ 24,500,000 

หมายเหตุ : 
/1 ประมาณการค่าใชจ้่ายรวมภาษมีลูค่าเพิม่ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน  
/2 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการเขา้ซื้อทรพัย์สนิของกองทรสัต์ 
(Acquisition Fee) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัย์สนิอสิระ ค่าธรรมเนียมรายงานภาวะอุตสาหกรรม ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษา
การเงนิอสิระ ค่าตรวจสอบสภาพทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัช ีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะกจิการ (Due Diligence) ดา้นภาษ ี
การเงนิ และกฎหมาย ค่าจดัพมิพห์นังสอืชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ และเอกสารอืน่ๆ ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธก์ารเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ และค่าบริหารจดัการความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่น ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาทางการเงนิ ค่าธรรมเนียมผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษากฎหมายและการประกนัภยัส าหรบัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากการให้
สนิเชือ่ และค่าธรรมเนียมการวางหลกัประกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิเชือ่ เป็นตน้  
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เอกสารแนบ 1  

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และรา่งสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบัแก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 
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สัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ครัง้ที่ 1 

ส าหรับ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 
 AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

(AIMIRT) 
 

 
ระหว่าง 

 

 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

(ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์) 
 

 
และ 

 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(ในฐานะทรัสตี) 
 

วันที่ [•] 2562 

 
 
 

บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ชัน้ท่ี 16 
ห้องเลขที่ 1609-1610 ถนนวิทย ุแขวงลมุพิน ี
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330  
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สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ครัง้ที่ 1 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อนิดัสเทรียล โกรท   

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

 

สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบบันี ้("สัญญา") ฉบบันีท้ าขึน้เมื่อวนัท่ี [•] 2562 ระหวา่ง  

โดยและระหว่าง 

(1) บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด  ส านักงานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนียน  

ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะ

เรียกวา่ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ฝ่ายหนึง่กบั  

(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ส านกังานจดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทย

พาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี (ซึ่ง

ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “ทรัสตี”) อีกฝ่ายหนึง่    

โดยที่ 

ก. ผู้จัดการกองทรัสต์ และ ทรัสตีได้ท าสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต์”) ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (“สัญญา

ก่อตัง้ทรัสต์”) 
 

ข. ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

ก่อตัง้ทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่

หนึง่ 
 

ค. มีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
 

ง. คู่สญัญาประสงค์จะแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรองรับการ

ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้องดงักลา่ว 

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้าท าสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

1. เว้นแตข้่อความในสญัญานีจ้ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ถ้อยค าที่ใช้ในสญัญานีใ้ห้มีค าจ ากดัความและความหมาย

ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  
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2. คู่สญัญาตกลงให้เพิ่มเติมค านิยามของค าดงัต่อไปนี ้ระหว่างค าว่า “ทุนช าระแล้ว” และค าว่า “บุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน” ในข้อ 1. ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามการเแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“บริษัทที่ กองทรัสต์ เป็น เจ้าของ 

(wholly-owned subsidiary) 

 

หมายถึง 

 

(1)   บริษัทที่มีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  99 (เก้ าสิบ เก้ า ) ของจ านวนหุ้ นที่

จ าหน่ ายได้แ ล้วทั ง้หมด  และไม่ น้ อยกว่า 

ร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจ านวนสิทธิออก

เสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(2)   บริษัทที่มีกองทรัสต์หรือบริษัทตาม (1) เป็น 

ผู้ ถือหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบ

เก้า) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

และไม่น้อยกว่าร้อยละ  99 (เก้าสิบเก้า) ของ

จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(3)   บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  99 (เก้ าสิบ เก้ า ) ของจ านวนหุ้ นที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 

99 (เก้าสิบเก้า ) ของจ านวนสิท ธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทนัน้ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของ 

(1) หรือ (2)” 

 

3. คูส่ญัญาตกลงให้ยกเลกิข้อความในข้อ 2.2.2. วรรคที่สี ่ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ทัง้นี ้กองทรัสต์จะมีทุนช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก ไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้า

ร้อยล้าน) บาท เพื่อรองรับการลงทนุในทรัพย์สนิให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 8” 

4. คูส่ญัญาตกลงให้ยกเลกิข้อความในข้อ 3. ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“3. หน่วยทรัสต์ 
 

หน่วยทรัสต์ แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กนั โดยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าๆ กันในการ
เป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสิทธิดงักลา่วเป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี  ้และ
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กฎหมายที่เก่ียวข้อง อยา่งไรก็ดี หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีม้ิได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการ
ขายคืนหรือไถ่ถอน 

 
จ านวนและมลูคา่รวมของหนว่ยทรัสต์ที่ออกครัง้แรกเป็นดงันี ้
 
จ านวนเงนิทุนของกองทรัสต์ 

 
1,550,000,000 (หนึง่พนัห้าร้อยห้าสบิล้าน) 
บาท 
 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์ 
ณ วันที่จัดตัง้กองทรัสต์ 
 

10 (สบิ) บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ 
 

155,000,000 (หนึ่ ง ร้อย ห้ าสิบ ห้ า ล้ าน ) 
หนว่ย 

ประเภทหน่วยทรัสต์ 
 

ระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด 
รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ 
เว้นแตข้่อจ ากดัที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่
ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้
 

กองทรัสต์ได้เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ [•] 2562 ซึ่งจ านวนและมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มทุน
ครัง้ที่ 1 เป็นดงันี ้
 
จ านวนเงนิทุนของกองทรัสต์ 
 

ไมเ่กิน [•] ([•]) บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์ 
 

ไมเ่กิน [•] ([•]) บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ 
 

ไมเ่กิน [•] ([•]) หนว่ย 

ประเภทหน่วยทรัสต์ 
 

ระบุช่ือผู้ ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้
ไม่มี ข้อจ ากัดการโอนหน่วยท รัสต์  เว้นแต่
ข้อจ ากัดที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้
ในสญัญาฉบบันี”้ 

 

5. คู่สญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8.1.1. วรรคที่หนึ่ง ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน

เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุเพิ่มเติมในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่หนึง่ 

 

“8.1.1. การลงทนุในทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์โดยทางตรง 
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กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นส่วนควบหรือเคร่ือง

อปุกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทนุ ได้แก่ ทรัพย์สินที่

เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสนิค้า อาคารคลงัห้องเย็น อาคารโรงงาน 

หรือถงัเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เก่ียวข้องกบั สนบัสนนุ หรือสง่เสริมธุรกิจการ

ให้เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า อาคารคลงัห้องเย็น อาคารโรงงาน หรือถงัเก็บสารเคมี

เหลวดงักลา่ว และทรัพย์สนิอื่นใดที่อาจสง่เสริมการลงทนุของกองทรัสต์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ

ดงันี”้  

6. คูส่ญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8.1.2 ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทนเพื่อให้เป็นไป

ตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“8.1.2  การลงทนุในทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์โดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นการลงทนุผ่านบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั

กับกองทรัสต์ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท โดยการถือหุ้นหรือตราสารหนีท้ี่ออกโดย

บริษัทดงักลา่ว หรือการเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินกบับริษัทดงักลา่ว ทัง้นี ้

บริษัทดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1.2 (2) และในกรณีที่เป็นการขออนญุาต

เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1.2 (3) 

(2) บริษัทที่กองทรัสต์มีการลงทนุในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมตามข้อ 8.1.2 (1) ต้องเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   เป็นบริษัทที่กองทรัสต์เป็นเจ้าของ (wholly-owned subsidiary) 

(2.2)   ในกรณีที่ผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรือให้สทิธิในทรัพย์สินหลักดงักลา่วมิใช่

บุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องเป็นบริษัทที่เข้าลักษณะใด

ลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   บริษัทที่มีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบ

ห้า) ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้   
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(ข)   บริษัทที่มีกองทรัสต์หรือบริษัทตามข้อ (ก) เป็นผู้ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทนัน้ 

(ค)   บริษัทที่ถกูถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 (เจ็ดสิบ

ห้า) ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ โดยเร่ิมจากการถือหุ้น

ของข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) 

การถือหุ้นในบริษัทตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในชัน้ใด ต้องมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า

จ านวนที่กฎหมายของประเทศที่บริษัทนัน้จดัตัง้ขึน้ได้ก าหนดไว้ส าหรับการผา่นมติที่

มีนยัส าคญั โดยการถือหุ้นในชัน้สดุท้ายเมื่อค านวณโดยวิธีตามสดัส่วน (pro rata 

basis) แล้ว ต้องมีจ านวนหุ้นที่กองทรัสต์ถือไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทในชัน้สดุท้าย 

(2.3)   เป็นบริษัทที่กองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสดัส่วนตาม ข้อ 

8.1.2 (2) (2.1) หรือ ข้อ 8.1.2 (2) (2.2) เนื่องจากมีข้อจ ากดัตามกฎหมายอื่น โดย

กองทรัสต์หรือบริษัทตามข้อ 8.1.2 (2) (2.1) หรือ ข้อ 8.1.2 (2) (2.2) ต้องถือหุ้น

รวมกันไม่น้อยกว่าจ านวนขัน้สงูที่สามารถถือได้ตามกฎหมายดงักล่าว ซึ่งต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ และ

แสดงได้วา่กองทรัสต์มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการบริษัทดงักลา่วอย่างน้อยตาม

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทนัน้ด้วย 

(3) ในกรณีที่เป็นการขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน การลงทุนในทรัพย์สิน

หลักโดยทางอ้อมของกองทรัสต์ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(3.1)   กรณีที่กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนใน 

ตราสารหนีห้รือการเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินกบับริษัทตาม ข้อ 

8.1.2 (2) บริษัทใด หากสัดส่วนการลงทุนหรือการให้กู้ ยืมเงินดังกล่าวเกินกว่า

สดัสว่นท่ีกองทรัสต์และบริษัทอื่นตามข้อ 8.1.2 (2) ถือหุ้นรวมกนัในบริษัทนัน้ ต้อง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก)   ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีให้ลงทนุหรือเข้าท าสญัญาดงักลา่ว  

(ข)   ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนหรือการเข้าท า

สญัญาดงักลา่ว โดยหนงัสือนดัประชุมที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมี

ข้อมลูตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้ข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อ

การตดัสนิใจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1.   เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรือการเข้าท าสัญญา

ดงักลา่ว 

2.   ความสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ 

3.   เง่ือนไขการช าระคืนเงินต้น 

(3.2)   กรณีที่กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน

บริษัทตามข้อ 8.1.2 (2) (2.2) หรือ ข้อ 8.1.2 (2) (2.3) ต้องได้รับมติจากที่ประชุม

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิการลงทนุดงักลา่ว โดยหนงัสอืนดัประชมุที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้ข้อมูลอันเป็น

สาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อมลูดงันี ้

(ก)   ความเสีย่งจากการลงทนุโดยการถือหุ้นในสดัสว่นดงักลา่ว 

(ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขที่ส าคญัของการร่วมลงทนุ การแบ่งก าไรและ

ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท การมี

ผลใช้บงัคบัของสญัญาระหว่างกองทรัสต์กับผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท 

ข้อจ ากดัในการจ าหนา่ยหุ้นของบริษัทที่กองทรัสต์ถือ และความเห็นของ 

ที่ปรึกษากฎหมายในเร่ืองดงักลา่ว 

(4) ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงได้วา่ มีกลไกการก ากบัดแูลที่จะท าให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ

ดูแลและควบคุมให้บริษัทตาม ข้อ 8.1.2 (2) ด าเนินการให้เป็นไปในท านองเดียวกับ

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทนุในทรัพย์สินหลักโดยตรง โดยต้องมี

กลไกการก ากับดูแลอย่างน้อยตามที่ก าหนดดังต่อไปนี ้แต่ทัง้นี ้ในกรณีของหลักเกณฑ์

เก่ียวกับอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์นี  ้ให้พิจารณาเฉพาะในชัน้ของ

กองทรัสต์เทา่นัน้ 
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(4.1)   มีการส่งบคุคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทดงักลา่วอย่างน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้น

ในบริษัทนัน้ และมีระเบียบปฏิบตัิหรือข้อก าหนดที่ท าให้การส่งบุคคลดงักล่าวต้อง

ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(4.2)   มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ตามข้อ 

8.1.2 (4) (4.1) ไว้อยา่งชดัเจน ซึง่รวมถึง 

(ก)   การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดลุพินิจที่ชดัเจน และที่มีผลให้การพิจารณา

ของกรรมการดงักลา่วในการออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ในเร่ืองส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ก่อน  

(ข)   การติดตามดูแลให้บริษัทดงักล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการได้มาหรือจ าหน่าย

ไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญั ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

(ค)   การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดงักลา่วปฏิบตัิให้เป็นไป

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 

(4.3)   มีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหวา่งกองทรัสต์กบั

ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทดงักลา่ว 

(4.4)   มีกลไกในการก ากบัดแูลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษัทดงักล่าวกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคญัอื่นใด

ของบริษัทดงักลา่ว มีสาระของรายการและได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ

ผู้จัดการกองทรัสต์หรือที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเข้าท ารายการดงักลา่ว

ของบริษัทดังกล่าว ทัง้นี  ้ให้พิจารณาการท ารายการของบริษัทดังกล่าวท านอง

เดียวกับการท ารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกันกับที่กองทรัสต์ต้องได้รับมติ

ของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์หรือที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม

ข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้

(4.5)   กลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเร่ืองใดๆ ที่อาจส่งผล

กระทบตอ่สว่นได้เสยีของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั เช่น การ

แก้ไขเอกสารส าคญั การเลกิหรือเปลีย่นการประกอบธุรกิจ การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
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เงินทนุ การออกหลกัทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การให้หลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพย์สิน 

เป็นต้น ต้องได้รับอนมุตัิจากกองทรัสต์ 

กลไกการก ากบัดแูลตามวรรคหนึง่ข้อ 8.1.2 (4) (4.4) และ ข้อ 8.1.2 (4) (4.5) มิให้น ามาใช้

บงัคบักบับริษัทตามข้อ 8.1.2 (2) (2.3) ที่ถกูถือหุ้นโดยกองทรัสต์และบริษัทตามข้อ 8.1.2 

(2) (ถ้ามี) รวมกนัน้อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทที่

ถกูถือหุ้นนัน้ 

(5) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายจะให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตามข้อ 8.1.2 (2) ไม่ว่าในรูปแบบใด 

จะต้องมีขัน้ตอนการด าเนินการในการให้กู้ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 

และมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ยืมเงินดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

(5.1)  ลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลัก และ/หรือ 

อปุกรณ์ (ถ้ามี) เพิ่มเติม 

(5.2) บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(5.3) ดแูล ซ่อมบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้อยู่ในสภาพดี 

และพร้อมน าไปจัดหาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกับสภาพตลาดหรือความ

ต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(5.4) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของ

กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือสอดคล้อง

กบัสภาพตลาดหรือความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

(5.5) ช าระเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของบริษัทตามข้อ 8.1.2 (2) 

(5.6) เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทตามข้อ 8.1.2 (2)  

(5.7) ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพื่อน าไปช าระหนีเ้งินกู้ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 

(5.8) ปรับโครงสร้างเงินทนุของบริษัทตามข้อ 8.1.2 (2) 

(5.9) ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ  ป้องกันความเสี่ยง

ทางด้านอตัราดอกเบีย้ อนัเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี ้
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(5.10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(5.11) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ ผู้ จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควร เพื่อบริหารจัดการ

กองทรัสต์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) ต้องมีการประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(6.1)   มีการประเมินมลูค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อมทัง้ในชัน้ของ

กองทรัสต์และในชัน้ของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(ก)   การประเมินมลูค่าในชัน้ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 

8.1.1 (5) โดยต้องค านึงถึงสดัส่วนการถือหุ้นของกองทรัสต์ ภาระภาษี

ของบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อม 

 ในกรณีที่การลงทุนโดยทางอ้อมดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทตาม ข้อ 

8.1.2 (2) เป็นทอดๆ การประเมินมลูคา่ในชัน้ของกองทรัสต์ต้องค านึงถึง

ปัจจยัตามวรรคหนึง่ของบริษัทในทกุชัน้ด้วย 

(ข)   การประเมินมลูค่าในชัน้ของบริษัทท่ีถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน

อสังหาริมทรัพย์ ให้ประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1.1 (5)  

(6.2)   มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินอื่นซึ่งบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่ถูก

ถือหุ้นตอ่ไปเป็นทอดๆ (ถ้ามี) ได้ลงทนุไว้ ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก)   ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทนุท่ีออกโดยสมาคมบริษัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

(ข)   ในกรณีที่หลกัเกณฑ์ตามข้อ (ก) ไม่รองรับการก าหนดมลูค่ายตุิธรรมของ

ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับหรือ

มาตรฐานสากล 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาคมที่

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้จดัตัง้และจดทะเบียนกบั
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ส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจ

หลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

(6.3)   ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้

กู้ยืมเงิน ต้องมีการประเมินมลูคา่ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 

8.1.2 (6) (6.2) ด้วย” 

7. คูส่ญัญาตกลงให้เพิ่มเติมข้อความตอ่ไปนี ้เป็นวรรคสองของข้อ 10.5 ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เพือ่ให้เป็นไปตาม

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“ในกรณีที่การก่อภาระผกูพนัตามวรรคหนึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัทท่ีกองทรัสต์มีการลงทนุ

ในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมบริษัทใดตามข้อ 8.1.2 (2) หากสดัส่วนการก่อภาระผูกพันดังกล่าวเกินกว่า

สดัส่วนที่กองทรัสต์และบริษัทอื่นตามข้อ 8.1.2 (2) (ถ้ามี) ถือหุ้ นรวมกันในบริษัทนัน้ การก่อภาระผูกพัน

ดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1.2 (3) (3.1) โดยอนโุลมด้วย” 

8. คู่สญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความในข้อ 10.9 ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทนเพื่อให้เป็นไป

ตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“10.9 ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านบริษัทที่กองทรัสต์ถือหุ้น หากบริษัท

ดังกล่าวจะมีการกู้ ยืมเงิน การกู้ ยืมเงินของบริษัทดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะมีลักษณะ

เช่นเดียวกับที่ก าหนดในข้อ 10.1 ข้อ 10.2 ข้อ 10.3 ข้อ 10.5 และข้อ 10.8 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน

กรณีของสดัสว่นการกู้ยืมเงินตามข้อ 10.4 จะก าหนดให้พิจารณาเฉพาะในชัน้ของกองทรัสต์เทา่นัน้” 

9. คู่สญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความในข้อ 11.1.1 (7) ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทนเพื่อให้

เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“(7)  ในกรณีกองทรัสต์มีการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์โดยทางอ้อม การประเมินมลูค่าหรือการสอบทาน

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้ นในบริษัทตาม

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) จดัให้มีการประเมินมลูค่าอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้ในชัน้ของกองทรัสต์และในชัน้ของ

บริษัทท่ีออกหุ้นดงันี ้

▪ การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ จะประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 

11.1.1 (1) ถึงข้อ 11.1.1 (6) โดยต้องค านึงถึงสดัส่วนการถือหุ้นของกองทรัสต์ 
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ภาระภาษีของบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น และปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาอสังหาริมทรัพย์  

ในกรณีที่การลงทุนโดยทางอ้อมดังกล่าวมีการถือหุ้ นในบริษัทเป็นทอดๆ การ

ประเมินมลูค่าในชัน้ของกองทรัสต์ต้องค านึงถึงปัจจยัตามวรรคหนึ่งของบริษัทใน

ทกุชัน้ด้วย  

▪ การประเมินมูลค่าในชัน้ของบริษัท ท่ี ถือกรรมสิท ธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน

อสังหาริมทรัพย์ ให้ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 11.1.1 (1) ถึงข้อ 

11.1.1 (6) โดยอนโุลม 

(ข) จดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอื่นซึ่งบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นและบริษัทที่ถกูถือ

หุ้นตอ่ไปเป็นทอดๆ (ถ้ามี) ได้ลงทนุไว้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

▪ ใช้มลูคา่ยตุิธรรมตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุที่

ออกโดยสมาคมบริษัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

▪ ในกรณีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดย

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุข้างต้นไม่รองรับการก าหนดมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สิน

ใด ให้ใช้มลูคา่ที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

(ค) ในกรณี ที่กองท รัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี ห้ รือสัญญาที่ ถื อ เป็นการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์โดยทางอ้อม จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์ใน ข้อ 

(ข)” 

10. คู่สญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความในข้อ 14. ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทนเพื่อให้เป็นไป

ตามการเแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

“14. การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

14.1.  ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของ

กองทรัสต์ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่มีเหตุที่ท าให้สิน้สดุหน้าที่ตามที่ก าหนดใน ข้อ 14.10. ทัง้นี ้การ

เปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุรวม
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และทรัสต์ที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์

วา่ด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

(ก) รายงานท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ซึง่ได้แก่ ประเภทข้อมลูดงันี ้

(1) งบการเงิน 

(2) การวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ( Interim Management 

Discussion and Analysis) 

(3) รายงานประจ าปี 

(4) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

(ข) รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยทรัสต์ และความ

คืบหน้าของการพฒันาทรัพย์สินหลัก ซึง่ได้แก่ ประเภทข้อมลูดงันี ้

(1) มลูคา่ทรัพย์สนิรวม มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยทรัสต์ 

(2) รายงานความคืบหน้าของการพฒันาทรัพย์สินหลัก ในกรณีที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ

ในทรัพย์สินหลักขณะที่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ 

ทัง้นี ้ราคาประเมินของทรัพย์สินที่เปิดเผยหรือใช้ในการจัดท ารายงานที่ระบุไว้ในข้อนี ้ต้อง

กระท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 11. ของสัญญา

ก่อตัง้ทรัสต์นี ้และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประเมินมลูคา่

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

14.2. การจดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตามข้อ 14.1. ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ระยะเวลา 

และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามข้อ 14.1. (ก) ให้จดัท าและสง่ต่อ

ส านักงาน ก.ล.ต. โดยในกรณีที่เป็นข้อมลูตามข้อ 14.1. (ก) (3) นอกจากการจดัท าและ

สง่ข้อมลูตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว ให้สง่ข้อมลูดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

อนึ่ง ระยะเวลาในการน าส่งงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงาน

ประจ าปีให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ระยะเวลาในการน าสง่งบการเงิน 

ก. กรณีทัว่ไป 

- งบการเงินไตรมาส 1 (หนึง่) ไตรมาส 2 (สอง) และไตรมาส 3 (สาม) ฉบบั

สอบทาน ภายใน 45 (สี่สิบ ห้า ) วันนับแต่วันสุด ท้ายของแต่ละ 

ไตรมาสดงักลา่ว 

- งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 (สอง) เดือนนบั

แตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

ข. กรณีสง่งบการเงินไตรมาส 4 (สี)่ ฉบบัสอบทาน ก่อนสง่งบการเงินประจ ารอบ

ปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงินไตรมาส 1 (หนึ่ง) ไตรมาส 2 (สอง) ไตรมาส 3 (สาม) และไตร

มาส 4 (สี่) ฉบบัสอบทาน ภายใน 45 (สีส่ิบห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของ

แตล่ะไตรมาสดงักลา่ว 

- งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 3 (สาม) เดือนนบั

แตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

ทัง้นี ้กองทรัสต์สามารถเลือกสง่งบการเงินไตรมาส 2 (สอง) ฉบบัสอบทาน หรืองบ

การเงินประจ างวด 6 (หก) เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก็ได้ โดยใน

กรณีที่กองทรัสต์เลือกสง่งบการเงินประจ างวด 6 (หก) เดือน ให้กองทรัสต์น าส่ง

งบการเงินดงักล่าวภายใน 2  (สอง) เดือนนบัแต่วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 

(หก) เดือนแรกของปีบญัชี 

(2) ระยะเวลาในการน าสง่แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

- ภายใน 3 (สาม) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาบญัชี 

(3) ระยะเวลาในการน าสง่รายงานประจ าปี 

- น าสง่ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลา

บัญ ชี ทัง้นี  ้วันที่ส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ต้องไม่ ช้ากว่าวันที่ส่งให้แก่ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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- น าส่งต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไปพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญ

ประจ าปี 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ ระยะเวลา และเง่ือนไขอื่นใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.3. และ

ตามประกาศที่เก่ียวข้อง 

(ข) รายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยทรัสต์ และความ

คืบหน้าของการพฒันาทรัพย์สินหลักตามข้อ 14.1. (ข) ให้จดัท าและสง่ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. โดยในกรณีที่เป็นข้อมลูตามข้อ 14.1. (ข) (1) นอกจากการจดัท าและสง่ข้อมลูตอ่

ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว ให้เปิดเผยตอ่ผู้ลงทนุด้วย ตามหลกัเกณฑ์ ระยะเวลาและเง่ือนไข

ที่ก าหนดในข้อ 14.6. 

14.3. ให้การจดัท างบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรัสต์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ต้องผา่นการสอบ

ทานหรือตรวจสอบ แล้วแตก่รณี จากผู้สอบบญัชี 

รายงานของผู้สอบบญัชีตามวรรคหนึง่ต้องไมม่ีความหมายในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจดัท าและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีต้องใช้ในการจดัท างบการเงินนัน้ 

(2) ผู้ สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ แล้วแต่กรณี โดยการ

กระท าหรือไม่กระท าการของผู้จัดการกองทรัสต์ และกรรมการหรือผู้บริหารของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

(ข) งบการเงินของกองทรัสต์ต้องจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทัง้นี ้

หากการจดัท าหรือการเปิดเผยข้อมลูในเร่ืองใดไมม่ีมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย

ครอบคลมุ ให้กองทรัสต์ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับรายการนโยบาย

บัญชีที่ใช้ปฏิบัติส าหรับการบันทึกบัญชีรายการนัน้ และค าอธิบายว่านโยบายบัญชี

ดงักลา่วเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 

(ค) รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทรัสต์ต้องมีรายการครบถ้วนใน

ลกัษณะเดียวกบังบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 
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(ง) ในกรณีที่กองทรัสต์มีบริษัทย่อย กองทรัสต์ต้องด าเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยจัดท า

ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูการเปิดเผยอื่นให้แก่กองทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถ

จัดท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย

ข้อมลูของกองทนุรวมและทรัสต์ที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในกรณีที่มีเหตตุามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับการจัดท างบ

การเงินรวม หรือมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถน าข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทตามข้อ 14.3. (ง) วรรคหน่ึง ใดมารวมในงบการเงินรวม กองทรัสต์ต้องเปิดเผย

เหตผุลและผลกระทบของการไมน่ าข้อมลูทางการเงินของบริษัทนัน้มารวมไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมด้วย 

(จ) กองทรัสต์ต้องด าเนินการสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีต้อ่ส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมกบัการจดัสง่ 

งบการเงิน 

(1) หนงัสือรับรองงบการเงิน ซึ่งมีข้อมลูตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของ

กองทนุรวมและทรัสต์ที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน 

(2) บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ 

(ฉ) เมื่อปรากฏวา่รายได้หรือก าไรสทุธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกตา่งจากงบการเงินใน

งวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ให้กองทรัสต์จัดท าการวิเคราะห์และ

ค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ( Interim Management Discussion and 

Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส าคญัที่ท าให้เกิดความแตกต่าง 

รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับการ

จดัสง่งบการเงิน 

(ช) กองทรัสต์จะด าเนินการจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายเดิม

ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์

มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่โดยกองทรัสต์จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบญัชีของ

กองทรัสต์ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เป็นการ
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แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีเพื่อสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินในช่วง

ระยะเวลาและเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบตัิวา่ด้วยแนวทางการหมนุเวยีนผู้สอบบญัชีใน

ตลาดทนุและการผอ่นผนัการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ โดยอนโุลม 

ทัง้นี ้งบการเงินและเอกสารประกอบของกองทรัสต์ข้างต้นให้มีรูปแบบและวิธีการจัดท าและ

จดัสง่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

14.4. รายงานประจ าปีของกองทรัสต์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทรัสต์ ต้องมี

ข้อมลูตามที่ก าหนดในประกาศที่เก่ียวข้อง โดยให้มีรูปแบบและวิธีการจดัท าและจัดสง่เป็นไป

ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง 

14.5. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในคา่ปรับหรือความเสยีหายใดๆ อนัเกิดจากการท่ีผู้จัดการ

กองทรัสต์ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่

ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ 

ปกปิดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งให้ทราบหรือข้อความที่อาจท าให้ส าคญัผิดเก่ียวกับการด าเนินงาน

หรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ประกาศก าหนด 

14.6. การจดัท าและการเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่า

หน่วยทรัสต์ 

(ก) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยทรัสต์ ณ วนัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส ซึ่งผา่นการรับรอง

จากทรัสตีแล้วตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบั

แต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาส โดยการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวผ่านระบบการเปิดเผย

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ 

(ข) มลูค่าทรัพย์สินรวม มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยทรัสต์ที่แสดงในรายงานตามที่

กลา่วในข้อ 14.6. (ก) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ใช้ราคาที่ได้จากการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมินมลูค่าครัง้ลา่สดุ

แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการค านวณมูลค่าในช่วงเวลาตัง้แต่การลงทนุใน

ทรัพย์สินหลักจนถึงวนัก่อนวนัที่มีการสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้แรก ให้ใช้

ราคาที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักในการค านวณ โดยการประเมินมลูค่าหรือการสอบ
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ทานการประเมินมลูค่าต้องเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก าหนดเก่ียวกับวิธีการ

ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(2) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินหลักประเภทอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ (หากมี) หรือ

ทรัพย์สินอื่นนอกจากข้อ 14.6. (ข) (1) ราคาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 

(3) ใช้ตวัเลขทศนิยม ดงันี ้

ก. มูลค่าทรัพย์สินรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ให้ค านวณและใช้ผลลพัธ์เป็น

ตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ต าแหนง่และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

ข. มูลค่าหน่วยทรัสต์ ให้ค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 (ห้า) ต าแหน่งและปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 (สี่) ต าแหน่ง 

และตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 (ห้า) ทิง้ ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปัดเศษ

ดงักลา่วข้างต้น ให้น าเศษนัน้รวมค านวณเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทรัสต์  

14.7. ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทนุในทรัพย์สินหลักที่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ ให้กองทรัสต์จดัท ารายงาน

ความคืบหน้าของการพฒันาทรัพย์สินหลักทุกรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัแต่วนัที่มีการ

ลงทนุในทรัพย์สินหลักนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสบิ) 

วนันับแต่วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนัน้ โดยรายงานความคืบหน้าดังกล่าว

ข้างต้นต้องมีข้อมลูอยา่งน้อยดงันี ้

(ก) ข้อมลูความคืบหน้าของการพฒันาโดยเปรียบเทียบกบัแผนการพฒันา 

(ข) ในกรณีที่ความคืบหน้าของการพฒันาไมเ่ป็นไปตามแผนการพฒันา ให้ระบแุนวทางแก้ไข

และผลกระทบทีก่องทรัสต์ได้รับหรืออาจได้รับไว้ด้วย 

เมื่อกองทรัสต์พัฒนาทรัพย์สินหลักจนแล้วเสร็จและพร้อมจะน าไปจัดหาผลประโยชน์ ให้

จดัท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งโดยระบุข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาที่แล้วเสร็จ เช่น 

วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น และส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 

(สามสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 
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14.8. ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลดเงินทุนช าระแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานมลูค่าที่ตราไว้

ของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทุนช าระแล้ว ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 

15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีด าเนินการลดทนุแล้วเสร็จ 

14.9. ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัท าและสง่รายงานการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มาหรือ

จ าหนา่ยไปซึง่อสังหาริมทรัพย์นัน้ โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระส าคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยเก่ียวกับช่ือ  ที่ตัง้ 
ประเภทการใช้งาน ขนาดพืน้ท่ี และภาระผกูพนัตา่ง ๆ 

 
(ข) วนัที่และราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ช่ือผู้ ขาย ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า 

หรือผู้ให้สทิธิในอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
 

(ค) วนัที่และราคาที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทัง้ช่ือผู้ซือ้ ผู้ เช่า หรือผู้ รับ
โอนสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

 
(ง) วนัที่ ราคา และวิธีการประเมินมูลค่าที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิ รวมทัง้ช่ือผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
 

(จ) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่จ าหน่ายต ่ากว่าราคา
ประเมินสูงสุดที่ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จัดท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการจ าหน่ายไปซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริง
และเหตผุลของการจ าหนา่ยในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

  
(ฉ) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่ได้มาสงูกวา่ราคาประเมินต ่าสดุที่

ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิได้จดัท าขึน้ลว่งหน้าก่อนการได้มาซึง่อสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา
ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีเกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาใน
ราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

 
14.10. กองทรัสต์จะสิน้สุดหน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ใน 

ข้อ 14. นี ้เมื่อมีการช าระบญัชีของกองทรัสต์ ทัง้นี ้กองทรัสต์ต้องด าเนินการแจ้งเหตทุี่ท าให้

หน้าที่ในการจดัท าและสง่รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานสิน้สดุลงข้างต้น

ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนถึงก าหนดเวลาสง่รายงานดงักลา่ว 
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14.11. เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี  ้ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่

ชกัช้า 

(ก) เหตกุารณ์ที่ท าให้หรืออาจสง่ผลกระทบให้ต้องเลกิกองทรัสต์ 
 

(ข) เหตุการณ์ที่สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีก้ าหนดให้เป็นเหตุแห่งการเลิกกองทรัสต์ หรือ
เหตกุารณ์อื่นท่ีท าให้ทราบก าหนดการเลกิกองทรัสต์ลว่งหน้า 

 
(ค) กองทรัสต์ประสบความเสยีหายอยา่งร้ายแรง 

 
(ง) กองทรัสต์ไมส่ามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่น 
 

(จ) กองทรัสต์เปลีย่นวตัถปุระสงค์หรือเปลีย่นนโยบายการลงทนุ 
 

ทัง้นี ้การรายงานตามข้อ 14.11. นี ้ต้องแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ช่ือ อาย ุวนัท่ีก่อตัง้กองทรัสต์ และจ านวนเงินทนุของกองทรัสต์ ช่ือผู้จัดการกองทรัสต์ 

และช่ือทรัสตี 
 

(2) รายละเอียดของเหตกุารณ์ตามข้อ 14.11. เช่น วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ และสาเหตทุี่ท าให้เกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว เป็นต้น 

 
(3) แผนการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับกองทรัสต์ ในกรณีเป็นเหตุการณ์ตามข้อ 

14.11. (ค) และ ข้อ 14.11. (ง) 
 

(4) ข้อมลูอื่นใดที่จ าเป็นตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ (หากมี) 

14.12. นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดข้างต้นแล้ว  ในกรณีที่มีประกาศ หรือค าสัง่ใดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ต้อง

เปิดเผยข้อมลู หรือน าสง่สารสนเทศใดอนัเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ และการปฏิบตัิ

หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบตัิตามประกาศ หรือค าสัง่ดงักลา่ว

ด้วย” 

11. คูส่ญัญาตกลงให้ยกเลกิข้อความในข้อ 16.3.2. ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทนเพื่อให้เป็นไป

ตามการเแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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“16.3.2. การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชุมสามัญประจ าปีซึ่งจะจัดให้มีขึน้เมื่อมี

รายการหรือเหตทุี่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึง่ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวน

หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์
เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
หนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

(2) ในกรณีเร่ืองใดที่ทรัสตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุม ผู้
ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการ
ประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสอืจากทรัสตี ทัง้นี ้ไม่
ตดัสทิธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตจุ าเป็นดงักลา่ว 
 

(3) ในกรณีอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตุ
จ าเป็นดงักลา่ว 
 

ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการตามขัน้ตอนในการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 16.4. แหง่สญัญานี”้ 

 
12. คูส่ญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความในข้อ 16.4. ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทนเพื่อให้เป็นไป

ตามการเแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

“16.4. การเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

 
การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขัน้ต ่าดงันี ้

 
(ก) จัดท าหนงัสือนดัประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดย

อย่างน้อยต้องมีข้อมูลเก่ียวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
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ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้

ความเห็นของ ผู้จัดการกองทรัสต์ในเร่ืองดังกล่าว ทัง้นี  ้ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ให้รวมถึงความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลง

มติในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

 
(ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุตามระยะเวลาดงันี ้

 
(1) 14 (สิบสี่) วัน ในกรณีที่ เป็นการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมีวาระที่ต้งได้มติผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
(2) 7 (เจ็ด) วนั ในกรณีอื่นนอกจากกรณีที่ระบไุว้ในข้อ 16.4. (ข) (1)         

 
(ค) ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถ่ินอยา่งน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบบั ไม่น้อยกว่า 

3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์                            

 
ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มไิด้ด าเนินการเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 45 (สีส่บิ

ห้า) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.3.2 (1) แห่งสญัญานี ้

และ/หรือ ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากทรัสตีตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 

16.3.2 (2) แห่งสญัญานี ้แล้วแต่กรณี ให้ทรัสตีด าเนินการเรียกประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้โดยให้

ปฏิบตัิตามวิธีการเรียกประชุมที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนีโ้ดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียก

เก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ดงักลา่วได้

ตามจริง”       

 

13. คูส่ญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความในข้อ 16.7. ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทนเพื่อให้เป็นไป

ตามการเแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
“16.7. วิธีการนบัคะแนนเสยีง และการด าเนินการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ก) วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ ที่ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่
พิจารณา 
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(ข) การด าเนินการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

(1) การด าเนินการประชมุ ให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม 

เว้นแต่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึง่มาประชมุ 

 

(2) เมื่ อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเสร็จตาม ข้อ  16.7. (ข ) (1) แล้ว ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ซึง่มีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 (หนึง่ในสาม) ของจ านวน

หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
(3) ในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไมเ่สร็จตามข้อ 

16.7. (ข) (1) หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสนอไม่เสร็จตามข้อ 16.7. (ข) (2) 

แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก าหนด

สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป  และให้ผู้จัดการกองทรัสต์ส่งหนังสือนัด

ประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ไมน้่อย

กวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไม่

น้อยกวา่ 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย” 

 

14. คูส่ญัญาตกลงให้ยกเลกิข้อความในข้อ 19.2.8. ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทนเพื่อให้เป็นไป

ตามการเแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
“19.2.8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือ

คา่เสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ตนเองอนัเนื่องมาจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระท าผิดหน้าที่ของตนตาม

นัยมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดย ผู้ จัดการกองทรัสต์จะน าทรัพย์สินของ

กองทรัสต์มาช าระคา่ปรับหรือชดใช้คา่เสยีหายดงักลา่วไมไ่ด้ 

 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือ

คา่เสียหายใดๆ ที่เกิดแก่กองทรัสต์อนัเนื่องมาจากการท่ีผู้จัดการกองทรัสต์กระท าผิดหน้าที่ของตน

ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะน าทรัพย์สินของกองทรัสต์มาช าระค่าปรับหรือ

ชดใช้คา่เสยีหายดงักลา่วไมไ่ด้” 
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15. คู่สญัญาตกลงให้ยกเลิกข้อความเฉพาะในสว่นของค าบรรยายในข้อ 2) ทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า ใน

เอกสารแนบ 4 “รายละเอียดบญัชีทรัพย์สิน” ของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน เพื่อแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชดัแจ้ง ให้เป็นไปตามเจตนาของคู่สญัญาตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ให้รายละเอียด

ทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้าตามที่ปรากฏในตารางด้านลา่งค าบรรยายดงักลา่วยงัคงมีผลใช้บงัคบัตอ่ไป 

 
“2) ทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า 

กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ (ก) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทุน และ
หมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าวที่ใช้ในการประกอบ
กิจการอาคารคลงัสินค้า และ (ข) อาคาร สิง่ปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึง่ได้ปลกูสร้างในที่ดินทีก่องทรัสต์
จะลงทุน ซึ่งเป็นที่ตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง อาคาร
คลงัสินค้าพร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงระบบต่างๆ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
และสว่นควบของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุและที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทนุดงักลา่ว ซึ่งได้ใช้ในการ
ด าเนินการกิจการของโครงการอยูใ่นปัจจบุนั” 

 

16. คู่สัญญาตกลงให้เพิ่มเติมรายการทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มเติมในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่งใน 

“รายละเอียดบญัชีทรพัย์สิน” ซึง่เป็นเอกสารแนบ 4 ของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน

เอกสารแนบท้าย 1 ของสญัญาฉบบันี ้

17. คู่สญัญาตกลงให้ยกเลิกรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ใน 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ” ซึ่งเป็นเอกสารแนบ 6 ของสัญญา

ก่อตัง้ทรัสต์ และให้ใช้รายละเอียดคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่

ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 2 ของสญัญาฉบบันี ้

18. ข้อสญัญาอื่นใดๆ ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ที่สญัญานีม้ิได้แก้ไขเพิ่มเติม ยงัคงให้มีผลใช้บงัคบัต่อไป ในกรณีที่

สญัญานีก้บัสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ขดัหรือแย้งกนั ให้ใช้บงัคบัตามสญัญานี ้

 

-คู่สญัญาตกลงลงนามในหนา้ถดัไป- 
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สญัญาฉบับนีท้ าขึน้เป็นสอง (2) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้อ่านและท าความเข้าใจกับ

ข้อความในสญัญาฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้เป็น

ส าคญั   

ผู้จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
 
 
    

 
 
    

                                     ([•])                                       ([•]) 
 
 
พยาน 

 

 
 
    

 

                                     ([•])   
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ทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

 

 
 
    

 
 
    

                                     ([•])                                      ([•]) 
  
 
พยาน 

 

 
 
    

 
 
 

                                     ([•])                                        
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เอกสารแนบท้าย 1 

 

รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุเพิ่มเติมในการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่หนึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ทรัพย์สินโครงการเจดับเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) 

1.1) กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคาร สิง่ปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึง่ได้ปลกูสร้างในที่ดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ ซึง่เป็นท่ีตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ ซึง่รวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียง อาคารห้องเย็นฝากสนิค้าพร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงระบบตา่งๆ สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ และส่วนควบของอาคารทีก่องทรัสต์จะลงทนุ
ดงักลา่ว ซึง่ได้ใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการอยูใ่นปัจจบุนั 

1.2) กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ซึง่จ าเป็นและสมควรส าหรับใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ 

โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังห้องเยน็ 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

โครงการเจดบัเบิล้ยดูี  
แปซิฟิค  

(สว่นขยายเพิ่มเติม)1 

ต าบลคลองนครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืงฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- 2,708.40 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ และโครงเหลก็ ชัน้
เดียว 

จ านวน 1 หลงั (อาคารโรงงานห้องเย็น+
ส านกังาน) 

กรรมสทิธ์ิ 

                                                           
1 โครงการเจดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพ่ิมเติม) ตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดินเลขที่ 85905 ระวาง 5136 I 1422 เลขที่ดิน 745 ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ที่ดินดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ
กองทรัสต์ เน่ืองจากกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในที่ดินดงักลา่วในการเข้าลงทนุครัง้แรกของกองทรัสต์ 
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2) ทรัพย์สินโครงการ TIP 8 

กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ (ก) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุ และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดงักล่าวที่ใช้ในการ

ประกอบกิจการอาคารคลงัสนิค้า และ (ข) อาคาร สิง่ปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึง่ได้ปลกูสร้างในที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทนุ ซึง่เป็นท่ีตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ ซึง่รวมถึง

แต่ไม่จ ากดัเพียง อาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงระบบต่างๆ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุและที่ดินที่

กองทรัสต์จะลงทนุดงักลา่ว ซึง่ได้ใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการอยูใ่นปัจจบุนั 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังสนิค้า 

โฉนด
ที่ดนิ 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิ 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

1 โครงการ TIP 8 
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 
TIP 8 - A [•] 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ชัน้เดียว 

เฉพาะสว่นส านกังานมี 2 ชัน้
จ านวน 1 หลงั 

140207 5 2 28.80 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
162282 0 0 12 

2 โครงการ TIP 8 
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 
TIP 8 – B [•] 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ชัน้เดียว 

เฉพาะสว่นส านกังานมี 2 ชัน้
จ านวน 1 หลงั 

162283 7 2 15.50 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังสนิค้า 

โฉนด
ที่ดนิ 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิ 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

3 โครงการ TIP 8 
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 
TIP 8 - C [•] 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ชัน้เดียว 

เฉพาะสว่นส านกังานมี 2 ชัน้
จ านวน 1 หลงั 

140208 7 3 38.20 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

4 โครงการ TIP 8 
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 
TIP 8 - D 11,631 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ชัน้เดียว 

เฉพาะสว่นส านกังานมี 2 ชัน้
จ านวน 1 หลงั 

140201 14 3 26.6 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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3) ทรัพย์สินโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

สิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ (ก) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุ และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่วที่ใช้ในการ

ประกอบกิจการอาคารคลงัสนิค้า และ (ข) อาคาร สิง่ปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึง่ได้ปลกูสร้างในที่ดินที่กองทรัสต์จะลงทนุ ซึง่เป็นท่ีตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ ซึง่รวมถึง

แต่ไม่จ ากดัเพียง อาคารคลงัสินค้าพร้อมส านกังาน ทัง้นี ้ให้รวมถึงระบบต่างๆ สิ่งติดตัง้ตรึงตรา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของอาคารที่กองทรัสต์จะลงทนุและที่ดินที่

กองทรัสต์จะลงทนุดงักลา่ว ซึง่ได้ใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการอยูใ่นปัจจบุนั 

โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ 
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียด 
อาคารคลังสนิค้า 

โฉนด
ที่ดนิ 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิ 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

โครงการ 
สวนอตุสาหกรรม

บางกะด ี

ต าบลบางกะดี อ าเภอ
เมืองปทมุธานี จงัหวดั

ปทมุธาน ี
- 14,600 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงหลงัคาเหลก็ 
จ านวน 1 หลงั 

30670 15 0 61 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 
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4) ทรัพย์สินโครงการ SCC 

สทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ (ก) ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของถงัเก็บสารเคมีเหลวและอาคารทีก่องทรัสต์จะลงทนุ ทา่เทียบเรือ ถนนสว่นกลาง และหมายความรวมถึงท่อขนถ่ายสารเคมี 

ระบบขนถ่ายสารเคมี ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ และสว่นควบของที่ดินดงักลา่วที่ใช้ในการประกอบกิจการถงัเก็บสารเคมีเหลวและอาคารคลงัสนิค้า และ (ข) ถงัเก็บสารเคมีเหลว อาคาร

คลงัสนิค้า ทา่เทียบเรือ ถนนสว่นกลาง สิง่ปลกูสร้างใดๆ ทัง้หมดซึง่ได้ปลกูสร้างในที่ดินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ ซึง่เป็นท่ีตัง้และใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการ ทัง้นี ้ให้รวมถึงทอ่ขน

ถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่ายสารเคมี ระบบตา่งๆ สิง่ติดตัง้ตรึงตรา สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ และสว่นควบของถงัเก็บสารเคมีเหลวและอาคารทีก่องทรัสต์จะลงทนุและที่ดินท่ีกองทรัสต์

จะลงทนุดงักลา่ว ซึง่ได้ใช้ในการด าเนินการกิจการของโครงการอยูใ่นปัจจบุนั 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

1 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-1 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

2 โครงการ SCC 
ต าบลปากคลองบาง

ปลากด  
(ต าบลบางปลากด) 

P-2 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 
สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทะเบียนการ
เช่า 

ทะเบียนการ
เช่า 

3 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-3 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

4 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-4 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

5 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-5 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 7 - 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

6 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-6 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

7 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-7 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

8 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-8 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 8 - 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

9 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-9 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

10 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-301 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

11 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-302 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 9 - 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

12 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-303 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

13 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-304 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

14 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-305 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 10 - 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

15 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-306 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

16 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-307 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

17 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-308 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

18 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-309 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

19 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-310 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

20 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-311 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

21 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-312 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

22 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-312A [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

23 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-314 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

24 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-315 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

25 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-316 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

26 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-317 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 14 - 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

27 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-318 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

28 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-319 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

29 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-320 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 15 - 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

30 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-321 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

31 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-322 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

32 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-323 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

33 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-324 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

34 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-325 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

35 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-326 [•] 
ถงัใหญ่บนดินเก็บ

น า้มนัเชือ้เพลงิ ชนดิไม่
นา่กลวัอนัตราย 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 17 - 

ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

36 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-401 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

37 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-402 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

38 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-403 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

39 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-404 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

40 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-405 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

41 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-406 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

42 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-407 [•] ถงัเก็บน า้มนั  [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

43 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-408 [•] ถงัเก็บน า้มนั  [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

44 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

P-409 [•] ถงัเก็บน า้มนั  [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

45 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-410 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

46 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

P-411 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

47 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

501 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

48 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

502 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

49 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

503 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

50 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

504 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

51 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-1 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

52 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-2 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

53 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

C-3 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

54 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-4 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

55 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-5 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

56 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

C-6 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

57 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-7 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

58 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-8 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

59 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

C-9 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

60 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-10 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เชา่ 

61 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

C-11 [•] 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ โครงสร้างเหลก็  

1ชัน้ 
[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

62 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

14 [•] 
อาคารคอนกรีต 
เสริมเหลก็ 3 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

63 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

15A [•] 

อาคารชัน้เดยีว  
จ านวน 1 หลงั 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

64 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

15B [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

65 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง

15C [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
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ล าดับ โครงการ ที่ตัง้ 
เลขที่ถงั/
อาคาร 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคาร/ความจุ

ของถงั 
ประมาณ  

(ตร.ม./ลิตร) 

รายละเอียด 
ถงัเก็บสารเคมีเหลว/
อาคารคลังสนิค้า 

ตราจอง/
โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

ขนาดที่ดนิที่เช่า 
(ประมาณ) 

รูปแบบการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ไร่ งาน ตร.วา ที่ดนิ อาคาร 

สมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เช่า เช่า 

66 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

17 [•] 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ และโครง 
หลงัคาเหลก็ 1 ชัน้  
จ านวน 1 หลงั 

[•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

67 โครงการ SCC 

ต าบลปากคลองบาง
ปลากด  

(ต าบลบางปลากด) 
อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

19 [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 

สทิธิการเชา่ 
30 ปีนบัแต่
วนัจด

ทะเบียนการ
เช่า 
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เอกสารแนบท้าย 2 

เอกสารแนบ 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทรัสต์มีรายละเอยีด ดงันี ้
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รวม ร้อยละ 10.00 ของ NAV  - - - - 

• คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์  ร้อยละ 0.75 ของ TAV โดยมี
คา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่  

5.00 ล้านบาทตอ่ปี 

ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของ TAV โดยมี
คา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่  

5.00 ล้านบาทตอ่ปี 

รายเดือน 

 

ตามที่จา่ยจริง ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ (Acquisition fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่
ได้มาของกองทรัสต์ในแตล่ะคราว 
 
ค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Disposal fee)  

ไม่ เกิน ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ ต ่ ากว่า
ระหวา่งทรัพย์สินที่จ าหน่ายไปของกองทรัสต์
ในแต่ละคราว และราคาประเมินที่จดัท าโดย
ผู้ ประเมินราคาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

• คา่ธรรมเนียมทรัสตี และผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 1.00  
ของ TAV โดยมีคา่ธรรมเนียม

ขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่  
5.00 ล้านบาทตอ่ปี 

โดยไมร่วมคา่ธรรมเนียมการ
จดัการกองทรัสต์ (ในกรณี
ที่ทรัสตีรับหน้าที่เป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์) หรือ คา่ธรรมเนียม 
ตราสารอื่นใดที่กองทรัสต์
สามารถเข้าลงทนุและได้
พิจารณาเข้าลงทนุ (ในกรณี
ที่ทรัสตีรับหน้าที่เป็นผู้ออกตรา

สารดงักลา่ว) (ไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านอง
เดียวกนั) 

ร้อยละ 0.22 ของ TAV โดยมี
คา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่  

5.00 ล้านบาทตอ่ปี  
โดยไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการ
กองทรัสต์ (ในกรณีที่ทรัสตีรับหน้าที่

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์) หรือ 
คา่ธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่

กองทรัสต์สามารถเข้าลงทนุและได้
พิจารณาเข้าลงทนุ (ในกรณีที่ทรัสตี
รับหน้าที่เป็นผู้ออกตราสารดงักลา่ว) 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านอง

เดียวกนั) 

รายเดือน 

 

- - 

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ร้อยละ 0.10 ของ NAV ไมเ่กินร้อยละ 0.038 ตอ่ปีของ NAV รายเดือน 

 

- - 

• คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินของ ไมเ่กินร้อยละ 2.75 ของรายได้
สทุธิจากสญัญาเชา่และสญัญา

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์  ซึ่ ง

รายเดือน - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

กองทรัสต์  

  

บริการส าหรับคา่ธรรมเนียม
การบริหารจดัการทรัพย์สิน
หลกั และไมเ่กินร้อยละ 4.00 

ตอ่ปีของก าไรจากการ
ด าเนินงานส าหรับ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ  

ช าระให้กับผู้ จัดการกองทรัสต์ มี
อตัราดงันี ้

(1) ค่ า ธ รรม เนี ยมก า รบ ริห า ร
จัด ก ารท รัพ ย์สิ น หลั ก ขอ ง
ก อ ง ท รั ส ต์  ( Performance 
Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.75 ของ
รายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการ 

(2) คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 
Fee) ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี
ของก าไรจากการด าเนินงาน
ของกองทรัสต์ 

 

นอกจากนี  ้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่  

(1) ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภค

ส่ ว น ก ล า ง  (Common Area 

Service Fee) คิ ด ที่ อั ต ร า

เร่ิมต้น  3.00 บาทต่อตาราง
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เมตรตอ่เดือน  

(2) ค่านายหน้าในการที่ผู้ เช่าต่อ

อายสุญัญาเชา่และบริการ และ

ค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่า

ร า ย ใ ห ม่ ส า ห รั บ

อสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง โดยมี

อตัราดงันี ้

(2.1) อัต รา  0.50 เดื อน ของ
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการ ในกรณีผู้ เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 
ล ด ล ง ห รื อ เพิ่ ม ขึ ้ น 
(แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี )  เ ป็ น
สัดส่วนตามระยะเวลา
การเช่าจริงในกรณีผู้ เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
3 ปี หรือเกินกวา่ 3 ปี  

(2.2)  อัตรา 1 เดือนของอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการ ใน
กรณีผู้ เช่ารายใหม่ท า
สัญญาเช่าและสัญญา
บริการเป็นระยะเวลา 3 
ปี หรือ ลดลงหรือเพ่ิมขึน้ 
(แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี )  เ ป็ น
สัดส่วนตามระยะเวลา
การเชา่จริง ในกรณีผู้ เช่า
รายเดิมต่ออายุสัญญา
เช่าและสัญญาบริการ
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
3 ปี หรือเกินกวา่ 3 ปี 

• คา่ธรรมเนียมรายปีและคา่ใช้จา่ยในการด ารงสถานะ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ร้อยละ 0.05 ของทนุช าระแล้ว ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 ของทนุ
ช าระแล้ว 

รายปี - - 

• คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชี ร้อยละ 0.13 ของ NAV ตามที่จา่ยจริง รายปี - - 

• ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจาก ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ธนาคาร 

• คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน - - - ร้อยละ 1.00 ตามที่จา่ยจริง 

• คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ - - - ร้อยละ 1.00 ตามที่จา่ยจริง 

• คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ - - - ร้อยละ 3.00 ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขาย 

• คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาเงินกู้ยืม หรือการออก
ตราสารที่มีลกัษณะเดียวกนั 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

• คา่ใช้จา่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ กรณีที่มี
การระดมทนุและสง่เสริมการขายรวมถึงคา่ใช้จา่ย
เพ่ือให้ข้อมลูแก่ผู้ลงทนุ 

- - - ร้อยละ 1.00 ตามที่จา่ยจริง 

• คา่ใช้จา่ยในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์และการจดัท า
เอกสารประกอบประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

• คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ      

(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน และ/หรือ สอบทานการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

ร้อยละ 0.08 ของ NAV  ตามที่จา่ยจริง รายปี - - 

(2) ค่าจดัท าและจดัพิมพ์รายงานประจ าปี และเอกสาร
อ่ืนๆที่เก่ียวเน่ืองกับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจน ค่า

ร้อยละ 0.01 ของ NAV ตามที่จา่ยจริง - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือ
บอกกลา่ว หนงัสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ
และรายงานตา่งๆ ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนงัสือพิมพ์ 

ร้อยละ 0.01 ของ NAV ตามที่จา่ยจริง - - - 

(4) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเพิ่มทนุ และ/หรือ 
ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ 
ค่าบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่าไปรษณียากร 
คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

ร้อยละ 0.01 ของ NAV ตามที่จา่ยจริง - - - 

(5) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบญัชีกองทรัสต์ 

ร้อยละ 0.01 ของ NAV ตามที่จา่ยจริง - - - 

(6) ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือ ที่เกิดขึน้จาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือ กฎหมายอ่ืน ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 0.01 ของ NAV ตามที่จา่ยจริง - - - 

(7) คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ อนัเก่ียวเน่ือง
กบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

ร้อยละ 0.10 ของ NAV  ตามที่จา่ยจริง - - - 



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(8) ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการ
จัดตัง้กองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
หน่ วยท รัส ต์ เป็ นหลักท รัพ ย์จดทะเบี ยน  และ
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดท าเอกสารสัญญา 
เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(9) คา่ธรรมเนียมผู้แทนหรือตวัแทน (Agent or Property 
Broker) (ถ้ามี) ในการซือ้ จัดหา จ าหน่าย หรือโอน
สิทธิ 

- - - ร้อยละ 3.00 ตามที่จา่ยจริง 

(10) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา 
จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักทรัพย์
ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการซือ้
ห รือขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการ
โอน เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(11) ค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่
เก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนของกองทรัสต์ เช่น ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และจะถกูหกัจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมี
การขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(12)  คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า
ทรัพย์สิน 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้ สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบก าไรขาดทุน ค่าใช้จ่าย
จดัท ารายงาน หรือบทวิจยั 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(14) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยทรัสต์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี
ยากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(15) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ที่
เก่ี ยว ข้องกับกองท รัส ต์  และค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(16) คา่จดัท าและจดัพิมพ์หนงัสือชีช้วน ตลอดจน ค่าแปล
และจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(17)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการ
ด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ 
หรือคา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
 

- 37 - 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เพื่ อ รักษาสิท ธิของผู้ ถื อหน่ วยท รัส ต์  ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือ ทรัสตี ซึง่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ 

(18)  คา่ใช้จา่ยทางกฎหมายที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและ
การบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงการ
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดีทางศาล เชน่ คา่ใช้จา่ยใน
การด าเนินคดี  ค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จดัการกองทรัสต์
เพื่ อป ระ โยช น์ ของผู้ ถื อหน่ วยท รัส ต์ โดยรวม 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
แก่บุคคลภายนอก ค่าจดทะเบียนจ านอง ค่าจด
ทะเบียนปลอดจ านอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจด
ทะเบี ยนต่างๆ  กับส านักงานที่ ดินที่ เก่ียวข้อง 
ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
สญัญา เป็นต้น 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(19)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามหน้าที่  หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จดัการกองทรัสต์
เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวงหรือเม่ือ
ได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 



ฉบบัร่างเพือ่พิจารณา 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายุกองทรัสต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลังการท าธุรกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ ในส่วนที่ เกินจากค่าสินไหมทดแทนที่
กองทรัสต์ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยั 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(21)  ค่าธรรมเนียม  และ/ห รือ  ค่ าใช้จ่ายในการเลิ ก
กองทรัสต์หรือเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ 
ทรัสตี 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(22) ค่าตอบแทนผู้ ช าระบัญชี และทรัสตีในระหว่างการ
ช าระบัญชีกองทรัสต์จนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทรัสต์กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

(23) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

- - - ตามที่จา่ยจริง ตามที่จา่ยจริง 

 
 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

หนังสือรบัรองของทรสัตี 





ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

สรปุรายงานการประเมินค่า 





































































ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายงานและข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบังวด 12 เดือน  

ช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2563 
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AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

งบการเงินของกองทรสัต ์




















































































































































































