


 

 
 

 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์/ หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากดั 

เสนอขาย 
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เอไอเอม็ อินดสัเทรียล โกรท 

AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)  
กองทรสัตไ์มม่กี ำหนดอำยุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์แหล่งเงนิทนุในกำรลงทนุในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุเพิม่เตมิมำจำก 

1. กำรระดมทนุโดยกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 2,050,000,000 บำท 

2. เงนิกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ มลูค่ำทัง้สิน้ ประมำณ               300,000,000 – 600,000,000 บำท 

โดยกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุในทรพัยส์นิในมลูคำ่ทัง้สิน้ ไมเ่กนิ  2,350,000,000 บำท 

โดยมหีน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขำยจ ำนวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ 172,268,908 หน่วย 
รำคำเสนอขำยไมเ่กนิ 11.90 บำทต่อหน่วย และมลูค่ำทีต่รำไว ้10.00 บำทต่อหน่วย 

ให้แก่ 
(1) เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหน่วยทรสัต์โดยไมจ่ดัสรรใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ีจ่ะท ำใหก้องทรสัตม์หีน้ำทีต่ำม

กฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering)  
ประมำณ 137,815,126 หน่วย 

(2) เสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในส่วนทีเ่หลอืจำกส่วนที ่1 โดยเสนอขำยใหแ้กป่ระชำชนทัว่ไป (Public Offering) ตำมดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

หน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจำก 
กำรเสนอขำยในสว่นที ่(1) 

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ ประเภทบุคคลธรรมดำ นิตบิคุคล และผูล้งทนุสถำบนัทีไ่มไ่ดน้ ำสง่ใบ Bookbuilding/1         
ประชำชนทัว่ไป ประเภทบคุคลธรรมดำ และนิตบิคุคล ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย      
ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ ประเภทนิตบิุคคล และสถำบนัทีไ่ดน้ ำส่งใบ Bookbuilding/1                     
ประชำชนทัว่ไป ประเภทนิตบิคุคล และสถำบนัทีไ่ดน้ ำส่งใบ Bookbuilding                                                          

วนัที ่5 – 9 กรกฎำคม 2564 
วนัที ่5 – 9, 12 – 13 กรกฎำคม 2564 
วนัที ่14 – 16 กรกฎำคม 2564 
วนัที ่14 – 16 กรกฎำคม 2564 

/1 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิของ AIMIRT ทีม่รีำยชือ่ปรำกฎอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่ไมใ่ช่บุคคลสญัชำตอิเมรกิำ มำเลเซยี ออสเตรเลยี สหรำชอำณำจกัร ญีปุ่่ น ฝรัง่เศส อนิเดยี สงิคโปร ์สวสิเซอรแ์ลนด์ 
ไต้หวนั สวเีดน หรอืสญัชำตอิื่นใดทีม่ใิช่สญัชำตไิทย เพือ่มใิหก้ำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในครัง้นี้มหีน้ำทีเ่พิม่เติมจำกกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ภำ ยใต้
กฎหมำยไทย หรอือำจถูกพจิำรณำวำ่เป็นกำรกระท ำกำรทีข่ดัต่อกฎหมำยหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่ำงประเทศ โดยวนัก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหน่วยทรัสต์ทีม่สีทิธใินกำรจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ (Record Date) 
คอื วนัที ่21 มถิุนำยน 2564 

 
 

โดยมวีตัถุประสงคข์องกำรระดมเงนิในครัง้นี้ของกองทรสัต ์เพื่อน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทนุและจำกกำรกูย้มืเงนิไปลงทนุใน  
(1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรคลงัสนิคำ้ ในโครงกำรทพิย ์5 และ โครงกำรทพิย ์8 (ส่วนลงทนุเพิม่เตมิ) (2) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรคลงัสนิคำ้  

ในโครงกำรเอม็เอส แวรเ์ฮำ้ส์ (3) สทิธกิำรเชำ่ระยะยำวในทีด่นิและอำคำรคลงัสนิคำ้ ในโครงกำรไทยแทฟฟิตำ้ 
ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต:์ บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ทรสัตี: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน: ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) และ ธนำคำรไทยพำณชิย ์จ ำกดั (มหำชน)  

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย: ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) และ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
วนัทีย่ื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู / รำ่งหนงัสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต ์วนัที ่12 มนีำคม 2564 

วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ / หนงัสอืชีช้วนกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั วนัที ่14 มถิุนำยน 2564  
 
ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้จิำรณญำณในกำรพจิำรณำขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกบักองทรสัต ์รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่ำงด ีกำรมผีล

ใช้บังคบัของ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นี้ มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แนะน ำให้ลงทุนในหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืมไิดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์แต่อย่ำงใด ทัง้นี้ กำรรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมู ลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นี้เป็นควำม
รบัผดิชอบของผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ หำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์มขีอ้ควำมหรอืรำยกำรเป็นเทจ็ หรอืขำดขอ้ควำมที่ควรแจ้งในส ำระสำคญั ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่ได้ซื้อ
หน่วยทรสัต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นัน้มีผลใช้บังคบั มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทผู้เสนอขำยหน่วยทรั สต์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่ง
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ว้ำ่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตเ์ป็นเทจ็ หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรตอ้งแจง้
ในสำระส ำคญั แต่ไม่เกนิ 2 ปีนบัแต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลู กำรเสนอขำยหน่วยทรสัตม์ผีลใชบ้ังคบั 

ค าเตือน: การลงทนุมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 
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สารบญั 
   

ส่วนท่ี 1 สรปุข้อมูลส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet)  
 1. สาระส าคญัของกองทรสัต ์ สว่นที ่1 หน้า 1 
 2. ความเสีย่งส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ สว่นที ่1 หน้า 18 
   

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบักองทรสัต ์  
 ส่วนท่ี 2.1 ข้อมูลเก่ียวกบักองทรสัต ์  
 1. วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ สว่นที ่2.1 หน้า 1 
 2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิของกองทรสัต ์ สว่นที ่2.2 หน้า 1 
 3. ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ สว่นที ่2.3 หน้า 1 
        3.1  ขอ้มลูทัว่ไปของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิ  
        3.2  ขอ้มลูทัว่ไปของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ  
 4. การจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ สว่นที ่2.4 หน้า 1 
 5. ภาวะอุตสาหกรรมของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ สว่นที ่2.5 หน้า 1 
 6. ปัจจยัความเสีย่ง สว่นที ่2.6 หน้า 1 
 7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย สว่นที ่2.7 หน้า 1 
 8. ขอ้มลูส าคญัอื่น สว่นที ่2.8 หน้า 1 
 ส่วนท่ี 2.2 การจดัการและก ากบัดแูลกองทรสัต ์  
 9. ขอ้มลูหน่วยทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ สว่นที ่2.9 หน้า 1 
 10. โครงสรา้งการจดัการและการก ากบัดแูลกองทรสัต ์ สว่นที ่2.10 หน้า 1 
 11. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์ สว่นที ่2.11 หน้า 1 
 12. รายการระหว่างกนัและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สว่นที ่2.12 หน้า 1 
 ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั สว่นที ่2.13 หน้า 1 
 14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ สว่นที ่2.14 หน้า 1 
   

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ สว่นที ่3 หน้า 1 
 1. รายละเอยีดของหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย  
 2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  
 3. ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง  
 4. ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายครัง้นี้  
   

ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล  
เอกสารแนบ 1 สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และร่างสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบัแกไ้ขเพิม่เตมิ  
เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมนิค่า  
เอกสารแนบ 3 รายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบังวด 12 เดือน 

ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2565 
 

เอกสารแนบ 4 งบการเงนิของกองทรสัต ์  
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ค ำจ ำกดัควำม  

กฎหมายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญตัิทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 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 ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

กองทรสัต ์หรอื AIMIRT หมายถงึ ทรัสต์ เพื่ อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์แ 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 การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื่อการ
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
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ตรวจสอบเอกสารสทิธ ิขอ้จ ากดัสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิ เงื่อนไข
และข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 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 ์

โครงการชีวาทัย อมตะซิตี้  หรือ
โครงการ CHEWA 

หมายถงึ โครงการชวีาทยั ซึง่ตัง้อยู่เลขที ่7/374, 7/375, 7/376, 7/377, 7/378, 
7/ 422, 7/ 423, 7/ 424, 7/ 425 แ ล ะ  7/ 426 ห มู่  6 ต า บ ล 
มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีนวนคร หรอื
โครงการ JWD NAVA 

หมายถงึ โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีนวนคร ซึง่ตัง้อยู่เลขที ่101/57 หมู่ 20 ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค หรอื
โครงการ JPAC 

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

โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค 
(ส่วนขยายเพิม่เตมิ) หรอื โครงการ 
JPAC 2 

หมายถงึ โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ซึ่งตัง้อยู่ เลขที ่
99/3 หมู่ 11 ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โครงการดาต้าเซฟ หรือโครงการ 
DTS 

หมายถงึ โครงการดาต้าเซฟ ซึง่ตัง้อยู่เลขที่ 99 หมู่ 11 ต าบลคลองนครเนื่อง
เขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์
8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) หรอื 
โครงการ TIP 5 และโครงการ TIP 
8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) 

หมายถงึ โครงการทิพย์ 5 ซึ่งตัง้อยู่ เลขที่ 888/33 888/48 888/49 888/50 
888/51 888/58 และ 888/68 หมู่ที่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการและโครงการทพิย ์8 ซึง่ตัง้อยู่เลขที ่888/95 หมู่
ที ่6 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
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โครงการทพิย ์7 หรอื   
โครงการ TIP 7 

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

โครงการทพิย ์8 หรอื   
โครงการ TIP 8 

หมายถงึ โครงการทพิย ์8 ซึง่ตัง้อยู่เลขที ่333/96 333/97 333/98 และ 333/99  
หมู่ที ่6 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

โ ค ร งก า ร ไทยแทฟ ฟิต้ า  ห รือ
โครงการ TAFFETA 

หมายถงึ โครงการไทยแทฟฟิต้า  ซึ่ งตั ้งอยู่ เ ลขที่  13 ต าบลห้วยโ ป่ง  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น หรือ
โครงการ PCS 

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

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
หรอืโครงการ BIP 

หมายถงึ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 
ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  

โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ หรือ
โครงการ MS 

หมายถงึ โครงการเอม็เอส แวร์เฮ้าส ์ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 102/1 102/3 102/4 และ 
102/5 หมู่ ที่  2 ต าบลบาง เสาธง  อ า เภอบาง เสาธง  จังหวัด
สมุทรปราการ  

โครงการ JWD หมายถงึ โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และ
โครงการดาตา้เซฟ 

โ ค ร ง ก า ร ส ย า ม เ ฆ มี  ห รื อ 
โครงการ SCC 

หมายถงึ โครงการ SCC ซึ่งตัง้อยู่ที่ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบาง
ปลากด) อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ทีป่รกึษาทางการเงนิ หมายถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
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ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ 
ห รื อ  ท รั พ ย์ สิ น ปั จ จุ บั น ข อ ง
กองทรสัต ์

หมายถงึ โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิซึง่ไดแ้ก่ 

(1) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดนิ และอาคารคลงัหอ้ง
เยน็ จ านวน 2 อาคาร (2 ยนูิต) และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์
ทีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ ในโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็   

(2) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดนิ และอาคารคลงัหอ้ง
เยน็ จ านวน 1 อาคาร (1 ยนูิต) และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์
ทีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ ในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 

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

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

(5) สทิธิการเช่าในที่ดิน และถังเก็บสารเคมจี านวน 61 ถัง (61 ยู
นิต) และอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั (3 ยูนิต) ในโครงการ 
สยามเฆม ี     

(6) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ 
จ านวน 4 อาคาร (4 ยนูิต) ในโครงการทพิย ์8 

(7) สิทธิการเช่าในที่ดิน และสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า 
จ านวน 1 หลงั (1 ยนูิต) ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

(8) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัหอ้งเยน็พรอ้มส านกังาน จ านวน 1 หลงั 
(1 ยนูิต) ในโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ) 

(9) กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดิน และอาคารโรงงาน
และส านักงาน จ านวน 10 หลงั (10 ยูนิต) ในโครงการชวีาทยั 
อมตะซติี ้ 

(10) สิทธิการเช่าในที่ดิน และสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า 
โรงงาน และส านักงาน จ านวน 1 หลงั (1 ยูนิต) ในโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดู ีนวนคร1   

                                                           
1 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 
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ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุน
เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่
สอง หรือ ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

หมายถงึ โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ ไดแ้ก่  

(1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 13 โฉนด (โฉนดเลขที ่3670, 7090, 
105539, 105540, 122744, 122745, 123002, 123003, 
129233, 129342, 131267, 131268 และ 140202) และอาคาร
โรงงานและส านกังาน จ านวน 7 หลงั (8 ยนูิต) ในโครงการทพิย ์
5 และโครงการทพิย ์8 

(2) กรรมสทิธิใ์นที่ดนิ จ านวน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 55123) และ
อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า แ ล ะ ส า นั ก ง า น  จ า น ว น  3 ห ลั ง  
(4 ยนูิต) ในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์

(3) สทิธกิารเช่าในทีด่นิ จ านวน 7 โฉนด (โฉนดเลขที ่2883, 2896,  
29145, 29146, 34252, 34256 และ 57091)  เนื้อที่เช่ารวม
ประมาณ ประมาณ 42 ไร่ 3 งาน 41.4 ตารางวา และสทิธกิาร
เช่าในอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 4 หลงั (4 ยูนิต) ในโครงการ
ไทยแทฟฟิตา้  

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 
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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 

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 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีส่ามารถจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ได ้ 
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ผูเ้ช่าพืน้ที ่ หมายถงึ ผูเ้ช่าพืน้ทีจ่ากกองทรสัต์ เพื่อใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีท่ีเ่ช่า 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  

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

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 มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

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) 
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สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ หมายถงึ สญัญาก่อตัง้ทรสัตส์ าหรบัทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ระหว่างผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ กับทรัสตี ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และที่ได้มีการ
แกไ้ขเพิม่เตมิ 

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 หนังสอืรบัรองจากทรสัตหีรือผูท้ีจ่ะเขา้เป็นทรสัตขีองกองทรสัตว์่าจะ
ยอมรับที่จะ เข้าปฏิบัติหน้าที่ เ ป็นทรัสตีของกองทรัสต์  ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศที ่ทจ. 49/2555 และประกาศอื่น
ใดทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกตาม พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

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 

2 Tiger Prop หมายถงึ บรษิทั ท ูไทเกอร ์พรอ็พ จ ากดั 

BIP หมายถงึ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 
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BJL หมายถงึ บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั  

Datasafe หรอื 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 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ
บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 

Thai Taffeta  หมายถงึ บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั  
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ส่วนท่ี 1 

สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 
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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

1. สำระส ำคญัของกองทรสัต ์

ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ AIMIRT 
ผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต ์
และผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ทรสัตี  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

มูลค่ำกำรเสนอขำย ไม่เกนิ 2,050.00 ลา้นบาท รำคำสู งสุด ท่ีจะเสนอ
ขำยหน่วยทรสัต ์

ไ ม่ เ กิ น  11.90 บ าท ต่ อ
หน่วย  

จ ำนวนหน่วยท่ีออกและ
เสนอขำย 

ไม่เกนิ 172,268,908  
หน่วย 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ 10.00 บาทต่อหน่วย 

 
รำคำสูงสุดท่ีจะเสนอขำยหน่วยทรสัต ์ ไม่เกนิ 11.90 บาทต่อหน่วย 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายนัน้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ
ประกาศผ่านเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทรสัต ์ 22 ธนัวาคม 2560 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นเบือ้งตน้และวธิกีารจองซือ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขำย (หน่วย) 

ส่วนท่ี 1 เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท่ี์จะท ำให้กองทรสัตมี์หน้ำท่ีตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

ประมาณ 137,815,126 หน่วย 

ส่วนท่ี 2 เสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือ
จำกส่วนท่ี 1 โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
(Public Offering: PO) ตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

หน่วยทรสัต์ส่วนทีเ่หลอืจาก 
การเสนอขายในส่วนที ่1 
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1.2 มูลค่ำกำรระดมทุน 

มูลค่ำกำรระดมทุน ไม่เกนิ 2,050.00 ลา้นบาท 
เงินกู้ยืม ประมาณ 300.00 – 600.00 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2564 
โดยกองทรสัต์ AIMIRT จะเขา้ลงทุนในทรพัยท์ีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในราคารวมไมเ่กนิ 2,350.00 ลา้นบาท และกูย้มืเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิ 
600.00 ลา้นบาท 

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทุนในครัง้น้ี 

เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิซึง่ประกอบไปดว้ย (1) โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์
8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) (2) โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และ (3) โครงการไทยแทฟฟิตา้ ในมูลค่าลงทุนไม่เกนิ 
2,350.00 ลา้นบาท  

1.4 โครงสรำ้งเงินทุนของกองทรสัตภ์ำยหลงักำรระดมทุน 

ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิมูลค่าไม่เกนิ 2,350.00 ลา้นบาท ซึง่มแีหล่งเงนิทุนจากเงนิจากการ
เพิม่ทุน โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์จ านวนไม่เกนิ 2,050.00 ลา้นบาทและเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน
ประมาณ 300.00 – 600.00/1 ลา้นบาท กองทรสัต ์AIMIRT จะมโีครงสรา้งเงนิทุนดงัต่อไปนี้ 

สินทรพัยร์วมไม่เกิน/2 9,982.51 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวมไม่เกิน/2 3,057.47 ลา้นบาท 
ส่วนทุนไม่เกิน 7,225.04 ลา้นบาท 
ก ำไร/ขำดทุนสะสม 505.66 ลา้นบาท 
สดัส่วนกำรกู้ยืมไม่เกิน/2 รอ้ยละ 29 

หมายเหตุ:  
/1 เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่ 1/2564 เมือ่วนัที ่ 23 กุมภาพนัธ ์ 2564 โดย

กองทรสัต์ AIMIRT จะกูย้มืเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิ 600.00 ลา้นบาท  
/2 อา้งองิขอ้มลูตามงบการเงนิส าหรบัไตรมาสสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 รวมการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีนวนคร ซึง่ได้

เขา้ลงทุนแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564  
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1.5 ลกัษณะกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

1.6 ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  

หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท า
ขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

อตัรำส่วนลกัษณะกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์นต่อผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่
เดิมและมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะเข้ำลงทุนส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพ่ิมเติม ทรพัยสิ์นรวมภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

     

อตัรำส่วนประเภททรพัยสิ์นต่อรำยได้รวมทุกโครงกำร 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพ่ิมเติม/1 ทรพัยสิ์นรวมภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

    

กรรมสทิธิ ์
80%

สทิธกิารเช่า
20%

กรรมสทิธิ ์
61%

สทิธกิารเช่า
39%

อาคารคลงัสนิคา้
100%

อาคารคลงัสนิคา้
49%

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
31%

อาคารคลงัหอ้งเยน็
15%

อาคารโรงงาน
5%
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1.7 สรปุรำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

มูลค่ำประเมิน 

รำคำประเมิน (ล้ำนบำท) 
บริษทั ซิมส ์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

คอนซลัแทนท ์จ ำกดั 

บริษทั แกรนด ์ 
แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี จ ำกดั 

โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) 956.50 924.20 
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ 819.10 812.20 
โครงการไทยแทฟฟิตา้ 460.30 460.00 
มูลค่ำทรพัยสิ์นรวมประมำณ 2,235.90 2,196.40 
มูลค่ำทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนไม่เกินประมำณ  2,350.00  
สูงกว่ำรำคำประเมินต ำ่สุด (รอ้ยละ) 6.99 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการประเมนิมูลค่า ในส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.6 สรุปสาระส าคญัของ
รายงานการประเมิน หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิได้ที่ 
https://bit.ly/3heMjN5)  

1.8 โครงสรำ้งผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ณ วนัที ่2 เมษายน 2564 AIMIRT มผีูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสมุดทะเบยีนดงันี้ 

ล ำดบั ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
จ ำนวน

หน่วยทรสัต ์
(หน่วย) 

สดัส่วนกำรถือ
หน่วยทรสัต ์

(ประมำณรอ้ยละ) 
1.  บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 34,806,700 8.17 

2.  บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 28,612,000 6.71 

3.  บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 27,980,484 6.56 

4.  บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 17,750,000 4.16 

5.  บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 15,500,000 3.64 

รวมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ูงสุด 5 รำยแรก 124,649,184 29.24 
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตต่์างดา้ว (รอ้ยละ) 49.00 
การถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตต่์างดา้ว (รอ้ยละ)  0.42 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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1.9 ประวติักำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 

รอบผลกำรด ำเนินงำน 
22 ธ.ค. 2560 –
31 ธ.ค. 2561  

1 ม.ค.2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 – 
31 ธ.ค. 2563 

ตัง้แต่จดัตัง้ 

เงินปันผล (บำท/หน่วย) 0.7674 0.7664 0.8472 2.3810 
เงินลดทุน (บำท/หน่วย) - - - - 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ในส่วนที่ 2.9 ขอ้ 9.3.1 ขอ้ก าหนด
นโยบายและวธิกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และขอ้ 9.3.3 ประวตัิการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน) 

1.10 ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ตำมงบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติ
และกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนตำมสถำนกำรณ์สมมติส ำหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำร
วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 

กรณีกองทรสัตล์งทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่ำไม่เกิน 2,280 ล้ำนบำท 
ประมำณกำรกำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัตต่์อหน่วย/1 (บำทต่อหน่วย) 

0.9080 

หมายเหตุ:  
/1 อ้างองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน 
ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2565 ซึง่ไดจ้ดัท าโดยบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั โดยค านวณ
จากราคาทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิที ่2,280 ล้านบาท ราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อ
หน่วย และเงนิกูย้มืจ านวน 350.00 ลา้นบาท 

อา้งองิขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ
ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565 ประมาณการ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
เท่ากบั 0.9080 บาทต่อหน่วย โดยมรีายละเอยีดประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
และประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ าหรบัช่วงเวลาประมาณการ ดงันี้ 

 ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์

(บำทต่อหน่วย)/1 

ประมำณกำรอตัรำกำร
จ่ำยประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์
ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิม/2 

(ร้อยละ) 
ทรพัยสิ์น 
ท่ีมีอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นภำยหลงั
กำรลงทุนเพ่ิม 

ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย (Dividend Yield) 

0.8830 0.9080 7.26 

ประมาณการเงนิลดทุนต่อหน่วย 
(Capital Reduction) 

- - - 

ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุนต่อหน่วย  
(Total Distributable Yield) 

0.8830 0.9080 7.26 
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หมายเหตุ: 
/1 อ้างองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบังวด 12 เดอืน 
ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2565 ซึง่ไดจ้ดัท าโดยบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั โดยค านวณ
จากราคาทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิที ่2,280 ลา้นบาท ราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย 
และเงนิกูย้มืจ านวน 350.00 ลา้นบาท 

/2 อตัราผลตอบแทนดงักล่าวเป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยค านวณ
จากประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2564 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2565 และสมมตฐิานราคาหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย ตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์
สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 
2564 ถึงวนัที ่30 มถุินายน 2565 และไม่อาจรบัรองผลได้ ทัง้นี้  ราคาเสนอขายต่อหน่วยสุดท้าย อาจต า่กว่า หรอืเท่ากบัราคา
สมมตฐิานขา้งตน้(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับประมาณการผลตอบของแทนของกองทรสัต์ในส่วนที ่2.4 ขอ้ 4.3 
ประมาณการผลตอบของแทนของกองทรสัต์ส าหรบังวด 12 เดอืน ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ) 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ ในส่วนที่ 
2.4 ขอ้ 4.3.2 ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์) 

1.11 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยต่อหน่วยส ำหรบัช่วงระยะเวลำประมำณกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 
มิถนุำยน 2565 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มถุินายน 2565 จากสมมติฐานราคาทรพัย์สนิที่จะลงทุน การเปลี่ยนแปลงของราคา
หน่วยทีจ่ะออกและเสนอขาย และมลูค่าเงนิกูย้มืทีก่องทรสัตจ์ะใชใ้นการลงทุนเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บำท) ส ำหรบัช่วงระยะเวลำประมำณกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ถึง 30 มิถนุำยน 
2565 กรณีลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่ำ 2,280 ล้ำนบำท 
  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในกำรลงทุนเพ่ิมเติม (ล้ำนบำท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

11.00 0.8526 0.8591 0.8657 0.8725 0.8760 0.8796 0.8868 0.8943 
11.10 0.8552 0.8615 0.8681 0.8749 0.8783 0.8819 0.8890 0.8964 
11.20 0.8577 0.8640 0.8705 0.8772 0.8806 0.8841 0.8912 0.8986 
11.30 0.8601 0.8664 0.8729 0.8795 0.8829 0.8863 0.8934 0.9006 
11.40 0.8626 0.8688 0.8752 0.8818 0.8851 0.8885 0.8955 0.9027 
11.50 0.8650 0.8712 0.8775 0.8840 0.8873 0.8907 0.8976 0.9047 
11.60 0.8674 0.8735 0.8798 0.8862 0.8895 0.8929 0.8997 0.9067 
11.70 0.8698 0.8758 0.8820 0.8884 0.8917 0.8950 0.9018 0.9087 
11.80 0.8721 0.8781 0.8842 0.8906 0.8938 0.8971 0.9038 0.9107 
11.90 0.8744 0.8803 0.8864 0.8927 0.8959 0.8991 0.9058 0.9126 
12.00 0.8767 0.8826 0.8886 0.8948 0.8980 0.9012 0.9078 0.9145 
12.10 0.8789 0.8847 0.8907 0.8969 0.9000 0.9032 0.9097 0.9164 
12.20 0.8812 0.8869 0.8928 0.8989 0.9020 0.9052 0.9116 0.9183 
12.30 0.8834 0.8891 0.8949 0.9010 0.9040 0.9072 0.9135 0.9201 
12.40 0.8855 0.8912 0.8970 0.9030 0.9060 0.9091 0.9154 0.9219 
12.50 0.8877 0.8933 0.8991 0.9050 0.9080 0.9110 0.9173 0.9237 
12.60 0.8898 0.8954 0.9011 0.9069 0.9099 0.9129 0.9191 0.9255 
12.70 0.8919 0.8974 0.9031 0.9089 0.9118 0.9148 0.9209 0.9272 
12.80 0.8940 0.8995 0.9050 0.9108 0.9137 0.9167 0.9227 0.9290 
12.90 0.8961 0.9015 0.9070 0.9127 0.9156 0.9185 0.9245 0.9307 
13.00 0.8981 0.9034 0.9089 0.9146 0.9174 0.9203 0.9263 0.9324 

หมายเหตุ: 
1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไม่น้อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณีทีก่องทรสัต์ไม่ไดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้
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กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรอตัรำกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรสัต์ (ร้อยละ) ส ำหรบัช่วงระยะเวลำประมำณกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ถึง 30 มิถนุำยน 
2565 กรณีลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่ำ 2,280 ล้ำนบำท 

  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในกำรลงทุนเพ่ิมเติม (ล้ำนบำท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

11.00 7.75% 7.81% 7.87% 7.93% 7.96% 8.00% 8.06% 8.13% 
11.10 7.70% 7.76% 7.82% 7.88% 7.91% 7.95% 8.01% 8.08% 
11.20 7.66% 7.71% 7.77% 7.83% 7.86% 7.89% 7.96% 8.02% 
11.30 7.61% 7.67% 7.72% 7.78% 7.81% 7.84% 7.91% 7.97% 
11.40 7.57% 7.62% 7.68% 7.74% 7.76% 7.79% 7.86% 7.92% 
11.50 7.52% 7.58% 7.63% 7.69% 7.72% 7.75% 7.81% 7.87% 
11.60 7.48% 7.53% 7.58% 7.64% 7.67% 7.70% 7.76% 7.82% 
11.70 7.43% 7.49% 7.54% 7.59% 7.62% 7.65% 7.71% 7.77% 
11.80 7.39% 7.44% 7.49% 7.55% 7.57% 7.60% 7.66% 7.72% 
11.90 7.35% 7.40% 7.45% 7.50% 7.53% 7.56% 7.61% 7.67% 
12.00 7.31% 7.36% 7.41% 7.46% 7.48% 7.51% 7.57% 7.62% 
12.10 7.26% 7.31% 7.36% 7.41% 7.44% 7.46% 7.52% 7.57% 
12.20 7.22% 7.27% 7.32% 7.37% 7.39% 7.42% 7.47% 7.53% 
12.30 7.18% 7.23% 7.28% 7.33% 7.35% 7.38% 7.43% 7.48% 
12.40 7.14% 7.19% 7.23% 7.28% 7.31% 7.33% 7.38% 7.43% 
12.50 7.10% 7.15% 7.19% 7.24% 7.26% 7.29% 7.34% 7.39% 
12.60 7.06% 7.11% 7.15% 7.20% 7.22% 7.25% 7.29% 7.35% 
12.70 7.02% 7.07% 7.11% 7.16% 7.18% 7.20% 7.25% 7.30% 
12.80 6.98% 7.03% 7.07% 7.12% 7.14% 7.16% 7.21% 7.26% 
12.90 6.95% 6.99% 7.03% 7.08% 7.10% 7.12% 7.17% 7.21% 
13.00 6.91% 6.95% 6.99% 7.04% 7.06% 7.08% 7.13% 7.17% 

หมายเหตุ: 
1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไม่น้อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณีทีก่องทรสัต์ไม่ไดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในส่วนที่ 2.4 
ขอ้ 4.3.3 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิการการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยต่อหน่วยส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 
มถุินายน 2565) 
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1.12 ประมำณกำรผลตอบแทนระยะยำวของกองทรสัต ์

อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.471  โดย
ในการก าหนดมูลค่าสุดท้ายที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
พจิารณาปัจจยัต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์อตัรา
ผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่ักลงทุนจะไดร้บั ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ อตัราดอกเบีย้ทัง้ใน
ประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ 
รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่นๆ และการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายย่อย ซึง่ที่
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตพ์จิารณาแลว้เหน็ว่าราคาเขา้ลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม
และยอมรบัได ้เนื่องจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้เป็นทรพัย์สนิทีม่ศีกัยภาพในการสร้าง
รายได ้มที าเลทีต่ัง้ทีด่แีละมสีภาพพรอ้มทีจ่ะน าไปจดัหาผลประโยชน์ และทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ
ยงัมคีวามหลากหลายของทรพัยส์นิ และกลุ่มลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละโครงการ 

1.13 ข้อมูลเก่ียวกบัสญัญำเช่ำ/1 

 

                                                
1 ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรอื IRR) ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์อา้งองิจากสมมตฐิานในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ
ของผูป้ระเมนิและสมมตฐิานในการจดัท างบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 
เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ของผูส้อบบญัช ีโดยอา้งองิราคาทรพัย์สนิทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิที ่
2,280 ล้านบาท และราคาหน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิได้จดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) ของ ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในจากสมมตฐิานราคาหน่วยทรสัต์ที ่11.0 ถงึ 13.0 บาทต่อหน่วย และจากสมมตฐิาน
การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 4.31 ถงึ รอ้ยละ 6.31 ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์จะอยู่ในชว่งระหวา่ง
ประมาณรอ้ยละ 8.12 ถงึรอ้ยละ 9.34 

อย่างไรกด็ ีราคาเขา้ลงทนุในหน่วยทรสัตข์องผูล้งทนุแต่ละรายอาจแตกต่างกนั ซึง่จะท าใหผู้ล้งทนุแต่ละรายไดร้บัอตัราผลตอบแทนภายในทีแ่ตกตา่ง
กนั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในดงักล่าว เป็นการประมาณการโดยขอ้มูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและ
สมมตฐิานหลายประการ และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแขง่ขนั ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่
ปรกึษาทางการเงนิไมส่ามารถควบคุมได ้จงึอาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณการไว้ ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่
ปรกึษาทางการเงนิจงึไมส่ามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทนุจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนภายในตามประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในดงักล่าว 

อำยสุญัญำเช่ำคงเหลือ 
ก่อนกำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 
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อายุสญัญาเช่าคงเหลอืเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกั (WALE) เท่ากบั 8.18 ปี 

อายุสญัญาเช่าคงเหลอืเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกั (WALE) เท่ากบั 6.62 ปี 

ปีทีส่ญัญาเชา่หมดอายุ ปีทีส่ญัญาเชา่หมดอายุ 
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หมายเหตุ:   
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

1.14 ข้อมูลเก่ียวกบัผูเ้ช่ำทรพัยสิ์น/1 

 
 

 
 
 

จ ำแนกตำมสญัชำติของผูเ้ช่ำ 
ก่อนกำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

   

จ ำแนกตำมประเภทธรุกิจของผูเ้ช่ำ 
ก่อนกำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

1.15 ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม 

ทีม่า: TIP 

 

สดัส่วนรำยได้จำกผูเ้ช่ำรำยใหญ่ 5 อนัดบัแรก 
ก่อนกำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

  

อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำรทิพย ์5 และโครงกำรทิพย ์8 (ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม)   
รำยได้รวม ก ำไรหลงัจำกหกัค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำอำคำร 
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ทีม่า: 2 Tiger Prop 

 
 

หมายเหตุ:  
/1 อาคารคลงัสนิคา้โครงการไทยแทฟฟิตา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ ทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ด าเนินการใหเ้ช่าครัง้แรกใน
เดอืนมนีาคม 2563 

ทีม่า: Thai Taffeta 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในอดตีของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิ่มเตมิ
ในสว่นที ่2.3 ขอ้ 3.3 รายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละโครงการทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ) 

 

อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำรเอม็เอส แวรเ์ฮ้ำส ์
รำยได้รวม ก ำไรหลงัจำกหกัค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำอำคำร 

  

อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำรไทยแทฟฟิต้ำ/1 
รำยได้รวม ก ำไรหลงัจำกหกัค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำอำคำร 
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1.16 กำรครบก ำหนดช ำระของเงินกู้ยืม 

หมายเหตุ:  
/1 อ้างองิขอ้มลูตามงบการเงนิส าหรบัไตรมาสสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยนับรวมจ านวนเงนิกูย้มืทีก่องทรสัต์ใชใ้นการเขา้ลงทุนใน
โครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร ซึง่ไดเ้ขา้ลงทุนแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 

 

1.17 ข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์
ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 
ธนัวาคม 2563  และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2564 มรีายละเอยีดโดยสรุปดงัต่อไปนี้ 

ตวัเลขผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. ส ำหรบังวด
สำมเดือน

ส้ินสดุ วนัท่ี 31 
มี.ค. 2564 
(สอบทำน) 

2561 
(ตรวจสอบ) 

2562 
(ตรวจสอบ) 

2563 
(ตรวจสอบ) 

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร (ลา้นบาท) 175.14 337.64 586.13 155.84 
รายไดด้อกเบีย้ (ลา้นบาท) 0.61 0.39 0.13 0.56 
ก าไรจากการลงทุนสทุธ ิ(ล้านบาท) 125.46 226.85 397.34 104.77 
ก าไรต่อหน่วย (บาท) 1.8756 0.9064 0.9708 0.2461 
เงนิปันผลต่อหน่วย (บาท)  0.5689 0.7602 0.8344 0.2175 
หน้ีสนิต่อสนิทรพัยส์ทุธ ิ(เท่า) 0.44 0.36 0.45 0.45 
ตน้ทุนทางการเงนิ (ลา้นบาท) 24.92 50.58 75.12 20.41 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ(ล้านบาท) 1,753.80  5,104.67 5,162.83 5,175.04 
มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (ลา้นบาท)  1,581.00  5,711.75  5,541.25 5,072.38 
ราคาปิด (บาท)  10.20 13.40 13.00 11.90 
 

กำรครบก ำหนดช ำระของเงินกู้ยืม 
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1.18 กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของผู้จดักำรกองทรสัต์ถึงข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทรสัต ์ 
ในรอบปี 2563 กองทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิเมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 1 โครงการ 
คอื อาคารโรงงานในโครงการชวีาทยั อมตะซติี้ มพีืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่ารวม 17,120.00 ตารางเมตร จากการลงทุน
เพิม่เติมดงักล่าวท าให้ ณ เดอืนธนัวาคม 2563 กองทรสัต์มีพื้นที่ให้เช่าอาคารคลงัห้องเยน็ อาคารคลงัสนิคา้ 
และอาคารโรงงานรวมทัง้สิ้น 144,406.10 ตารางเมตร และมีความจุของถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ารวม 
85,580.00 กโิลลติร  

ในรอบปี 2563 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้าลงทุนทัง้หมดทุก
โครงการมอีตัราการเช่าเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 100  

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2564 กองทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิรวมทัง้สิน้ 1 โครงการ คอื อาคาร
คลงัสนิค้า โรงงานและส านักงานในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีนวนคร ซึ่งมพีื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 6,620.00 
ตารางเมตร ท าใหภ้ายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิกองทรสัต์มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็ อาคารคลงัสนิคา้ และ
อาคารโรงงานรวมทัง้สิน้ 151,026.10 ตารางเมตร และมคีวามจุของถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหเ้ช่ารวม 85,580.00 
กโิลลติร โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวมอีตัราการเช่าทีร่อ้ยละ 100  

รำยได ้

ในรอบปี 2563 กองทรสัต์มรีายไดร้วมจ านวน 586.25 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 248.22 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
73.43 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้รวมของกองทรสัต์ในปี 2563 ประกอบด้วยรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร
จ านวน 586.13 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของรายไดร้วม และรายไดด้อกเบีย้รบัจ านวน 0.13 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.02 ของรายไดร้วม โดยการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมของกองทรสัตใ์นปี 2563 มปัีจจยัสนบัสนุนหลกั
จากรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีเ่พิม่สงูขึน้จากการรบัรูร้ายได้เตม็ปีจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
เมื่อเดอืนสงิหาคม 2562 รวมถึงการรบัรู้รายได้จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เติมเมื่อเดอืนสงิหาคม 
2563 ซึง่มอีตัราการเช่าทีร่อ้ยละ 100 และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทนีบัจากวนัทีก่องทรสัต์เขา้
ลงทุน 

ในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัตม์รีายไดร้วมจ านวน 155.89 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.42 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.42 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยรายได้รวมของกองทรสัต์ในงวดสามเดือน
สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารจ านวน 155.84 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 99.96 ของรายไดร้วม และรายไดด้อกเบีย้รบัจ านวน 0.06 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของรายไดร้วม โดย
การเพิม่ขึน้ของรายได้รวมกองทรสัต์ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการ
รบัรูร้ายไดจ้ากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิเมื่อเดอืนสงิหาคม 2563  

ค่ำใช้จ่ำย 

ในรอบปี 2563 กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 188.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 77.73 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
69.91 จากปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของขนาดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในรอบปี 2563 โดยหลัก
ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจ านวน 42.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.56 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ านวน 27.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10.27 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียม
การบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์จ านวน 21.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.11 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า และ
ตน้ทุนทางการเงนิซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 75.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
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24.54 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า เนื่องจากกองทรสัต์มเีงนิกูย้มืระยะยาวทีเ่พิม่สูงขึน้เพื่อใชส้นับสนุนการลงทุน
เพิม่เตมิในรอบปี 2563 

ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 51.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.86 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.94 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ตามการเพิม่ขึน้ของขนาดทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิเมื่อเดอืนสงิหาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจ านวน 11.61 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.14 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์จ านวน 7.58 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.07 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ
กองทรสัตจ์ านวน 6.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.09 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และตน้ทุนทางการเงนิ
ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 20.41 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1.76 ล้านบาท
จากปีก่อนหน้า  

ก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 

ในรอบปี 2563 กองทรสัต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 397.34 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.78 ของรายได้
ทัง้หมด เพิม่ขึน้ 170.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 75.16 จากปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการ
เตบิโตของรายไดท้ีเ่กดิจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิ นอกจากนี้ ในปี 2563 กองทรสัต์ยงัมกี าไร
จากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 18.54 ลา้นบาท จากการสอบทาน
การประเมนิค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ประจ าปี สง่ผลใหใ้นปี 2563 กองทรสัตม์กีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิาก
การด าเนินงานเท่ากบั 413.82 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 27.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.11 

ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 104.77 ลา้นบาท คดิ
เป็นร้อยละ 67.21 ของรายได้ทัง้หมด เพิม่ขึน้ 7.56 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.78 จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้า และมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานระหว่างงวดเท่ากบั 104.92 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่า
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 10.26 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.84 โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการ
เตบิโตของรายไดท้ีเ่กดิจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิ 

สินทรพัยส์ทุธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัต์มสีนิทรพัยส์ุทธทิัง้สิน้ 5,162.83 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนทีไ่ดร้บัจากผู้
ถือหน่วยทรสัต์จ านวน 4,669.38 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 493.45 ล้านบาท มสีนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย
เท่ากบั 12.1122 บาท เพิม่ขึน้จาก 11.9757 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัตม์สีนิทรพัยส์ทุธทิัง้สิน้ 5,175.04 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อื
หน่วยทรสัต์จ านวน 4,669.38 ล้านบาท และก าไรสะสมจ านวน 505.66 ล้านบาท มีสนิทรพัย์สุทธิต่อหน่วย
เท่ากบั 12.1408 บาท เพิม่ขึน้จาก 12.1122 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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1.19 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเรียกเกบ็จำกทำงกองทรสัต ์

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
เพดำน % ต่อปี 

(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 
อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็  

(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

รวม ร้อยละ 10.00 ของ NAV - 

 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ รอ้ยละ 0.75 ของ TAV โดย
มคีา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อย
กวา่ 5.00 ลา้นบาทต่อปี 

อตัรำพืน้ฐำน   :  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของ TAV โดยมคีา่ธรรมเนียมขัน้
ต ่าไมน้่อยกวา่ 5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำ
ซ่ึงทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
(Acquisition fee) : ตามที่
จา่ยจรงิ 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรสัต ์(Acquisition Fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ได้มาของ
กองทรสัตใ์นแต่ละคราว 

ค่ำธรรมเนียมในกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์น
ของกองทรสัต ์(Disposal 
fee) : ตามทีจ่า่ยจรงิ  

ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์นของ
กองทรสัต ์(Disposal Fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ต ่ ากว่าระหว่าง
ทรพัย์สนิที่จ าหน่ายไปของกองทรสัต์ในแต่ละคราว 
และราคาประเมนิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิราคาที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่ได้ร ับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 คา่ธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็
รกัษาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 1.00 ของ TAV โดย
มคีา่ธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อย
กวา่ 5.00 ลา้นบาทต่อปีโดย
ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการ

จดัการกองทรสัต์ 

ร้อยละ 0.22 ของ TAV โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่
น้ อ ย ก ว่ า  5.00 ล้ า น บ า ท ต่ อ ปี  โ ด ย ไ ม่ ร ว ม
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทรสัต์ 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ NAV ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.038 ต่อปีของ NAV 

 คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารจดัการ
ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 ของ
รายไดส้ทุธจิากสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิารส าหรบั
คา่ธรรมเนียมการบรหิาร

จดัการทรพัยส์นิหลกั และไม่
เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปีของ
ก าไรจากการด าเนินงาน
ส าหรบัคา่ธรรมเนียมพเิศษ 

 
 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัย์สินหลกัของ
กองทรสัต์ ซึ่งช าระให้กบัผู้จดัการกองทรสัต์ มอีตัรา
ดงัน้ี 
(1)  ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัย์สินหลัก

ของกองทรสัต์ (Performance Fee) ไม่เกินร้อย
ละ 2.75 ของรายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร 

(2)  คา่ธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
เพดำน % ต่อปี 

(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 
อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็  

(ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

ค่ำธรรมเนียมกำรควบคมุ
งำนปรบัปรงุอำคำร และ
กำรก่อสร้ำงพฒันำ
อสงัหำริมทรพัย ์: ตามที่
จา่ยจรงิ 

ค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมงำนปรบัปรุงอำคำร 
และกำรก่อสร้ำงพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ : ไม่เกิน 
2.00% ของมูลค่าก่อสร้าง (เฉพาะกรณีที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ได้มอบหมายให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
ควบคุมงานก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่
เพิม่เติม และการปรบัปรุงทรพัย์สนิอื่นที่มไิด้มาจาก
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยง
กนักบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย)์ 

 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เช่น คา่ธรรมเนียม
รายปีและคา่ใช้จา่ยในการด ารง
สถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์คา่ธรรมเนียม
ทีป่รกึษา คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ ์กรณีทีม่กีาร
ระดมทุน 

 ตามที่จ่ายจรงิ หรอืตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 11 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์   

1.20 เง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  

☐  ไม่ม ี     ☑  ม ี     
โปรดพิจารณาเงื่อนไขในยกเลิกการลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.10 
เงื่อนไขในการยกเลกิการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

1.21 ข้อมูลเบือ้งต้นของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และทรสัตี 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
ชื่อทรสัต ี : บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่62 อาคารมลิเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601  

ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ : 02-254-0441-2 
Website  : www.aimreit.com 

 
ทรสัตี 
ชื่อทรสัต ี : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรชัดาภเิษก 

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ : 02-949-1500 
Website  : www.scbam.com 

  

http://www.aimreit.com/
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2. ควำมเส่ียงส ำคญัของกำรลงทนุในหน่วยทรสัต ์

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ 
อนิดสัเทรยีล โกรท (AIMIRT) มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มลูทัง้หมดทีอ่ยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลู
ฉบบันี้ รวมทัง้ปัจจยัความเสีย่งดงัต่อไปนี้อย่างรอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงทุน ทัง้นี้ ในสว่นนี้จะกล่าวถงึความ
เสีย่งส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ AIMIRT โดยสรุปเท่านัน้ เน้ือหาในรายละเอยีดของปัจจยัความเสีย่งได้
ระบุไวใ้นสว่นที ่2.6 ปัจจยัความเสีย่ง ของเอกสารฉบบันี้ 

2.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักองทรสัตห์รอืกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์

1) สมมติฐานในในงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์
สมมติมคีวามไม่แน่นอน และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ การแข่งขนั เศรษฐกจิ 
การเงนิ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจส่งผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้
อย่างมนียัส าคญัและอาจสง่ผลต่อมลูค่าทีไ่ดล้งทุนในกองทรสัต์ 

2) ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

3) ความเสีย่งของผลประกอบการของกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีส่องของกองทรสัต ์

4) ความเสีย่งที่กองทรสัต์อาจสูญเสยีผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ หรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจสญูเสยีบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากรทีม่ี
ความเชีย่วชาญในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์

5) ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

6) รายได้ของกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงนิของผู้เช่าพืน้ที่ และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาเช่า และ/
หรอืสญัญาบรกิาร เมื่อสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพืน้ทีส่ ิน้สดุลง  

7) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ใหค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่า และ/หรอื สญัญาบรกิารกบั
กองทรสัต ์

8) ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบั
การเพิ่มทุนครัง้ที่สองเนื่องจากคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

9) ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

10) กองทรัสต์ต้องพึ่งพาบริษัทเจ้าของทรพัย์สิน หรือบุคคลที่บริษัทเจ้าของทรัพย์สินก าหนดส าหรบัการ
ใหบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคสว่นกลางบางประการ 

2.2 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

1) ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ที ่อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

2) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต์ 

3) ความเสีย่งเรื่องการใชส้ทิธใินการบอกเลกิสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
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4) ความเสีย่งจากการทีท่รพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องมสีญัญาเช่า และ/
หรอืสญัญาบรกิารบางสว่นทีใ่กลจ้ะครบก าหนดอายุ 

5) ความเสีย่งจากการทีท่รพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ตัง้อยู่ในเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ บรเิวณใกลเ้คยีง
สนามบนิสวุรรณภูม ิ

6) ความเสีย่งที่ทรพัยส์นิอาจมสีภาพดอ้ยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรอื ความเสีย่งทีเ่งนิเกบ็ส ารองเพื่อ
การซ่อมแซม หรอื การปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจมไีม่เพยีงพอ 

7) ความเสีย่งจากการทีท่รพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องอาจมคีวามช ารุด
บกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายและกฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอื่น 

2.3 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์

1) ความเสีย่งโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงในทางลบด้านการเมอืงและ
ภาวะเศรษฐกจิ สภาวะด้านลบของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ การเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย 
อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือ
นโยบายทางเศรษฐกจิอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

2) กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการ
ขาดทางเลอืกอื่นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

3) ความเสีย่งทางการเมอืง 

4) การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนมขีอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

6) ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

7) ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตถ์อืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึน้ 

8) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
กองทรสัตอ์าจสญูเสยี 

9) ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

2.4 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

1) ความเสี่ยงจากมูลค่าของอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิไม่ไดเ้ป็นเครื่องแสดงมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของอสงัหารมิทรพัย ์และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาที่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนดงักล่าวนัน้จะเป็นไปตามมลูค่าประเมนิไม่ว่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

2) ความเสีย่งจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

3) ความเสีย่งเกี่ยวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์
ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการ
ด าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 

4) ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากรายงานประมาณการงบก าไร
ขาดทุน 

5) การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ 
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6) ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

7) เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 

8) ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

9) ความเสีย่งเกีย่วกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซือ้ขายหน่วยทรัสต์
ในตลาดหลกัทรพัย ์

10) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

11) ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 
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ข้อมูลเก่ียวกบักองทรสัต์
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1. วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

บรษิัท เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั มสี านักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 62 อาคารมลิเลนเนียทาวเวอร์ ชัน้ 16 
หอ้ง 1601 ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 0105561149881 เวบ็ไซต ์
https://www.aimreit.com โทรศพัท์ 02-254-0441-2 ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ของ AIMIRT ประสงค์จะเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เพิม่เติมของ AIMIRT เป็นจ านวนไม่เกิน 172,268,908 หน่วย โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ของ AIMIRT ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึง่อนุมตักิารเพิม่ทุนโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ ในจ านวนไม่เกนิ 235 ลา้นหน่วย โดยมวีตัถุประสงคใ์นการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนไปลงทุนใน 

โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และ โครงการไทยแทฟฟิตา้ ซึง่
มูลค่าสงูสุดที่ AIMIRT จะเขา้ลงทุนจะไม่เกนิ 2,350,000,000 บาท (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และ
ภาษธีุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจเลอืกที่
จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโครงการใดโครงการหนึ่ง หรอืบางสว่นหรอืทัง้หมดของโครงการ  

โดยแหล่งเงนิทุนส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมคาดว่าจะประกอบไปด้วย 1) เงนิ
จากการเพิม่ทุนของ AIMIRT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ ซึง่จะระดมทุนเป็นมลูค่าไม่เกนิ 2,050.00 
ล้านบาท และ/หรอื 2) เงนิกู้ยมืระยะยาวจ านวนประมาณ 300.00 – 600.001 ล้านบาท (ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์อาจ
ด าเนินการพจิารณาให ้AIMIRT กูย้มืเงนิเตม็วงเงนิหรอืน้อยกว่าวงเงนิดงักล่าวเพยีงใดกไ็ด ้ โดยขึน้อยู่กบัจ านวนเงนิ
เพิม่ทุนทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิของ AIMIRT) 

ทัง้นี้ จากการประมาณการ เงนิจ านวนดงักล่าวเมื่อหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้จะเหลอืเป็นจ านวนไม่เกนิ 
2,319.78 ล้านบาท โดยกองทรัสต์จะน าเงินไปใช้เพื่อเข้าลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมตาม
วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวข้า้งตน้  

                                                           
1 เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2564 โดยกองทรสัต์ 
AIMIRT จะกูย้มืเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิ 600.00 ลา้นบาท 
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2. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธรุกิจของกองทรสัต ์

2.1 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัตแ์ละนโยบายการลงทุน 

2.1.1 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัทิรสัตฯ์ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์เสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 และน าหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ในวนัที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ทัง้นี้ ภายหลงัจากการน าหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะสามารถท าการซื้อ/ขาย
หน่วยทรสัตผ์่านระบบ “การซือ้/ขายหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย”์ ได ้โดยปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และวธิี
ปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย ์ 

กองทรสัต์น าเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์แล้ว ผู้จดัการ
กองทรสัต์ได้น าทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวนี้ไปจดัหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า การให้ใชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็
ค่าตอบแทน และการใหบ้รกิารที่เกีย่วขอ้งกบัการเช่าหรอืใหใ้ช้พื้นที่หรอืทรพัย์สนิที่ใหเ้ช่ า ในการจดัหาผลประโยชน์
ดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตม์อบหมายหรอืแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ใหด้ าเนินการได ้โดย
การมอบหมายหรอืแต่งตัง้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา กฎหมาย และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง 
การจดัหาผลประโยชน์และบรหิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์จะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดแูลของทรสัต ีเพื่อให้
การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ท
รสัต ์และหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญตัทิรสัตฯ์ ประกาศอื่น ๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้กองทรสัตจ์ะไม่น าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่
บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใช้ประกอบธุรกจิที่ขดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายและกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการดงันี้ 

2.1.2 นโยบายการลงทุน 

AIMIRT จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ รวมทัง้สทิธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า  รวมทัง้การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่น ๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งหรอืส่งเสรมิประโยชน์กบัอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิค้า อาท ิ
คลงัเกบ็เอกสาร ห้องเยน็ ถงัเกบ็สารเคมเีหลว เป็นต้น เพื่อเป็นทรพัยส์นิหลกัของ AIMIRT โดยการซือ้ และ/หรอืเช่า 
และ/หรือเช่าช่วง และ/หรอืรบัโอนสทิธิการเช่า และ/หรอืสทิธิการเช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั และโดยมุ่งเน้นการจดัหา
ผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในท านองเดียวกัน ตลอดจนท าการปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่  
AIMIRT เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้ AIMIRT มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนใน
ทรพัย์สนิเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของ AIMIRT และเป็นการกระจายความเสีย่งผ่านการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์ลายแห่งในท าเลทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/
หรอืการหาดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใดตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ทัง้นี้ ในอนาคตกองทรสัต์อาจท าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นเพิม่เตมินอกจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิ การลงทุนของกองทรสัตจ์ะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศที ่ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ 
และค าสัง่ที่เกี่ยวขอ้ง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืจะแก้ไข
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เพิม่เติมต่อไป โดยนโยบายการลงทุนในอนาคตของกองทรสัต์จะเป็นไปตามที่ระบุในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยผูล้งทุน
สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่2.10 ขอ้ 10.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

วนัท่ี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 
22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 AIMIRT ได้ถูกจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

โดยกองทรัสต์ลงนามในสัญญาเข้าลงทุนกับกลุ่ม JWD และ TIP เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัการท า
ความเยน็ และอาคารคลงัสนิค้าของโครงการ JWD และ กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและสิง่ปลูก
สรา้งประเภทอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการทพิย ์7 

9 มกราคม พ.ศ. 2561 หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,550 ลา้นบาท 

21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กองทรสัต์ลงนามในสญัญาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารห้องเย็นในโครงการ 
เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) กบั JWD และจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิ ์
สิง่ปลูกสร้างดงักล่าว รวมถึงสงัหารมิทรพัย์ที่เกีย่วขอ้ง มูลค่าการลงทุนประมาณ 108 
ลา้นบาท 

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัต์ไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรพัยเ์พิม่เตมิในการ
เพิ่มทุน ครัง้ที่ 1 เพื่อระดมเงินมาใช้ในการลงทุนทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่เดิม 
ไดแ้ก่ สทิธกิารเช่าระยะยาวในโครงการสยามเฆม ีและโครงการสวนอุตสาหกรรมบาง
กะด ีและกรรมสทิธิใ์นโครงการทพิย ์8 

9 สงิหาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัต์ลงนามในสญัญาเขา้ลงทุนกบั SCC TIP และ BIP เพื่อไดม้าซึ่งสทิธกิารเช่า
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างประเภทคลงัสินค้า ถังเก็บสารเคมี และอาคารส านักงาน รวมถึง
สงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิดงักล่าวในโครงการสยามเฆมแีละโครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีและกรรมสทิธิใ์นที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งประเภทอาคารคลงัสนิค้า
ในโครงการทิพย์ 8 มูลค่าการลงทุนประมาณ 4,069 ล้านบาท โดยกองทรสัต์ได้จด
ทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิดงักล่าวต่อส านกังานทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งเป็นทีเ่รยีบรอ้ย   

14 สงิหาคม พ.ศ. 2562 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุน ครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท าให้ทุนจดทะเบยีนของ
กองทรสัตเ์พิม่ขึน้เป็น 4,263 ลา้นบาท 

20 สงิหาคม พ.ศ. 2563 กองทรสัตล์งนามในสญัญาซือ้ขายสิง่ปลกูสรา้งประเภทอาคารโรงงานในโครงการชวีาทยั 
อมตะซติี้ กบั CHEWA และจดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว 
รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง มลูค่าการลงทุนประมาณ 460 ลา้นบาท 

22 เมษายน พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ลงนามในสญัญาเขา้ลงทุนกบั BJL เพื่อให้ไดม้าซึ่งสทิธกิารเช่าทีด่นิ สิง่ปลูก
สร้างประเภทคลังสินค้า โรงงานและส านักงาน รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร มูลค่าการลงทุนประมาณ 123.50 ล้านบาท  โดย
กองทรสัตไ์ดจ้ดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิดงักล่าวต่อส านกังานทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ย  
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โครงสรา้งของการบริหารจดัการกองทรสัต ์

ภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โครงสรา้งของการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของ AIMIRT จะเป็นดงันี้ 

 
หมายเหตุ: กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564  

 

ปัจจุบนั AIMIRT โดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะทรสัตี และบรษิัท เอไอเอม็ 
รที แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดจ้ดัหาประโยชน์โดยการใหเ้ช่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่
เดมิกบัผู้เช่าเพื่อน าไปประกอบธุรกจิเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าเองโดยที่กองทรสัต์จะได้รบัรายได้และกระแสเงนิสดใน
รูปแบบรายไดค้่าเช่ารายเดอืน โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ท าสญัญาแต่งตัง้และว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อท า
หน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ และส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
ดงักล่าวเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่กองทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะท าสญัญาแต่งตัง้และว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ใหท้ าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ต่อไป รายละเอยีดเพิม่เตมิ ปรากฏตามสว่นที ่2.4 ขอ้ 4.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 
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3. ข้อมูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

3.1 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่เดิม 

ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิ ไดแ้ก่  

ช่ือโครงการ 
ประเภท

อสงัหาริมทรพัย ์
จ านวน พืน้ท่ีให้เช่า 

รปูแบบการ
ลงทุน 

กลุ่ม JWD 
- โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ อาคารคลงัหอ้งเยน็ 2 หลงั (2 ยนูิต) 17,562.00 ตร.ม. กรรมสทิธิ ์
- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค/1 อาคารคลงัหอ้งเยน็ 2 หลงั (2 ยนูิต) 12,766.40 ตร.ม. กรรมสทิธิ ์
- โครงการดาตา้เซฟ อาคารคลงัสนิคา้ 1 หลงั (1 ยนูิต) 9,288.00 ตร.ม. กรรมสทิธิ ์

- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีนวนคร/2 อาคารคลงัสนิคา้/โรงงาน 1 หลงั (1 ยนูิต) 6,620.00 ตร.ม. 
สทิธกิารเช่า 

30 ปี 
กลุ่ม TIP 
- โครงการทพิย ์7 อาคารคลงัสนิคา้ 5 หลงั (5 ยนูิต) 21,651.10 ตร.ม. กรรมสทิธิ ์
- โครงการทพิย ์8 อาคารคลงัสนิคา้ 4 หลงั (4 ยนูิต) 34,692.60 ตร.ม. กรรมสทิธิ ์

โครงการสยามเฆม ี
ถงัเกบ็สารเคมเีหลวและ

อาคารคลงัสนิคา้ 

61 ถงั (61 ยนูติ)
และ 

3 หลงั (3 ยนูิต) 

85,580 กล. และ 
16,726.00 ตร.ม. 

สทิธกิารเช่า 
30 ปี 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี อาคารคลงัสนิคา้ 1 หลงั (1 ยนูิต) 14,600.00 ตร.ม. 
สทิธกิารเช่า 

30 ปี 

โครงการชวีาทยั อมตะซติี ้ อาคารโรงงาน 
10 หลงั  
(10 ยนูติ) 

17,120.00 ตร.ม. กรรมสทิธิ ์

หมายเหตุ:  
/1 รวมการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ)  
/2 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 

ทัง้นี้ ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.1.1 สรปุข้อมูลทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่เดิม 

3.1.1.1 โครงการของกลุ่ม JWD  

ช่ือโครงการ โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 
ท่ีตัง้ ต าบลนาด ีอ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคารคลงัหอ้งเยน็ จ านวน 2 หลงั (2 ยูนิต) 

และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ เน้ือทีด่นิ 21 ไร่ 1 งาน 97.80 
ตารางวา พืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่าประมาณ 17,562.00 ตารางเมตร  

อายอุาคารเฉล่ีย /1 7.92 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน 26 ธนัวาคม 2560 
ราคาท่ีเข้าลงทุน ประมาณ 804.70 ลา้นบาท 
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ช่ือโครงการ โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค และโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ)  
ท่ีตัง้ ถนนสวุนิทวงศ ์ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค: กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ได้แก่ ที่ดนิ อาคารคลงั

ห้องเย็น จ านวน 1 หลงั (1 ยูนิต) และกรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ที่เกี่ยวกบัการท า
ความเย็น เนื้อที่ดิน 16 ไร่ 1 งาน 97.00 ตารางวา พื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 
10,058.00 ตารางเมตร 
โครงการเจดบัเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม): กรรมสทิธิใ์นอสงัหาริมทรพัย์ 
ได้แก่ อาคารคลงัห้องเยน็ จ านวน 1 หลงั (1 ยูนิต) และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ี่
เกีย่วกบัการท าความเยน็ พืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่าประมาณ 2,708.40 ตารางเมตร 

อายอุาคารเฉล่ีย /1 7.26 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค: 26 ธนัวาคม 2560  

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ): 21 ธนัวาคม 2561  
ราคาท่ีเข้าลงทุน โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค: ประมาณ 544.20 ลา้นบาท  

โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (สว่นขยายเพิม่เตมิ): ประมาณ 101.52 ลา้นบาท 
 
ช่ือโครงการ โครงการดาตา้เซฟ 
ท่ีตัง้ ถนนสวุนิทวงศ ์ต าบลคลองนครเน่ืองเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั (1 ยนูิต) 

เนื้อที่ดนิ 12 ไร่ 2 งาน 56.00 ตารางวา พื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 9,288.00 ตาราง
เมตร 

อายอุาคารเฉล่ีย /1 7.41 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน 26 ธนัวาคม 2560 
ราคาท่ีเข้าลงทุน 192.10 ลา้นบาท 

 
ช่ือโครงการ โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีนวนคร 
ท่ีตัง้ เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: สทิธกิารเช่า 30 ปีนับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ ที่ดนิ และ

อาคารคลงัสนิคา้ และโรงงาน จ านวน 1 หลงั (1 ยนูิต) เน้ือทีด่นิ 8 ไร่ 0 งาน 77.7 ตาราง
วา พืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่าประมาณ 6,620 ตารางเมตร 

อายอุาคารเฉล่ีย /1 0.56 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน 22 เมษายน 2564 
ระยะเวลาสิทธิการเช่า
คงเหลือ 

30.00 ปีนบัจากวนัทีเ่ขา้ลงทุน (22 เมษายน 2564) 

ราคาท่ีเข้าลงทุน /2 127.88 ลา้นบาท 
หมายเหตุ:  
/1 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ค านวณจากค่าเฉลีย่อายุอาคารถ่วงน ้าหนกัดว้ยพื้นทีเ่ช่า  
/2 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564  
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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3.1.1.2 โครงการของกลุ่ม TIP 

ช่ือโครงการ โครงการทพิย ์7 
ท่ีตัง้ ถนนเลยีบคลองสง่น ้าชลหารพจิติร ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 5 หลงั (5 ยนูิต) 

เนื้อทีด่นิรวม 34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่ารวมประมาณ 21,651.10 
ตารางเมตร 

อายอุาคารเฉล่ีย /1 6.00 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน 26 ธนัวาคม 2560 
ราคาท่ีเข้าลงทุน 599.00 ลา้นบาท 

 
ช่ือโครงการ โครงการทพิย ์8 
ท่ีตัง้ ถนนเลยีบคลองสง่น ้าชลหารพจิติร ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 4 หลงั (4 ยนูิต) 

เนื้อทีด่นิรวม 35 ไร่ 3 งาน 21.10 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่ารวมประมาณ 34,692.60 
ตารางเมตร 

อายอุาคารเฉล่ีย /1 3.52 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน 9 สงิหาคม 2562 
ราคาท่ีเข้าลงทุน 998.00 ลา้นบาท 

หมายเหตุ: /1 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ค านวณจากค่าเฉลีย่อายุอาคารถ่วงน ้าหนกัดว้ยพื้นทีเ่ช่า 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
3.1.1.3 โครงการสยามเฆมี 

ช่ือโครงการ โครงการสยามเฆม ี
ท่ีตัง้ ต าบลปากคลองบางปลากด (ต าบลบางปลากด) อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: สทิธิการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์ลงทุนในที่ดิน ถังเก็บสารเคมีเหลว และ

อาคารคลงัสนิค้า เนื้อที่เช่ารวมประมาณ 21 ไร่ 3 งาน 62.00 ตารางวา และถังเก็บ
สารเคมเีหลว จ านวน 61 ถงั (61 ยูนิต) ความจุรวมประมาณ 85,380.00 กโิลลติร และ
อาคารคลงัสนิค้า จ านวน 3 หลงั (3 ยูนิต) โดยมพีื้นที่อาคารรวมประมาณ 16,726.00 
ตารางเมตร รวมถึงทรพัยส์นิอื่น ได้แก่ ท่าเทยีบเรอื จ านวน 1 ท่า พื้นที่ 3,050 ตาราง
เมตร ถนนส่วนกลาง รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ท่อขนถ่ายสารเคมี ระบบขนถ่าย
สารเคม ีงานระบบ สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและสิง่ปลูกสร้างดงักล่าว โดยมีเนื้อที่เช่าส าหรบัทรพัย์สนิประเภทท่าเรือ ถนน
สว่นกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ประมาณ 6 ไร่ 15.00 ตารางวา 

อายุถงัเกบ็สารเคมี/
อาคารเฉล่ีย /1 

26.62 ปี / 6.96 ปี 
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วนัท่ีเข้าลงทุน 9 สงิหาคม 2562 
ระยะเวลาสิทธิการเช่า
คงเหลือ /2 

28.36 ปี 

ราคาท่ีเข้าลงทุน 2,771.06 ลา้นบาท 
หมายเหตุ:  
/1 อายุถงัเกบ็สารเคมเีฉลีย่และอายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ค านวณจากค่าเฉลีย่อายุถงัเกบ็สารเคมแีละอาคาร
ถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาตรและพืน้ทีเ่ช่าตามล าดบั 

/2 ระยะเวลาสทิธกิารเช่าคงเหลอืค านวณจากวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนซึง่คอืวนัที ่9 สงิหาคม 2562 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
3.1.1.4 โครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี 

ช่ือโครงการ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี
ท่ีตัง้ สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: สทิธกิารเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุน ในทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 

1 หลงั (1 ยนูิต) เน้ือทีด่นิรวมประมาณ 15 ไร่ 0 งาน 61.00 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารใหเ้ชา่
ประมาณ 14,600.00 ตารางเมตร 

อายอุาคารเฉล่ีย /1 16.36 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน 9 สงิหาคม 2562 
ระยะเวลาสิทธิการเช่า
คงเหลือ /2 

28.36 ปี 

ราคาท่ีเข้าลงทุน 300.00 ลา้นบาท 
หมายเหตุ:  
/1 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ค านวณจากค่าเฉลีย่อายุอาคารถ่วงน ้าหนกัดว้ยพื้นทีเ่ช่า 
/2 ระยะเวลาสทิธกิารเช่าคงเหลอืค านวณจากวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนซึง่คอืวนัที ่9 สงิหาคม 2562 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
3.1.1.5 โครงการชีวาทยั อมตะซิต้ี 

ช่ือโครงการ โครงการชวีาทยั อมตะซติี ้
ท่ีตัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ลกัษณะการเข้าลงทุน: กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และอาคารโรงงาน จ านวน 10 หลงั (10 ยูนิต) เนื้อทีด่นิรวมประมาณ 

26 ไร่ 0 งาน 73.00 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่ารวมประมาณ 17,120.00 ตารางเมตร 
อายอุาคารเฉล่ีย /1 7.50 ปี 
วนัท่ีเข้าลงทุน 20 สงิหาคม 2563 
ราคาท่ีเข้าลงทุน 474.61 ลา้นบาท 

หมายเหตุ:  
/1 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ค านวณจากค่าเฉลีย่อายุอาคารถ่วงน ้าหนกัดว้ยพื้นทีเ่ช่า 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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3.1.2 ราคาประเมินทรพัยสิ์นล่าสุด  

ช่ือโครงการ 
ประเภท

อสงัหาริมทรพัย ์
ราคาประเมิน วนัท่ีประเมินทรพัยสิ์น 

กลุ่ม JWD 
- โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ อาคารคลงัหอ้งเยน็ 936.50 ลา้นบาท 1 กนัยายน 2563 
- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค/1 อาคารคลงัหอ้งเยน็ 680.20 ลา้นบาท 1 กนัยายน 2563 
- โครงการดาตา้เซฟ อาคารคลงัสนิคา้ 200.10 ลา้นบาท 1 กนัยายน 2563 
- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีนวนคร/2 อาคารคลงัสนิคา้/โรงงาน 127.88 ลา้นบาท/3 22 เมษายน 2564/3 

กลุ่ม TIP 
- โครงการทพิย ์7 อาคารคลงัสนิคา้ 632.80 ลา้นบาท 1 กนัยายน 2563 
- โครงการทพิย ์8 อาคารคลงัสนิคา้ 1,086.40 ลา้นบาท 1 กนัยายน 2563 

โครงการสยามเฆม ี
ถงัเกบ็สารเคมเีหลวและ

อาคารคลงัสนิคา้ 
2,815.00 ลา้นบาท 1 กนัยายน 2563 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี อาคารคลงัสนิคา้ 329.00 ลา้นบาท 1 กนัยายน 2563 
โครงการชวีาทยั อมตะซติี ้ อาคารโรงงาน 474.61 ลา้นบาท/4 20 สงิหาคม 2563/4 

หมายเหตุ:  
/1 รวมการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 
/2 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564  
/3 มลูค่าทีแ่สดงคอืมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน โดยกองทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่
22 เมษายน 2564 
/4 มลูค่าทีแ่สดงคอืมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน โดยกองทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการชวีาทยั อมตะซติี้  แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่20 
สงิหาคม 2563 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
3.1.3 ลกัษณะการจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่เดิม 

กองทรสัตม์นีโยบายทีจ่ะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าว
ออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ทีเ่พื่อสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์โดยส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิ มกีารใหเ้ช่าทรพัยส์นิแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
 
ประเภทท่ี 1 การให้เช่าแก่เจ้าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่เดิมหรอืบริษทัในเครอื ดงัน้ี 

1.1) การใหเ้ช่าทรพัยส์นิส าหรบัโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค โครงการเจดบัเบิล้ยูด ี
แปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม) โครงการดาต้าเซฟ และโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีนวนคร แก่เจ้าของทรพัยส์นิที่
กองทรสัตล์งทุนอยู่เดมิหรอืบรษิทัในเครอื 

กองทรสัตโ์ดยทรสัตไีด้เขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรพัยส์นิโครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ โครงการเจดบัเบิล้ยู
ด ีแปซฟิิค (รวมถึงโครงการเจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เติม)) และโครงการดาต้าเซฟ กบับรษิทั  
แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีแปซฟิิค จ ากดั และบรษิทั ดาต้าเซฟ จ ากดั ตามล าดบั ซึ่ งเป็น
บรษิทัในกลุ่มของบรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) โดยสญัญาเช่าทัง้หมดมรีะยะเวลา 10 
ปี เวน้แต่โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) ซึง่กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนเพิม่เตมิภายหลงัจาก
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การเขา้ลงทุนครัง้แรก ซึง่มสีญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 9 ปี 5 วนั นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในโครงการ
ดงักล่าว โดยกองทรสัตม์สีทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่าอกี 2 คราว คราวละ 10 ปี รวมทัง้สิน้เป็น 30 ปี ส าหรบั
โครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ โครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค และโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยาย
เพิม่เตมิ) ทัง้นี้ รายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารายเดอืนซึง่มาจาก
ค่าเช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็และ/หรอือาคารคลงัสนิคา้ โดยอตัราค่าเช่ารายเดอืนเป็นอตัราคงทีแ่ละมกีารปรบัขึน้
ของอตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ตามทีไ่ดต้กลงกนัระหว่างอายุสญัญา 

กองทรสัต์โดยทรสัตยีงัไดเ้ขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่าทรพัยส์นิโครงการเจดบัเบิล้ยดู ีนวนคร กบับรษิทั เจ
ดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของบรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของ
ทรัพย์สินโครงการดังกล่าว โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 14 ปี ทัง้นี้  รายได้และกระแสเงินสดที่
กองทรสัต์จะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารายเดอืนซึง่มาจากค่าเช่าอาคารคลงัสนิคา้และโรงงาน โดย
อตัราค่าเช่ารายเดอืนเป็นอตัราคงทีแ่ละมกีารปรบัขึน้ของอตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ตามทีไ่ดต้กลงกนัระหว่าง
อายุสญัญา 
 

1.2) การใหเ้ชา่ทรพัยส์นิส าหรบัโครงการสยามเฆม ีแก่เจา้ของทรพัยส์นิเดมิหรอืบรษิทัในเครอื 

กองทรสัตโ์ดยทรสัตไีดเ้ขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเชา่ทรพัยส์นิ (สว่นทีเ่ป็นอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั และ
ถงัเกบ็สารเคมเีหลวจ านวน 28 ถงั) โครงการสยามเฆม ีกบั SCC หรอื SFC ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ SCC 
โดยสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิคา้มรีะยะเวลา 30 ปี และสญัญาเช่าถงัเกบ็สารเคมเีหลวมรีะยะเวลาประมาณ 1-5 
ปี ทัง้นี้ รายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีก่องทรสัต์จะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารายเดอืนซึง่มาจากค่าเช่า
อาคารคลงัสนิคา้และ/หรอืถงัเกบ็สารเคมเีหลว โดยอตัราค่าเช่ารายเดอืนเป็นอตัราคงทีแ่ละมกีารปรบัขึน้ของ
อตัราค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ตามทีไ่ดต้กลงกนัระหว่างอายุสญัญา 

 
ประเภทท่ี 2 การให้เช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายย่อย 

ส าหรับการให้เช่าทรัพย์สินในโครงการทิพย์ 7 โครงการทิพย์ 8 โครงการสยามเฆมี (บางส่วน) โครงการสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีและโครงการชวีาทยั อมตะซติี ้กองทรสัต์โดยทรสัตไีดเ้ขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อย ซึง่
รายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีก่องทรสัตไ์ดร้บันัน้ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารายเดอืนและค่าบรกิารรายเดอืนจากการใหเ้ชา่
อาคารคลงัสนิค้าและ/หรอือาคารโรงงาน ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น รายไดค้่าเช่ารายเดอืนมาจากการใหเ้ช่าทีด่นิและ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ ถงัเกบ็
สารเคมเีหลว หรอือาคารโรงงาน รายได้ค่าบรกิารรายเดอืนมาจากการให้บรกิารบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และจดัท าให้
อาคารอยู่ในสภาพทีส่ามารถใชง้านได้ โดยระยะเวลาการเช่าและการใหบ้รกิาร ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าและบริการที่
ระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ซึง่มอีตัราค่าเช่ารายเดอืนคงที ่ 
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3.1.4 สรปุอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่เดิม/1  

โครงการ 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี (รอ้ยละ)   
ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2562 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2563 

ส าหรบัไตรมาส 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 2564 
กลุ่ม JWD 
- โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็ 100.00 100.00 100.00 100.00 
- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค/2 100.00 100.00 100.00 100.00 
- โครงการดาตา้เซฟ 100.00 100.00 100.00 100.00 
- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีนวนคร/3 - - - -/3 
กลุ่ม TIP 
- โครงการทพิย ์7 100.00 100.00 100.00 100.00 
- โครงการทพิย ์8 - 100.00 100.00 100.00 
โครงการสยามเฆม ี - 100.00 100.00 100.00 
โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี - 100.00 100.00 100.00 
โครงการชวีาทยั อมตะซติี ้ - - 100.00 100.00 
หมายเหตุ:  
/1 อตัราการเช่าพื้นทีน่บัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิแต่ละโครงการ 
/2 รวมการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 
/3 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

3.1.5 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกองทรสัต ์ 

 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุอยู่เดิม (ล้านบาท) 
ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2562/2 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2563/3 

ส าหรบัไตรมาส 
ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มี.ค. 2564 
รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 175.14 337.64 586.13 155.84 
รายไดด้อกเบีย้ 0.61 0.39 0.13 0.56 
รวมรายได ้ 175.75 338.04 586.25 155.89 
ค่าใชจ้่าย/1 25.37 60.61 113.80 30.71 
ตน้ทุนทางการเงนิ 24.92 50.58 75.12 20.41 
รวมค่าใช้จ่าย 50.29 111.19 188.92 51.12 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 125.46 226.85 397.34 104.77 

หมายเหตุ:  
/1 ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทรสัตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชตีดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 
/2 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการทพิย ์8 โครงการสยามเฆม ีและโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีเมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2562 
/3 กองทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการชวีาทยั อมตะซติี้ เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2563 
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ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในปัจจุบนัได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-REIT) ของกองทรสัตท์ีไ่ดเ้ปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย ์

3.2 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

กองทรสัต์จะมุ่งเน้นลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายได ้และ/หรอื ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ทัง้นี้ กองทรสัต์มี
วัตถุประสงค์ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธิแ์ละสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ 
ดงัต่อไปนี้ 

3.2.1 โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 (ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) ตัง้อยู่ท่ี ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ  

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 13 โฉนด เนื้อทีต่ามโฉนดรวมประมาณ 35 ไร่ 1 งาน 23.5 ตารางวา และกรรมสทิธิ ์
ในอาคารคลงัสนิคา้และส านักงาน จ านวน 7 หลงั (8 ยนูิต) รวมถงึทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมพีืน้ทีอ่าคารให้
เช่ารวมประมาณ 35,773.65 ตารางเมตร โดยมรีายละเอยีดตามแต่ละโครงการดงัต่อไปนี้ 

1. โครงการทิพย์ 5 กรรมสทิธิใ์นที่ดิน จ านวน 12 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 3670, 7090, 105539, 105540, 
122744, 122745, 123002, 123003, 129233, 129342, 131267 แ ล ะ  131268) เ นื้ อ ที่ ต าม โ ฉนดรวม
ประมาณ 27 ไร่ 3 งาน 50.6 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าและส านักงาน จ านวน 6 หลงั  
(7 ยนูิต) โดยมพีืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่ารวมประมาณ 27,775.00 ตารางเมตร 

2. โครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 1 โฉนด (โฉนดทีด่นิเลขที ่140202) เนื้อที่
ตามโฉนดประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 72.9 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าและส านักงาน จ านวน  
1 หลงั (1 ยนูิต) โดยมพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 7,998.65 ตารางเมตร 

ซึ่งปัจจุบนั TIP เป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าและส านักงาน และนายพบิูลย์ศกัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ 
นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ และนางสมศร ีไกรศกัดา
วฒัน์ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 

3.2.2 โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์ตัง้อยู่ท่ี ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ  

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 1 โฉนด (โฉนดทีด่นิเลขที ่55123) เน้ือทีต่ามโฉนดประมาณ 53 ไร่ 0 งาน 39 ตาราง
วา และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าและส านักงาน จ านวน 3 หลงั (4 ยูนิต) โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่ารวม
ประมาณ 43,481.00 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน 2 Tiger Prop เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้และส านกังาน 

3.2.3 โครงการไทยแทฟฟิต้า ตัง้อยู่ท่ี ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  

สทิธกิารแบ่งเช่าในทีด่นิ จ านวน 7 โฉนด (โฉนดทีด่นิเลขที ่2883, 2896, 29145, 29146, 34252, 34256 และ 
57091) โดยมีเนื้อที่เช่ารวมประมาณ 42 ไร่ 3 งาน 41.4 ตารางวา และสทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้าและ
ส านักงาน จ านวน 4 หลงั (4 ยูนิต) โดยมพีื้นที่อาคารให้เช่ารวมประมาณ 38,083.00 ตารางเมตร มกี าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เตมิ รวมถงึทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ปัจจุบนั Thai 
Taffeta เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้และส านกังาน 
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ทัง้นี้ การเข้าลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี้ เป็นการด าเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ที ่1/2564 ซึง่จดัขึน้ ณ วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2564 โดยกองทรสัตไ์ดร้บัการอนุมตัิ
จากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หล้งทุนเพิม่เตมิใน 3 โครงการทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ รวมถงึแผนการลงทุนและวาระที่
เกีย่วขอ้ง อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจเลอืกทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโครงการใดโครงการ
หนึ่ง หรอืบางส่วนหรอืทัง้หมดของโครงการ โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของกองทรสัต์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เป็นส าคญั และประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์
จะไดร้บัภายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต ์(ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครบทัง้ 3 โครงการ หรอืเป็นการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง หรอืบางส่วนหรอืทัง้หมดของโครงการ) จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย 
(Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัในกรณีทีก่องทรสัต ์ไม่ไดด้ าเนินการลงทุน
ในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้นี้ กองทรสัตจ์ะด าเนินการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิโครงการทพิย ์5 และ
โครงการทิพย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิ่มเติม) โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ และ โครงการไทยแทฟฟิต้า หลงัจากที่
กองทรสัตส์ามารถระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ 
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3.2.4 ตารางสรปุทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  

ล าดบั 
ช่ือ

โครงการ 

โฉนด /  
ตราจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ /  
ระยะทางส าหรบั
การเดินทาง 

ขนาดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้าลงทุน

โดยประมาณ 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่า
ประมาณ/1 

(ตารางเมตร) 

อตัรา
การเช่า
พืน้ท่ี
เฉล่ีย/2 

(รอ้ยละ)  

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย/3 

(ปี)  

1.  โครงการ
ทพิย ์5 
และ

โครงการ
ทพิย ์8 
(สว่น
ลงทุน

เพิม่เตมิ) /4 

โฉนดทีด่นิ 
เลขที ่ 
3670,  
7090, 

105539, 
105540, 
122744, 
122745, 
123002, 
123003, 
129233, 
129342, 
131267, 

131268 และ 
140202 

ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

/ 
ประมาณ 50 
กโิลเมตร จาก 

กรุงเทพมหานคร 

35 ไร่  
1 งาน  

23.5 ตารางวา 

(ก) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 13 โฉนด/5 
(ข) ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ใ น อ า ค า ร ค ลั ง สิ น ค้ า  จ า น ว น  7 ห ลั ง  

(8 ยนูิต)/6 
 

35,773.65  100 5.88 
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ล าดบั 
ช่ือ

โครงการ 

โฉนด /  
ตราจอง
เลขท่ี 

ท่ีตัง้ /  
ระยะทางส าหรบั
การเดินทาง 

ขนาดท่ีดินท่ี
กองทรสัตจ์ะ
เข้าลงทุน

โดยประมาณ 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 
พืน้ท่ีให้เช่า
ประมาณ/1 

(ตารางเมตร) 

อตัรา
การเช่า
พืน้ท่ี
เฉล่ีย/2 

(รอ้ยละ)  

อายุ
อาคาร
เฉล่ีย/3 

(ปี)  

2.  โครงการ 
เอม็เอส 
แวรเ์ฮา้ส ์  

โฉนดทีด่นิ 
เลขที ่ 

55123/7  

ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดั
สมุทรปราการ 

/ 
ประมาณ 50 
กโิลเมตร จาก 

กรุงเทพมหานคร 

53 ไร่  
0 งาน  

39 ตารางวา 

(ก) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 1 โฉนด 
(ข) กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้า และส านักงาน จ านวน 3 หลงั  

(4 ยนูิต) 
 

43,481.00 100 21.84 

3.  โครงการ
ไทยแทฟ
ฟิตา้ 

โฉนดทีด่นิ 
เลขที ่ 
2883,  
2896,  
29145, 
29146, 
34252, 

34256 และ 
57091 

ต าบลหว้ยโป่ง 
อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง 

/ 
ประมาณ 170 
กโิลเมตร จาก 

กรุงเทพมหานคร 

42 ไร่  
3 งาน  

41.4 ตารางวา 

(ก) สทิธกิารแบ่งเช่าในทีด่นิ จ านวน 7 โฉนด/8 มกี าหนดระยะเวลา
การเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เตมิ 

(ข) สทิธกิารเช่าในอาคารคลงัสนิคา้และส านักงาน จ านวน 4 หลงั 
มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์
ลงทุนเพิม่เตมิ 
 

38,083.00 100 0.75 
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หมายเหตุ:  
/1 พื้นทีใ่หเ้ช่าโดยประมาณค านวณจากพื้นทีใ่หเ้ช่ารวมตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยพื้นที ่
อาคารตามสภาพการใชง้านจรงิมคีวามแตกต่างจากพื้นทีอ่าคารทีป่รากฏตามใบอนุญาตก่อสรา้ง เนือ่งมาจากความแตกต่างของวธิกีารวดัและถอดแบบจากสถานทีจ่รงิของหน่วยงานราชการ อย่างไรกด็ ีความ
แตกต่างทีเ่กดิขึน้นัน้จะไมส่่งผลกระทบต่อรายไดค้่าเช่าของกองทรสัต์ เนือ่งจากการค านวณรายไดค้่าเช่าจะอ้างองิจากพื้นทีอ่าคารตามสัญญาเช่า และเนือ่งจากขนาดพื้นทีอ่าคารตามสญัญาเช่าไม่เกนิพื้นทีท่ีไ่ดร้บั
อนุญาต ดงันัน้ความแตกต่างของพื้นทีด่งักล่าวจะไมส่่งผลกระทบทางลบในดา้นกฎหมายต่อกองทรสัต์ 

/2 อตัราการเช่าพื้นทีเ่ฉลีย่อ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยอา้งองิจากเอกสารทาง
กฎหมาย และ/หรอื ขอ้มลูจากเจา้ของทรพัย์ 

/3 อายุอาคารเฉลีย่โดยประมาณ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ค านวณจากค่าเฉลีย่ของอายุอาคารถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาตรหรอืพื้นทีอ่าคารใหเ้ช่าในแต่ละโครงการทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ  
/4 นายพบิลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ และนางสมศร ีไกรศกัดาวัฒน์ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้ของโครงการทพิย ์5 และ

โครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) โดยม ีTIP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้และส านกังานของโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) 
/5 TIP และเจา้ของทีด่นิตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมบนทีด่นิขา้งเคยีงของทีด่นิซึง่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์ จะเขา้ลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเข้า-ออก ตลอดจนสาธารณูปโภค

ต่างๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทน 
/6 สญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาประโยชน์กบัผูเ้ช่าบางรายมขีอ้ก าหนดใหส้ทิธผิูเ้ช่าในการบอกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่า (Option to Early Terminate) โดยผูใ้หเ้ช่ามสีทิธยิดึ

เงนิประกนั และสามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเพิม่เตมิได ้เช่น ค่าซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารใหก้ลบัสู่สภาพเดมิ ค่าสาธารณูปโภคคงคา้ง และอืน่ๆ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าบางรายไดก้ าหนดเพิม่เตมิใหผู้เ้ช่าต้อง
จ่ายค่าปรบัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในจ านวนเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของค่าเช่าทีต่อ้งช าระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอื 

/7 ทีด่นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (บางส่วน) เรือ่ง ทางเดนิ ทางรถยนต์ ของทีด่นิโฉนดเลขที ่77980 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ (“ทีด่นิโฉนดเลขที ่77980”) ซึง่เป็น
กรรมสทิธิข์องบรษิทั สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ เทอร์มนิอล จ ากดั โดยไม่มกี าหนดเวลาและไม่มคี่าตอบแทน ตามบนัทกึถ้อยค า (ขอ้ ตกลงเรือ่งภาระจ ายอม) ฉบบัลงวนัที ่28 เมษายน 2538 ทัง้นี้ 
เนือ่งจากทีด่นิโฉนดเลขที ่77980 เป็นทีด่นิทีอ่ยู่แปลงดา้นในและจ าเป็นต้องใชบ้างส่วนของทีด่นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพือ่เป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ปัจจุบนั ทีด่นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน ไ ดใ้ช้
ประโยชน์ในบางส่วนของทีด่นิโฉนดเลขที ่32834 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ (“ทีด่นิโฉนดเลขที ่32834”) ซึง่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิัท สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ 
เทอรม์นิอล จ ากดั ตามบนัทกึถอ้ยค า (ขอ้ตกลงเรือ่งภาระจ ายอม) ฉบบัลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2533 เนือ่งจากทีด่นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเป็นทีด่นิแปลงทีอ่ยู่ตรงกลาง ระหว่างทีด่นิโฉนดเลขที ่77980 และทีด่นิโฉนด
เลขที ่32834 ซึง่ทีด่นิโฉนดเลขที ่32834 เป็นทีด่นิแปลงทีต่ดิกบัถนนสาธารณะ เและจ าเป็นตอ้งใชบ้างส่วนของทีด่นิโฉนดเลขที ่32834 เพือ่เป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ  

/8 Thai Taffeta ซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้ของโครงการไทยแทฟฟิต้า ตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนใหก้องทรสัต์ เป็นผูร้บัประโยชน์ในภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัย์บนบางส่วนของทีด่นิซึง่ Thai Taffeta เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ ์เพือ่เป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยไมค่ดิค่าตอบแทน 

ทีม่า:  TIP 2 Tiger Prop และ Thai Taffeta 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของทรพัยส์นิในแต่ละโครงการ 
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ลกัษณะของอาคารคลงัสินค้าท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม 

มลีกัษณะเป็นอาคารคลงัสนิคา้ชัน้เดยีว หลงัคาท าจากแผ่นโลหะทีม่ฉีนวนกนัความรอ้น แผ่นเกลด็ระบายอากาศ 
พืน้อาคารสามารถรบัน ้าหนักไดป้ระมาณ 3.0 - 5.0 ตนั ต่อ ตารางเมตร ซึง่ก่อสรา้งในบรเิวณทีม่รี ัว้กัน้หรอืแบ่งขอบเขต
พื้นที่เป็นสดัส่วนพร้อมด้วยพื้นทีจ่อดรถและพื้นทีส่ าหรบัขนถ่ายสนิค้า ทัง้นี้ อาคารคลงัสนิค้าใหเ้ช่าที่กองทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิจะเป็นอาคารคลงัสนิคา้ทีพ่ฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐาน ซึง่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความต้องการ
ของผูเ้ช่าแต่ละรายได ้ขนาดของอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าสว่นใหญ่ มขีนาดประมาณ 1,800 ถงึ 15,000 ตารางเมตร  

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู  
(โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ)) 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู  
(โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ)) 
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รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู (โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส)์ 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู (โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส)์ 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู (โครงการไทยแทฟฟิตา้) 
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 รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู (โครงการไทยแทฟฟิตา้) 

ทีม่า: TIP, 2 Tiger Prop และ Thai Taffeta  

ลกัษณะการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ สามารถจ าแนกตามรปูแบบการลงทุนประเภทกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่า ไดด้งันี้ 

รปูแบบการลงทุน ช่ือโครงการ 
สดัส่วนมูลค่าท่ีคาดวา่จะเขา้ลงทุนต่อ 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะเขา้ลงทุนรวมทุกโครงการ
โดยประมาณ 

กรรมสทิธิ ์
โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 
(สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) 

รอ้ยละ 45.61 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ รอ้ยละ 34.65 
รวมทรพัยสิ์นประเภทกรรมสิทธ์ิ รอ้ยละ 80.26 

สทิธกิารเช่า โครงการไทยแทฟฟิตา้ รอ้ยละ 19.74 
รวมทรพัยสิ์นประเภทสิทธิการเช่า รอ้ยละ 19.74 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

ทัง้นี้ ภาพรวมทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต ์จะประกอบไปดว้ย ประเภทกรรมสทิธิป์ระมาณ รอ้ยละ 
61.08 ของมูลค่ายุติธรรมส าหรบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิและมูลค่าที่คาดว่าจะเขา้ลงทุนส าหรบัทรพัย์สินที่
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม และประเภทสิทธิการเช่าประมาณร้อยละ 38.92 ของมูลค่ายุติธรรมส าหรบัทรัพย์สนิที่
กองทรสัตล์งทุนอยู่เดมิและมลูค่าทีค่าดว่าจะเขา้ลงทุนส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

อตัราส่วนลกัษณะการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะเข้าลงทุนรวมทุกโครงการ 

 

 อตัราส่วนลกัษณะการได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นต่อผลรวมของมูลค่ายุติธรรมส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์
ลงทุนอยู่เดิมและมูลค่าท่ีคาดว่าจะเข้าลงทุนส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพ่ิมเติม ทรพัยสิ์นรวมภายหลงัการลงทุนเพ่ิมเติม 

     

กรรมสทิธิ ์
80.26%

สทิธกิารเช่า
19.74%

กรรมสทิธิ ์
61.08%

สทิธกิารเช่า
38.92%

กรรมสทิธิใ์นโครงการ 
ทพิย ์5 และ โครงการทพิย์
8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ)

45.61%กรรมสทิธิใ์นโครงการ
เอม็เอส แวรเ์ฮา้ส์

34.65%

สทิธกิารเช่าใน
โครงการไทยแทฟฟิตา้

19.74%
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ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม  เป็นอาคารคลังสินค้า ร้อยละ  100.00 ของรายได้รวมทุกโครงการ  
ทัง้นี้ ภาพรวมทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต์ จะประกอบไปดว้ย อาคารคลงัสนิคา้ ประมาณรอ้ยละ 
48.40 ของรายได้รวมทุกโครงการ ถงัเกบ็สารเคมเีหลวประมาณรอ้ยละ 31.32 ของรายได้รวมทุกโครงการ อาคารคลงั
หอ้งเยน็ ประมาณรอ้ยละ 15.27 ของรายไดร้วมทุกโครงการ และอาคารโรงงาน ประมาณรอ้ยละ 5.00 ของรายไดร้วมทุก
โครงการ 

หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
  

อตัราส่วนประเภททรพัยสิ์นต่อรายได้รวมทุกโครงการ 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพ่ิมเติม/1 ทรพัยสิ์นรวมภายหลงัการลงทุนเพ่ิมเติม 

    

อาคารคลงัสนิคา้
100.00%

อาคารคลงัสนิคา้
48.40%

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
31.32%

อาคารคลงั
หอ้งเยน็
15.27%

อาคารโรงงาน
5.00%
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อายขุองสญัญาเช่า 

ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมมีรายละเอียดของอายุสญัญาเช่าแบ่งตามสดัส่วนของรายได้รวมทุกโครงการ
ดงัต่อไปนี้ 

อายสุญัญา 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
(รอ้ยละ) 

โครงการทิพย ์5  
และโครงการ
ทิพย ์8 (ส่วน
ลงทุนเพ่ิมเติม) 

โครงการ 
เอม็เอส  
แวรเ์ฮ้าส ์

โครงการ 
ไทยแทฟฟิต้า 

รวมทุกโครงการ 

น้อยกว่า 3 ปี 39.46 20.35 25.71 29.13 
ตัง้แต่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี 60.54 79.65 74.29 70.87 

ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป - - - - 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

อายสุญัญา 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
(รอ้ยละ) 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์
ลงทุนอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ 
เข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรพัยสิ์นรวมภายหลงั 
การลงทุนเพ่ิมเติม 

น้อยกว่า 3 ปี 22.24 29.13 23.86 

ตัง้แต่ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 6 ปี 47.10 70.87 52.68 

ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป 30.66 - 23.47 
รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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อายุคงเหลือของสญัญาเช่า 

ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิมรีายละเอยีดของอายุคงเหลอืของสญัญาเช่าแบ่งตามสดัส่วนของรายไดร้วมทุก
โครงการดงัต่อไปนี้ 

ปีท่ีครบก าหนด 
อายสุญัญาเช่า (พ.ศ.) 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
 (รอ้ยละ) 

โครงการทิพย ์5  
และโครงการ
ทิพย ์8 (ส่วน
ลงทุนเพ่ิมเติม) 

โครงการ 
เอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์

โครงการ 
ไทยแทฟฟิต้า 

รวมทุกโครงการ 

ภายในปี 2564 63.21 - - 24.82 
ภายในปี 2565 15.09 70.98 25.71 38.31 
ภายในปี 2566 21.70 29.02 48.30 30.71 
ภายในปี 2567 - - 26.00 6.16 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

ปีท่ีครบก าหนด 
อายสุญัญาเช่า (พ.ศ.) 

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 
(รอ้ยละ) 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์
ลงทุนอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์
จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรพัยสิ์นรวมภายหลงั 
การลงทุนเพ่ิมเติม 

ภายในปี 2564 31.16 24.82 29.67 
ภายในปี 2565 20.36 38.31 24.57 
ภายในปี 2566 14.64 30.71 18.41 
ภายในปี 2567  5.01 6.16 5.28 
หลงัจากปี 2567 28.83 - 22.07 

รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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ข้อมูลเก่ียวกบัผูเ้ช่าทรพัยสิ์น 

(1) จ าแนกตามสญัชาตขิองผูเ้ช่า  

สญัชาติ 
ของผูเ้ช่า / กลุม่บริษทัแม ่

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 

(รอ้ยละ) 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์

ลงทุนอยู่เดิม 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ

ลงทุนเพ่ิมเติม 
ทรพัยสิ์นรวมภายหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

ไทย 60.19 44.78 56.57 
จนี 12.64 8.52 11.67 
ญีปุ่่ น 4.67 25.91 9.65 
ฝรัง่เศส 6.06 7.58 6.42 
สหรฐัอเมรกิา 7.91 - 6.05 
เยอรมนั 3.87 - 2.97 
เดนมารก์ - 7.91 1.86 
มาเลเซยี 2.27 - 1.74 
ฮ่องกง - 5.28 1.24 
ออสเตรเลยี 1.12 - 0.86 
อนิเดยี 0.64 - 0.49 
สงิคโปร ์ 0.63 - 0.48 
รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  
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(2) จ าแนกตามประเภทธุรกจิของผูเ้ช่า 

ประเภทอตุสาหกรรม 
ของผูเ้ช่า / กลุม่บริษทัแม ่

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 

(รอ้ยละ) 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์

ลงทุนอยู่เดิม 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์
จะลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรพัยสิ์นรวมภายหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่
ปิโตรเลยีม 

24.67 - 18.88 

โลจสิตกิส ์ 10.93 43.76 18.63 
ใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์ 24.05 - 18.41 
ผลติชิน้สว่นเพื่อการอุตสาหกรรม 7.67 14.05 9.16 
ผลติน ้ามนัหล่อลื่น 11.05 - 8.46 
ซือ้ขายผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลัน่
ปิโตรเลยีม 

9.98 - 7.64 

อาหารสตัว ์ - 21.72 5.09 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 4.73 - 3.62 
บรรจุภณัฑ ์ 3.82 1.20 3.21 
เฟอรน์ิเจอร ์ - 10.75 2.52 
อุปกรณ์ส านกังาน 3.10 - 2.38 
คา้ปลกี - 8.52 2.00 

รวม 100.0 100.0 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  
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ข้อมูลรายละเอียดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรก 

(1) ขอ้มลูรายละเอยีดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ 

ล าดบั รายช่ือผูเ้ช่า 
ประเภททรพัยสิ์น 

ท่ีเช่า 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวมของ
ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

อยู่เดิม/1 
(รอ้ยละ) 

ประเภทธรุกิจ 

1 
บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั 
(PCS) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเยน็ 

11.60 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิตกิส ์

2 
บรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์
จ ากดั 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
และอาคารคลงัสนิคา้ 

11.05 ผลติน ้ามนัหล่อลื่น 

3 
บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 8.86 
ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
โรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

4 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 
จ ากดั (JPAC) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเยน็ 

8.35 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิตกิส ์

5 
บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 7.91 
ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
โรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  
 
(2) ขอ้มลูรายละเอยีดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ล าดบั รายช่ือผูเ้ช่า 
ประเภททรพัยสิ์น 

ท่ีเช่า 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวมของ

ทรพัยสิ์นท่ี
กองทรสัตจ์ะลงทุน

เพ่ิมเติม 
(รอ้ยละ)/1 

ประเภทธรุกิจ 

1 
บรษิทั เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน 
กรุ๊ป จ ากดั  

อาคารคลงัสนิคา้  21.72 อาหารสตัว ์ 

2 
บรษิทั ทวทีรพัย ์โลจสิตกิส ์
(2018) จ ากดั/2 

อาคารคลงัสนิคา้ 12.32 โลจสิตกิส ์

3 บรษิทั ไทยเมกา้แคบ จ ากดั  อาคารคลงัสนิคา้ 10.75 เฟอรน์ิเจอร ์ 
4 บรษิทั ซงิไท่ เทรดดิง้ จ ากดั อาคารคลงัสนิคา้ 8.52 คา้ปลกี 
5 บรษิทั ดเีอสว ีโซลชูัน่ส ์จ ากดั อาคารคลงัสนิคา้ 7.91 โลจสิตกิส ์
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หมายเหตุ:  
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

/2 ปัจจุบนั Thai Taffeta อยู่ระหว่างการเจรจาเงือ่นไขในสญัญาเช่า ทัง้นี้  คาดว่าจะมกีารจดัท าสญัญาเช่าแลว้เสร็จภายในวนัทีก่องทรสัต์ 
AIMIRT จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
  
(3) ขอ้มูลผู้เช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัย์สนิทัง้หมดภายหลงัการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้ทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์

ลงทุนอยู่เดมิและทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ล าดบั รายช่ือผูเ้ช่า 
ประเภททรพัยสิ์น 

ท่ีเช่า 

อตัราส่วนรายได้
ต่อรายได้รวมของ
ทรพัยสิ์นรวม
ภายหลงัการ 
ลงทุนเพ่ิมเติม 

(รอ้ยละ)/1 

ประเภทธรุกิจ 

1 
บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั 
(PCS) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเยน็ 

8.88 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิตกิส ์

2 
บรษิทั เอสเอฟซ ีเอกเซลเลน้ซ ์
จ ากดั 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
และอาคารคลงัสนิคา้ 

8.46 ผลติน ้ามนัหล่อลื่น 

3 
บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั 
(มหาชน) 

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว 6.78 
ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
โรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

4 
บรษิทั ซวี่า ลอจสีตกิส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

อาคารคลงัสนิคา้ 6.42 โลจสิตกิส ์

5 
บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค 
จ ากดั (JPAC) 

อาคาร 
คลงัหอ้งเยน็ 

6.39 
ผูใ้หบ้รกิารหอ้งเยน็
และโลจสิตกิส ์

หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึ้น
ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  

https://www.yellowpages.co.th/profile/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-924NBwWRi
https://www.yellowpages.co.th/profile/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-924NBwWRi
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3.3 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละโครงการท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

3.3.1 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 (ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 

(1) ขอ้มูลผลการด าเนินงานของโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) ก่อนการเขา้ลงทุน
โดยกองทรสัต ์

รายไดข้องโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) ก่อนกองทรสัต์เขา้ลงทุนเป็นรายได้
การด าเนินธุรกจิในลกัษณะของการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของโครงการทพิย ์
5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) ทีจ่ะแสดงดงัต่อไปนี้ เป็นขอ้มูลในอดตีของทรพัยส์นิขณะทีอ่ยู่
ภายใต้การด าเนินงานของเจา้ของทรพัย์สนิ โดยการด าเนินธุรกจิในรูปแบบดงักล่าว อาจมไิดส้ะทอ้นถงึการ
ด าเนินธุรกจิภายใตก้ารด าเนินงานของกองทรสัต ์ซึง่อาจมคีวามแตกต่างไปจากผลด าเนินงานในอนาคตของ
กองทรสัต ์

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อาคารคลงัสนิคา้ทัง้หมดในโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุน
เพิม่เตมิ) ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ มสีญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยครบทุกยูนิต อตัราการเช่าเตม็รอ้ย
ละ 100 โดยมรีายชื่อผู้เช่าได้แก่ บรษิัท ซวี่า ลอจสีติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท ชนินัมโป (ประเทศ
ไทย) จ ากดั บรษิทั ฮายาช ิสปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั เมอวิะ อนิดสัทร ี(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั 
ทาคาทซ ึเอม็เอฟจ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั บรษิทั ดเีอสว ีโซลชูัน่ส ์จ ากดั และบรษิทั ซงิไท่ เทรดดิง้ จ ากดั 

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้โครงการทพิย์ 5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วน
ลงทุนเพิม่เตมิ) ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต ์ 

อาคารคลงัสินค้า โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 (ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม)   

(เ ฉพ า ะ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ อ าคา ร
คลงัสินค้าท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุน
เท่านัน้) 

ส าหรบังวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ผลประกอบการ (หน่วย: บาท)    
รายไดค้่าเช่า 59,145,620.00   61,443,860.00  71,062,920.00  
รายไดค้่าบรกิาร/1 492,448.00  723,723.00  941,280.00  
รายไดร้วม 59,638,068.00   62,167,583.00  72,004,200.00  
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 671,374.72  2,229,191.34  357,859.39  
ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาอาคาร 

58,966,693.28   59,938,391.66  71,646,340.61 

พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ณ สิน้งวด 
(หน่วย: ตารางเมตร) 

35,774.00  35,774.00  35,774.00  

อตัราเช่า ณ สิน้งวด 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

81.79  100.00  100.00  

หมายเหตุ:  
/1 รายไดค้่าบรกิาร เป็นรายไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากสญัญาบรกิาร (Service Agreement) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารพื้นทีส่่วนกลาง (Common 

Area Service) และการใหบ้รกิารทัว่ไป 
ทีม่า: TIP 
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(2) หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อในโครงการทิพย์ 5 และ
โครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เติม) TIP ตกลงจะเป็นผู้รบัผดิชอบในกรณีที่มคี่าใชจ้่ายจากการปรบัปรุง
และ/หรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ (ยกเวน้ในกรณีทีค่่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง และซ่อมแซมทรพัยส์นิทีจ่ะ
ซือ้ เกดิขึน้จากการปรบัปรุงพืน้ทีข่องอาคารทีจ่ะซือ้เพื่อรองรบัผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหม่) 

(โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.7.1 สรุปสาระส าคัญของร่างของสญัญาที่เกี่ยวข้องกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ)) 

(3) หน้าทีใ่นการช าระภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิ 

TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง หรอืภาษีอื่นใดทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิในโรงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์
8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) ซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถงึวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์และ
นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิเ์ป็นต้นไป กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ หรอื
ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง หรอืภาษีอื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เตมิในโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ)  

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2.3 หวัขอ้ 3.7.1 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ)) 

3.3.2 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์

(1) ขอ้มลูผลการด าเนินงานของโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

รายไดข้องโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ก่อนกองทรสัต์เขา้ลงทุนเป็นรายไดก้ารด าเนินธุรกจิในลกัษณะของ
การให้เช่าอาคารคลังสินค้า ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ที่จะแสดง
ดงัต่อไปนี้ เป็นขอ้มูลในอดตีของทรพัย์สนิขณะที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของเจา้ของทรพัย์สนิ โดยการ
ด าเนินธุรกจิในรปูแบบดงักล่าว อาจมไิดส้ะทอ้นถงึการด าเนินธุรกจิภายใตก้ารด าเนินงานของกองทรสัต ์ซึง่
อาจมคีวามแตกต่างไปจากผลด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 อาคารคลงัสนิคา้ทัง้หมดในโครงการเอม็เอส แวร์เฮ้าส์ ที่กองทรสัต์จะเขา้
ลงทุนเพิม่เตมิ มสีญัญาเช่ากบัผู้เช่ารายย่อยครบทุกยูนิต อตัราการเช่าเตม็ร้อยละ 100 โดยมรีายชื่อผูเ้ช่า
ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยเมกา้แคบ จ ากดั บรษิทั เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั และบรษิทั คนิเทซ ึโลจสิตคิส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ก่อนการเขา้ลงทุน
ของกองทรสัต ์ 
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อาคารคลงัสินค้า โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์ 

(เ ฉพ า ะ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ อ าคา ร
คลงัสินค้าท่ีกองทรสัต์จะเข้าลงทุน
เท่านัน้) 

ส าหรบังวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ผลประกอบการ (หน่วย: บาท)    
รายไดค้่าเช่า 20,140,560.00 20,995,992.36          29,279,387.53  
รายไดค้่าบรกิาร/1 20,140,560.00 20,995,992.36          29,279,387.53  
รายไดร้วม 40,281,120.00 41,991,984.72          58,558,775.06  
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 639,475.15 88,781.26 538,667.30  
ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาอาคาร 

39,641,644.85 41,903,203.46          58,020,107.76  

พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ณ สิน้งวด 
(หน่วย: ตารางเมตร) 

43,481.00 43,481.00 43,481.00 

อตัราเช่า ณ สิน้งวด 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

50.26 77.77 100.00 

หมายเหตุ:  
/1 รายไดค้่าบรกิาร รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพื้นทีส่่วนกลางเช่นโรงอาหาร ทีจ่อดรถ การดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มและความสะอาด การรกัษา
ความปลอดภยั ฯลฯ 

ทีม่า: 2 Tiger Prop 

(2) หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อในโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ กองทรสัต์จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายจากการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 

(3) หน้าทีใ่นการช าระภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิ 

2 Tiger Prop ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง หรอืภาษี
อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์
ซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่ถงึวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์โดยทีน่บัจากวนัจดทะเบยีน
โอนกรรมสทิธิเ์ป็นต้นไป กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลูก
สร้าง หรือภาษีอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมใน
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2.3 หวัขอ้ 3.7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส)์ 

3.3.3 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการไทยแทฟฟิต้า 

(1) ขอ้มลูผลการด าเนินงานของโครงการไทยแทฟฟิตา้ ก่อนการเขา้ลงทุนโดยกองทรสัต ์

รายไดข้องโครงการไทยแทฟฟิตา้ ก่อนกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเป็นรายไดก้ารด าเนินธุรกจิในลกัษณะของการให้
เช่าอาคารคลงัสนิค้า ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของโครงการไทยแทฟฟิต้า ทีจ่ะแสดงดงัต่อไปนี้ เป็น
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ขอ้มูลในอดตีของทรพัย์สนิขณะที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของเจ้าของทรพัย์สนิ โดยการด าเนินธุรกจิใน
รูปแบบดงักล่าว อาจมไิด้สะท้อนถึงการด าเนินธุรกจิภายใต้การด าเนินงานของกองทรสัต์ ซึ่งอาจมคีวาม
แตกต่างไปจากผลด าเนินงานในอนาคตของกองทรสัต์  

ทัง้นี้ ณ วนัที่กองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ อาคารคลงัสนิคา้ทัง้หมดในโครงการ
ไทยแทฟฟิตา้ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ คาดว่าจะมสีญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายยอ่ยครบทกุยนูิต อตัราการ
เช่าเตม็รอ้ยละ 100 โดยมรีายชื่อผูเ้ช่าหรอืผูเ้ช่าช่วง ไดแ้ก่ บรษิทั ทวทีรพัย ์โลจสิตกิส ์(2018) จ ากดั บรษิทั 
มงคลรุ่งเรอืงกิจ จ ากดั และบริษัท มิตซูบชิ ิโลจิติกส์ ประเทศไทย จ ากดั  โดยที่กองทรสัต์ อาจพิจารณา
ด าเนินการจดัหาผลประโยชน์ในอาคารคลงัสนิคา้บางหลงั โดยการใหเ้ช่ากบั Thai Taffeta (ในฐานะผูเ้ช่า) 
โดยที ่Thai Taffeta (ในฐานะผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าช่วง) จะใหเ้ช่าช่วงแก่ผูเ้ช่าช่วงต่อไป  

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิค้าโครงการไทยแทฟฟิต้า ก่อนการเขา้ลงทุน
ของกองทรสัต ์ 

อาคารคลงัสินค้า โครงการไทยแทฟฟิต้า/1  

(เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร
คลงัสินค้าท่ีกองทรสัต์จะเข้า
ลงทุนเท่านัน้) 

ปี 2563 
ไตรมาสท่ี 1 
ส าหรบังวด  

3 เดือน 
ตัง้แต่วนัท่ี  
1 มกราคม  
ส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม  

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 

ผลประกอบการ (หน่วย: บาท)     
รายไดค้่าเช่า 990,000.00 5,062,230.00 5,748,487.00 7,077,750.00 
รายไดร้วม 990,000.00 5,062,230.00 5,748,487.00 7,077,750.00 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
อาคาร/2 

- - - - 

ก าไรหลงัจากหกัค่าซ่อมแซม
บ ารุงรกัษาอาคาร 

990,000.00 5,062,230.00 5,748,487.00 7,077,750.00  

พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ณ 
สิน้งวด (หน่วย: ตารางเมตร) 

19,800.00 19,800.00 19,800.00 28,293.00 

อตัราเช่า ณ สิน้งวด 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

50.00 68.18 100.00 100.00 

หมายเหตุ:  
/1 อาคารคลงัสนิคา้โครงการไทยแทฟฟิต้าทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ ทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ด าเนินการให้เช่าครัง้แรกใน
เดอืนมนีาคม 2563 

/2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ประกอบดว้ย ค่าซ่อมแซมอาคารทัว่ไป และค่าตรวจสอบอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้  อาคาร
คลงัสนิคา้โครงการไทยแทฟฟิตา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ เพิง่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ด าเนินการใหเ้ช่าครัง้แรกในเดอืนมนีาคม 
2563 ดงันัน้จงึยงัไมม่คี่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ในปี 2563 

ทีม่า: Thai Taffeta 
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(2) หน้าทีใ่นการช าระค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิ 

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายจากการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/
หรอื เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

(3) หน้าทีใ่นการช าระภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

Thai Taffeta ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง หรอืภาษอีื่น
ใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิในโครงการไทยแทฟฟิตา้ ซึง่ได้
เกดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนหรอืจนกระทัง่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า โดยทีน่ับจากวนัจดทะเบยีนการเช่า
เป็นต้นไป กองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ หรอืภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง หรอืภาษี
อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิในโครงการไทยแทฟฟิตา้ 

(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2.3 หวัขอ้ 3.7.3 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัโครงการไทยแทฟฟิตา้) 

3.4 ประกนัภยัในทรพัยสิ์น  

การประกนัภยัในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ประเภทกรมธรรม ์ ระยะเวลาคุม้ครอง วงเงินประกนัภยัรวม 

กรมธรรมค์วามเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 1 ปี 1,320,022,100 บาท 

กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผดิ
ต่อบุคคลภายนอก 

1 ปี 
10,000,000 บาทต่อโครงการ 

ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้ 

ภายหลงัการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารท าประกนัภยัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิตลอด
ระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน ทัง้ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) และ
ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์แีผนจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ (All Risks Insurance) 

(ก) ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยัร่วม: กองทรสัต ์และ/หรอื บุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนด  

(ข) ผูร้บัผลประโยชน์หรอืผูร้บัผลประโยชน์ร่วม: กองทรสัต ์และ/หรอื บุคคลทีก่องทรสัตก์ าหนด 

(ค) ผูร้บัผดิชอบเบีย้ประกนั: กองทรสัต์ 

(ง) ทุนประกนั: ไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ของสิง่ปลูกสร้าง (Full Replacement Cost) ตาม
รายงานผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

(2) ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อประกนัความรบัผดิของกองทรสัต์
ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม อันเป็นผลให้
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กองทรสัต์ต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่บุคคลภายนอกดงักล่าว โดยมีบุคคลภายนอกเป็นผู้รบั
ผลประโยชน์ภายใตก้รมธรรมด์งักล่าว 

(ก) ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูเ้อาประกนัภยัร่วม: กองทรสัต ์

(ข) ผูร้บัผลประโยชน์: บุคคลภายนอก 

(ค) ผูร้บัผดิชอบเบีย้ประกนั: กองทรสัต ์

(ง) ทุนประกนั: ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการจดัท าประกนัภยัความรบัผดิชอบรบัผดิต่อบุคคลภายนอก
ในวงเงินประกนัภัยอย่างน้อย 10,000,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่า
เพียงพอและเหมาะสม และสามารถคุ้มครองความเสียหายและบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ
บุคคลภายนอกได ้ 

ทัง้นี้ ประกนัภัยประเภทความเสี่ยงภยัทรพัย์สนิ (All Risks Insurance) จะมีวงเงินประกนัภัยไม่ต ่ากว่ามูลค่า
ทดแทนทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ ส าหรบัสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัร (ก่อนหกัค่าเสื่อมราคาและไม่
รวมมลูค่าทีด่นิและงานฐานราก) เป็นดงัต่อไปนี้ 

มูลค่าประเมิน 
บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์ 
แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ตน้ทุนทดแทนใหมข่องสิง่ปลกูสรา้ง 
(ก่อนหกัค่าเสือ่มราคา) และไม่รวมค่าทีด่นิและงาน
ฐานราก (ลา้นบาท) 

1,320.02 1,108.21 

ทัง้นี้กองทรสัต์อาจจะพจิารณาจดัใหม้กีารประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interuption) ส าหรบัทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กีย่วกบัการจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์แีผนจะด าเนินการใหก้องทรสัตท์ าประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิโดยมทีุนประกนัไม่น้อยกว่า
มูลค่าทดแทนส าหรบัโครงการ TIP 5 และโครงการ TIP 8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และ
โครงการไทยแทฟฟิต้า ซึ่งอ้างองิจากบรษิัท ซมิส ์พรอ็พเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท์ จ ากดั ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์มี
ความเหน็ว่าวงเงนิประกนัภยัขัน้ต ่าทีไ่ดจ้ดัท าขา้งต้นนัน้มคีวามพอเพยีงและความเหมาะสมกบัมลูค่าทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ เนื่องจากวงเงนิประกนัภยัดงักล่าวครอบคลุมมลูค่าของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน
เพิ่มเติมจ านวน 1,320,022,100 บาท และคาดว่าจะสามารถทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สนิ
ดงักล่าวช ารุดเสยีหาย อา้งองิจากมลูค่าต้นทุนทดแทนใหม่ของสิง่ปลูกสรา้งและเครื่องจกัร (ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา 
และไม่รวมมลูค่าทีด่นิและงานฐานราก) ตามรายงานผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิดงักล่าวในการก าหนดมูลค่าประกนั
อคัคภียัตามหลกัเกณฑข์องส านกัคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

ส าหรบัประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการจดัท าประกันภัยในวงเงิน
ประกนัภัยที่ผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมและสามารถคุ้มครองความเสยีหายและ
บาดเจบ็ทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อบุคคลภายนอกได ้หรอืตามขอ้ก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการนัน้ๆ 
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เนื่องจากลกัษณะทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติม เป็นทรพัย์สนิแนวราบ กล่าวคอื เป็นอาคารคลงัสนิคา้ 
และมกีารกระจายตวัอยู่ในพืน้ทีก่วา้ง โดยระยะเวลาการก่อสรา้ง และ/หรอืการซ่อมแซมทรพัยส์นิประเภทดงักล่าว
จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7-8 เดอืน อย่างไรกด็ ีการด าเนินงานอาจขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาท ิขนาดของ
อาคาร ลกัษณะที่ดนิและความสามารถในการก่อสร้างของผู้รบัเหมา เป็นต้น ในขณะที่ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกองอาจมีการจดัท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption) ให้แก่ทรพัย์สนิ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงหากเกิดการเสยีหายของทรพัย์สนิและต้องใช้
ระยะเวลาในการซ่อมแซมยาวนาน จนท าใหก้ระทบต่อรายไดอ้ย่างมนียัส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในอาคารแนวสงู 
ดงันัน้ ทางผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าความเสีย่งจากระยะเวลาการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่สยีหายยาวนาน ส าหรบัใน
กรณีของลกัษณะทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมินัน้อยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูมาก ประกอบกบัการท าประกนัภยั
ธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption) อาจต้องมคี่าเบี้ยประกนัภยัเป็นค่าใช้จ่ายเพิม่เติมของกองทรัสต์และ
กระทบต่อผลตอบแทนผูถ้อืหน่วย ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึเหน็ว่า การท าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
(All Risks Insurance) และประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เหมาะสมกบั
ธุรกจิใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้แลว้  

อย่างไรกต็าม ผู้จดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาให้กองทรสัต์มีการจดัท าประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business 
Interruption) และ/หรอื ประกนัภยัประเภทอื่นๆ เพิม่เตมิในอนาคต เพื่อคุม้ครองความเสยีหายต่อกองทรสัต์และ
เพื่อประโยชน์ของกองทรสัตไ์ดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์ 

3.5 จดุเด่นของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 

3.5.1 ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพ่ิมเติมตัง้อยู่ในท าเลท่ีดี เป็นศูนย์กลางการด าเนินธุรกิจและจุด
ยุทธศาสตรส์ าหรบัการขนส่ง และการกระจายสินค้า  

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิเป็นทรพัย์สนิทีม่ศีกัยภาพสงู เป็นทรพัยส์นิทีม่คีวามสามารถในการสร้าง
รายไดใ้นระดบัสงู โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมินัน้แบ่งออกเป็น 3 โครงการหลกัๆ คอื  

(1)   กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) ตัง้อยู่
บรเิวณ ถนนเลยีบคลองส่งน ้าชลหารพจิติรสุวรรณภูม ิอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นจุด
ยุทธศาสตรส์ าหรบัการกระจายสนิคา้ การขนส่ง การคมนาคมและการด าเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีส่ าคญั
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศ อกีทัง้ยงัอยู่ในศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการผลติชัน้น าของประเทศไทย ซึง่อยู่ห่าง
จากสนามบนิสวุรรณภูมเิพยีง 20 กโิลเมตร และห่างจากจุดขึน้ลงทางพเิศษบรูพาวถิปีระมาณ 5 กโิลเมตร 

(2)   กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนเทพารกัษ์ กม. 
26 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเป็นจุด
เชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสนิค้าทัง้ทางบก (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรีและมอเตอร์เวย์) ทาง
อากาศ (สนามบนิสุวรรณภูมแิละสนามบนิดอนเมอืง) และทางทะเล (ท่าเรอืกรุงเทพและท่าเรอืแหลมฉบงั)  
นอกจากนี้ โครงการยงัไดเ้ปรยีบในดา้นการเดนิทางและการขนส่ง อกีทัง้ยงัอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม
หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพล ีและนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยอยู่ห่างจากสนามบนิสุวรรณภูมิ
เพยีง 25 กโิลเมตร และห่างจากจุดขึน้ลงทางพเิศษบรูพาวถิปีระมาณ 5 กโิลเมตร 

(3)   สทิธกิารเช่าในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการไทยแทฟฟิต้า ตัง้อยู่บรเิวณถนนทางหลวงหมายเลข 
3191 จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพียงประมาณ 3 กิโลเมตร โดยนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดถอืเป็นนิคมอุตสาหรรมทีม่โีรงงานเป็นภาคการผลติทีป่ระกอบไปดว้ยกลุ่มปิโตรเคม ี
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ไฟฟ้า เหลก็ เคมภีณัฑ ์กลุ่มน ้ามนั ทีส่ าคญัของประเทศ มคีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิไทยอย่างยิง่ 
ทัง้นี้ พื้นที่ส่วนมากในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถูกใช้เป็นโรงงานเพราะมีความคุ้มค่าทางเศรษกิจ
มากกว่าใชพ้ืน้ทีใ่นการท ากจิการอื่น ท าใหม้คีวามต้องการคลงัสนิคา้เพื่อเกบ็วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปูของ
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหรรมทีอ่ยู่ไม่ไกลจากโรงงาน ท าใหท้ีต่ ัง้ของโครงการไทยแทฟฟิต้าเป็นท าเลที่
เหมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ส าหรบัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวเพราะมรีะยะทางทีใ่กล้
และตดิถนนใหญ่ท าใหก้ารขนส่งสนิคา้เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็ อกีทัง้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตัง้อยู่ในโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่มแีผนพฒันาท่าเรอืมาบตาพุดเฟส 
3 และนิคมอุตสาหรรมสมารท์ ปารค์ ซึง่นบัเป็นปัจจยับวกทีส่นบัสนุนอุปสงคข์องโครงการ โดยโครงการไทย
แทฟฟิตา้ยงัห่างจากจุดขึน้ลงทางหลวงหมายเลข 36 (เมอืงพทัยา-ระยอง) ประมาณ 4 กโิลเมตร 

ทีม่า: ขอ้มลูนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากเวบ็ไซต์ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
3.5.2 ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติมมีคณุภาพและศกัยภาพสูง และมีการออกแบบอย่างดี 

ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมเป็นทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิค้าทัง้หมด โดยแบ่งออกเป็นการถือครอง
ทรพัย์สนิในรูปแบบกรรมสทิธิค์ิดเป็นประมาณร้อยละ 80.26 และรูปแบบสทิธกิารเช่าคิดเป็นประมาณร้อยละ 
19.74 ของมูลค่าการลงทุนที่คาดการณ์ในทรัพย์สินของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม โดยอาคาร
คลงัสนิคา้ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิเป็นอาคารคลงัสนิค้าทีพ่ฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐาน แต่
สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เช่า โดยค านึงถึงรายละเอียดการใช้งานทัง้หมด เช่น 
ประสทิธภิาพการรบัน ้าหนักของพืน้อาคารซึง่สามารถรบัน ้าหนกัได ้3 - 5 ตนัต่อตารางเมตร และความสงู (Clear 
Height) ของอาคารทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านของผูเ้ช่า ตวัอาคารมปีระตูชตัเตอรส์งู ซึง่เหมาะกบัการเขา้ออกของ
รถบรรทุก มสี่วนส านักงานพร้อมสาธารณูปโภคและงานระบบทีจ่ าเป็นต่างๆ ครบครนั เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ
ดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ฯลฯ ที่ผู้เช่าสามารถเช่าและเริม่ด าเนินการไดท้นัท ีมแีสง
ธรรมชาตแิละการระบายอากาศทีด่ ีอกีทัง้ยงัตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัไว้  

 
3.5.3 ผูเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม อยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีดี และมีการกระจายตวัของ

ผูเ้ช่าอย่างเหมาะสม 

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิมศีกัยภาพในการสรา้งรายไดท้ีด่ ีโดยกลุ่มผูเ้ช่านบัเป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย
ที่มทีัง้ศกัยภาพทางธุรกจิและเสถียรภาพทางการเงนิที่ด ีอกีทัง้ยงัมคีวามหลากหลายในแง่การกระจายตวัของ
ประเภทธุรกจิและอุตสาหกรรม 

โดยผู้เช่าของโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) เป็นผู้เช่าทีต่้องการศูนย์กลางเพื่อการ
จดัเกบ็และกระจายสนิคา้หลากหลายประเภท เช่น การใหบ้รกิารขนส่งและโลจสิตกิส์ การคา้ปลกี อุตสาหกรรม
ชิน้ส่วนยานยนต์ เป็นต้นส าหรบัโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส์ ผูเ้ช่าหลกัเป็นบรษิทัในเครอืบรษิทัเจรญิโภคภณัฑท์ี่
เช่าคลงัสนิคา้มานานกว่า 10 ปี โดยประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัอาหารสตัว์ ซึ่งถือเป็นธุรกจิที่อยู่ในอุตสาหกรรมทีม่ี
ความมัน่คงสูง และส าหรบัโครงการไทยแทฟฟิต้า ผู้เช่าคลงัสนิค้าส่วนใหญ่เป็นบรษิัทตวัแทนให้บรกิารขนส่ง
และโลจสิตกิส ์(Third-Party Logistics) ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้เพื่อบรกิารจดัส่งสนิคา้ ซึง่ส่วนมากรองรบัผลติภณัฑท์ีม่า
จากการผลติในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น เมด็พลาสตกิ เป็นตน้ 

หากพจิารณาถงึสดัส่วนประเภทธุรกจิสามอนัดบัแรกของผูเ้ช่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนเพิม่เติมนัน้ มผีู้เช่าที่
ประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรม โลจสิตกิส ์อาหารสตัว ์และผลติชิน้สว่นเพื่อการอุตสาหกรรม คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
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43.76 ร้อยละ 21.72 ร้อยละ 14.05 ของรายได้รวมทุกโครงการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม 
ตามล าดบั ซึง่อุตสาหกรรมเหล่านี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ทีส่รา้งรายไดใ้นแต่ละปี
เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ จงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการสรา้งรายไดข้องทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 
และแสดงใหเ้หน็ถงึความโดดเด่นของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิทัง้ในแง่ของคุณภาพ ศกัยภาพการ
เตบิโต และการกระจายตวัของประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าอย่างเหมาะสม 

3.5.4 โอกาสในการเพ่ิมรายได้และเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่นักลงทุน 

ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์อง AIMIRT ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2564 ซึง่อนุมตักิาร
ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ กองทรสัตไ์ดก้ าหนดปัจจยัในการพจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยจะ
ค านึงถงึประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั
ภายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต ์AIMIRT (ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครบทัง้ 3 โครงการ หรอืเป็นการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโครงการใด
โครงการหนึ่ง หรือบางส่วนหรือทัง้หมดของโครงการ) จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย 
(Distribution per Unit หรอื DPU) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัในกรณีทีก่องทรสัต ์AIMIRT ไม่ไดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ  

โดยในครัง้นี้ ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัการลงทุนใน
ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 
มถุินายน 2565 เท่ากบั 0.9080 บาทต่อหน่วย (การประมาณการภายใต้สมมตฐิานราคาทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
ลงทุนเพิม่เตมิที ่2,280 ลา้นบาท โดยแหล่งเงนิทุนในการลงทุนเป็นเงนิกูย้มืจ านวน 350 ลา้นบาท และการออก
และเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิจ านวน 154.40 ลา้นหน่วย ทีร่าคา 12.50 บาทต่อหน่วย) ซึง่เมื่อเทยีบกบักรณี
ทีก่องทรสัตไ์ม่ไดล้งทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ จะเพิม่ขึน้ 0.0250บาทต่อหน่วย ส าหรบัช่วงเวลาประมาณ
การเดียวกนั (โปรดพิจารณารายละเอียด ในส่วนที่ 2.4 ข้อ 4.3 ประมาณการผลตอบของแทนของกองทรสัต์
ส าหรบังวด 12 เดอืน ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ) ซึง่ท าใหก้องทรสัต ์เป็นทางเลอืก
หนึ่งของการลงทุนทีน่่าจะใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ ทัง้นี้ ประมาณการดงักล่าวจดัท าขึน้ตามสถานการณ์สมมติ
และมอิาจรบัรองผลได ้ 

 
3.5.5 การลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติมท าให้กองทรสัต์มีการกระจายความเส่ียงของการ

ลงทุนท่ีดีขึน้ (Risk Diversification of Portfolio)  

การลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมท าให้กองทรสัต์มกีารกระจายความเสีย่งที่ดขี ึน้ในด้านการ
กระจายตวัของประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มผูเ้ช่า และการกระจายตวัของผูเ้ช่า  

เมื่อพจิารณาในแง่การกระจายตวัของประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มผู้เช่า พบว่า มกีารพึง่พงิรายไดจ้ากผูเ้ช่าใน
อุตสาหกรรม 3 อนัดบัแรกก่อนกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิทีล่ดลง ซึง่ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลัน่ปิโตรเลียม และการผลิตน ้ามนัหล่อลื่น ทัง้นี้ อตัราส่วนรายได้ของแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มผูเ้ช่าต่อรายไดร้วม 5 อนัดบัแรกลดลงจากประมาณรอ้ยละ 80.68 ก่อนทีก่องทรสัต์
จะลงทุนเพิม่เตมิ เหลอืประมาณรอ้ยละ 73.55 ภายหลงัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิ นอกจากนี้ มีการเพิม่ขึน้
ของประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มผูเ้ช่าในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ จ านวน 3 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์และ อุตสาหกรรมคา้ปลกี อกีดว้ย  
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ประเภทอตุสาหกรรม 
ของผูเ้ช่า / กลุม่บริษทั

แม ่

อตัราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมทุกโครงการ/1 

(รอ้ยละ) 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์

ลงทุนอยู่เดิม 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะ

ลงทุนเพ่ิมเติม 
ทรพัยสิ์นรวมภายหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

ผลติผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
โรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

24.67 - 18.88 

โลจสิตกิส ์ 10.93 43.76 18.63 
ใหบ้รกิารหอ้งเยน็และ 
โลจสิตกิส ์

24.05 - 18.41 

ผลติชิน้สว่นเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

7.67 14.05 9.16 

ผลติน ้ามนัหล่อลื่น 11.05 - 8.46 
ซือ้ขายผลติภณัฑท์ีไ่ด้
จากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

9.98 - 7.64 

อาหารสตัว ์ - 21.72 5.09 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 4.73 - 3.62 
บรรจุภณัฑ ์ 3.82 1.20 3.21 
เฟอรน์ิเจอร ์ - 10.75 2.52 
อุปกรณ์ส านกังาน 3.10 - 2.38 
คา้ปลกี - 8.52 2.00 

รวม 100.0 100.0 100.00 
หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีาร
จดัท าขึน้ภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  
 

เมื่อพจิารณาถงึการกระจายตวัของผูเ้ชา่จากการพจิารณาสดัสว่นรายไดข้องผูเ้ช่าหลกั 5 อนัดบัแรก สดัสว่นรายได้
รวมของผูเ้ช่าหลกั 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิ เท่ากบัประมาณรอ้ยละ 47.78 ของรายได้
รวมของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนอยู่เดมิ โดยภายหลงัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิ สดัส่วนรายไดร้วมของผู้
เช่าหลกั 5 อนัดบัแรก จะเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 36.93 ของรายไดร้วมทุกโครงการ (ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2564) ดว้ยเหตุนี้การเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิจะท าให้กองทรสัต์ลดความเสีย่งในด้าน
การพึง่พงิรายไดจ้ากผูเ้ช่าหลกัอย่างมนียัส าคญั 
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3.5.6 การลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติมท าให้กองทรสัตมี์โครงสร้างการลงทุนและโครงสรา้ง
ทางการเงินท่ีดีขึน้ 

ภายหลงัการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะถอืครองทรพัยส์นิประเภทกรรมสทิธิเ์พิม่ขึน้จากร้อยละ 
55.071 เป็นรอ้ยละ 61.081 โดยการเพิม่ขึน้ของการลงทุนประเภทกรรมสทิธิจ์ะเป็นการช่วยลดความเสีย่งในการ
ลงทุนในสทิธกิารเช่าซึ่งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่  นอกจากนี้ กองทรสัต์จะมอีตัราส่วนการ
กูย้มืต่อสนิทรพัยร์วมลดลงจากรอ้ยละ 29.842 เป็นรอ้ยละ 28.83 ในกรณีทีก่องทรสัตใ์ชเ้งนิกูย้มืจ านวน 600 ลา้น
บาทเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี หากกองทรสัต์ใช้เงินกู้ยืมเพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิต ่ากว่า 600 ลา้นบาท อตัราส่วนการกูย้มืต่อสนิทรพัยร์วมจะลดลงมากกว่า
อตัราที่ระบุข้างต้น ตามที่แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 
โครงการคาดว่าจะมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ (1) เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ และ/หรอื (2) เงนิกูจ้ากการกูย้มืเงนิ 

3.5.7 ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นบริษทัในเครือของผู้น าในธุรกิจพฒันาอาคารคลงัสินค้า ท่ีมีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญสูง 

ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะมีการเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยก์บับรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื TIP โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้บรษิทั 
งานสมบูรณ์ จ ากดั เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ในส่วนของทรพัย์สนิใน โครงการทพิย์ 5 และ
โครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) โดยบรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดัและคณะผูบ้รหิารถอืเป็นผูน้ าในธุรกจิ โดยมี
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยเฉพาะดา้นการพฒันาอาคารคลงัสนิค้าและ
โรงงานให้เช่า และการให้บรกิารที่ครบวงจร ทัง้นี้ TIP บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั และคณะผู้บรหิาร ได้ด าเนิน
ธุรกจิจ าหน่ายหรอืใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานส าเรจ็รูปรวมถงึการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งแก่ผูป้ระกอบการ
ทัง้ในและนอกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี ส าหรบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรัพยป์ระเภทอาคารคลงัสนิคา้
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซ
ซเิอทส ์จ ากดั และบรษิทั ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ในส่วนของทรพัย์สนิ
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ ตามล าดบั ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามมัน่ใจวา่คณะผูบ้รหิาร
และทมีงานของกลุ่มบรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ซึง่เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการเอม็
เอส แวร์เฮ้าส์มาแล้วกว่า 15 ปี และบรษิัท ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั ซึ่งเป็นผู้รเิริม่และบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของ
โครงการไทยแทฟฟิตา้ มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบักลุ่มผูเ้ช่า นอกจากนี้ บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั
และบรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั มกีารดแูละรกัษาซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิอาคารคลงัสนิคา้ใหอ้ยู่ในสภาพใชด้ าเนินงาน
ไดเ้ป็นอย่างด ีผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึเชื่อว่าบรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั และบรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ 
จ ากดั จะสามารถบรหิารทรพัยส์นิโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน
เพิม่เตมิใหม้อีายุการใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและจดัหาประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 

                                                
1 อา้งองิมลูค่ายุตธิรรมล่าสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนอยู่เดมิ และมูลค่าทีค่าดวา่จะเขา้ลงทุนส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน
เพิม่เตมิ 
2 ตามขอ้มลูตามงบการเงนิประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อตัราส่วนการกูย้มืต่อสนิทรพัยร์วมของกองทรสัต์ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 28.65 ทัง้นี้ 
ภายหลงัการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร อตัราส่วนการกูย้มืต่อสนิทรพัยร์วมของกองทรสัตอ์ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 29.84 
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3.5.8 ขนาดของกองทรสัต์ท่ีใหญ่ขึ้นและมีแนวโน้มการเติบโตแบบ Inorganic Growth อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจ
ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ บรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหน่วยทรสัตจ์ านวนไม่เกนิ 
172,268,908 หน่วย เมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ีม่อียู่ปัจจุบนั 426,250,000 หน่วย จะส่งผลใหม้หีน่วยทรสัต์
ทัง้สิน้จ านวนไม่เกนิ 598,518,908 หน่วย และบรษิทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองนี้เป็นหลักทรพัย์จด
ทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย
เพิ่มเติม ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรสัต์จะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขาย
หน่วยทรสัต์นัน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของปรมิาณความต้องการของผูซ้ื้อ -ผู้ขาย 
(Bid-Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที่กองทรสัต์ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น ปรมิาณความตอ้งการหน่วยทรสัตข์องนกัลงทุน เป็นตน้ 

3.6 สรปุสาระส าคญัของรายงานการประเมิน 

3.6.1 ราคาประเมินและมูลค่าสูงสุดท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 ราย
เลอืกใชร้าคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได/้วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) เป็นมลูค่าตลาดของ
ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิได้ตรวจสอบสมมตฐิาน
หลกัของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที่กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิแลว้ ไม่พบ
สิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผล
ประกอบการทีจ่ะเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าวได ้หรอืเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว ้

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 รายว่า
ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได้/วเิคราะห์คดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) เป็นมูลค่าที่เหมาะสมใน
การใชเ้ปรยีบเทยีบกบัราคาทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนกว่าราคาประเมนิตามวธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 

โดยขอ้มลูราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได/้วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) ส าหรบัทรพัยส์นิ
ทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ดงัตารางดา้นล่างนี้ 



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

ส่วนที ่2.3 หน้า 37 
 

มูลค่าประเมิน 

ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษทั ซิมส ์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

คอนซลัแทนท ์จ ากดั/1 

บริษทั แกรนด ์ 
แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี จ ากดั/2 

โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) 956.50 924.20 
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ 819.10 812.20 
โครงการไทยแทฟฟิตา้ 460.30 460.00 
มูลค่าทรพัยสิ์นรวมประมาณ 2,235.90 2,196.40 
มูลค่าทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนไม่เกินประมาณ  2,350.00  
สูงกว่าราคาประเมินต า่สุด (รอ้ยละ) 6.99/3 

หมายเหตุ:  
/1 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่1 กรกฏาคม 2564 ของบรษิทั ซมิส์ พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั ตามรายงาน
การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ ฉบบัลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 ส าหรบัโครงการทพิย์ 5 และทพิย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) และ
โครงการเอม็เอสแวรเ์ฮา้ส ์และตามรายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่30 เมษายน 2564 ส าหรบัโครงการไทย
แทฟฟิตา้ 

/2 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที ่1 กรกฏาคม 2564 ของบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ฉบบัลงวนัที ่22 มกราคม 2564 ส าหรบัโครงการทิพย์ 5 และทิพย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิม่เติม) และ
โครงการเอม็เอสแวรเ์ฮา้ส ์และตามรายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่28 เมษายน 2564 ส าหรบัโครงการไทย
แทฟฟิตา้ 

/3 อา้งองิราคาประเมนิต า่สุดทีค่ านวณจากราคาประเมนิต า่สุดของทรพัยส์นิแต่ละโครงการตามมลูค่าประเมนิของทรพัยส์นิของบรษิทั 
ซมิส์ พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลัแทนท์ จ ากดั และบรษิทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวซอรี ่จ ากดั ประเมนิมลูค่า ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 
ซึง่อยู่ที ่2,196.40 ลา้นบาท 

ในกรณีทีก่องทรสัต์ สามารถเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไดค้รบทัง้ 3 โครงการ มูลค่าลงทุนสงูสุดที่
กองทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรวมทัง้ 3 โครงการจะเป็นราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิต ่าสุดของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรวมทัง้ 3 โครงการทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิไม่เกนิรอ้ยละ 10 และมลูค่า
ลงทุนสงูสดุในแต่ละโครงการจะเป็นราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของโครงการ
นัน้ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิไม่เกนิรอ้ยละ 15  

โดยมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกิน 2,350.00 ล้านบาท (รวมภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) ซึง่เป็น
มูลค่าทีส่งูกว่ามูลค่าประเมนิค่าของทรพัยส์นิค่าต ่าสุดทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิอสิระประมาณรอ้ยละ 6.99 ทีป่รกึษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรสัต์จงึเหน็ว่า มูลค่าลงทุนสูงสุดดงักล่าวเป็นมูลค่าที่เหมาะสมเนื่องจากปัจจยั
ดงัต่อไปนี้ 

1. ความน่าสนใจของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม : ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมเป็น
ทรพัย์สนิที่มีศกัยภาพสูง เป็นทรพัย์สนิที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ในระดบัสูง โดยทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมินัน้แบ่งออกเป็น 3 โครงการ คอื (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ใน
โครงการทพิย ์5 และทพิย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) ตัง้อยู่บรเิวณถนนเลยีบคลองส่งน ้าชลหารพจิติรสุวรรณ
ภูมิ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าหรับการกระจายสินค้า  
การขนส่ง การคมนาคม และการด าเนินธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าที่ส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และ  
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตชัน้น าของประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมเิพยีง  20 
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กโิลเมตร และห่างจากจุดขึน้ลงทางพเิศษบูรพาวถิปีระมาณ 5 กโิลเมตร (2) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคาร
คลงัสนิคา้ ในโครงการเอม็เอสแวรเ์ฮา้ส ์ตัง้อยู่ในบรเิวณถนนเทพารกัษ์ จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่อยู่ห่างจาก
สนามบนิสุวรรณภูมเิพยีง 25 กโิลเมตร และห่างจากจุดขึน้ลงทางพเิศษบูรพาวถิีประมาณ 5 กโิลเมตร (3) 
สทิธกิารเช่าในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ในโครงการไทยแทฟฟิตา้ ตัง้อยู่ในบรเิวณถนนทางหลวงหมายเลข 
3191 จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพียงประมาณ 3 กิโลเมตร โดยนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดถอืเป็นนิคมอุตสาหรรมทีม่โีรงงานเป็นภาคการผลติทีป่ระกอบไปดว้ยกลุ่มปิโตรเคม ี
ไฟฟ้า เหลก็ เคมภีณัฑ ์กลัน่น ้ามนั ทีส่ าคญัของประเทศ มคีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยอย่างยิง่ นอกจากนี้ โครงการไทยแทฟฟิต้ายงัตัง้อยู่ห่างจากจุดขึน้ลงทางหลวงหมายเลข 36 (เมอืง
พทัยา-ระยอง) ประมาณ 4 กโิลเมตร โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิกระจายตวัอยู่ใน 3 โครงการ 
ตัง้อยู่ใน 2 จงัหวดั อนัได้แก่ จงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัระยอง ซึ่งการกระจายตัวของทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมท าให้กองทรสัต์มีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ 
โครงการทีเ่ขา้ลงทุน ท าเลทีต่ัง้ ประเภทของทรพัยส์นิ ลกัษณะของผูเ้ช่า การครบก าหนดอายุสญัญา เป็นตน้ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 2.3 หวัข้อ 3.5 จุดเด่นของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เตมิ) 

2. ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม: ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็
ว่ามูลค่าลงทุนสงูสุดดงักล่าวเป็นมูลค่าที่เหมาะสม โดยพจิารณาจากประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต ์(Total Distributable Yield) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั โดยค านวณ
จากราคาทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิที ่2,350 ลา้นบาท และใชส้มมตฐิานอื่นๆ เดยีวกนักบัทีใ่ช้
จดัท างบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบั
งวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2565 (“รายงานประมาณการการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์”) ซึง่รวมถงึสมมตฐิานราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายที ่
12.50 บาทต่อหน่วย ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 กรณีทีม่กีารกูย้มืเงนิเพื่อจะใชล้งทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ 
o กรณีทีม่กีารกูย้มืเงนิไม่เกนิ 600.00 ลา้นบาท ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เท่ากบัร้อยละ 7.31 โดยแบ่งเป็นประมาณการอตัราเงนิจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 7.31 และประมาณการอตัราเงนิลดทุนเท่ากบัร้อยละ 
0.00  

o กรณีที่มกีารกู้ยมืเงนิ 350.00 ล้านบาท ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ากับร้อยละ 7.19 โดยแบ่งเป็นประมาณการอัตราเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 7.19 และประมาณการอตัราเงนิลดทุนเท่ากบัร้อยละ 
0.00  

 กรณีทีก่องทรสัตไ์ม่มกีารกูย้มืเงนิเพื่อจะใชล้งทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ 
หากกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ โดยเป็นการระดมทุนผ่านการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ที่สองเพียงอย่างเดียว และไม่มีการกู้ยืมเงิน และใช้
สมมตฐิานอื่นๆ เดยีวกนักบัทีใ่ชจ้ดัท ารายงานประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายหลงัจากการ
ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมจะน้อยกว่าประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์กรณีที่กองทรสัต์ไม่ได้ด าเนินการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ใน
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กรณีดังกล่าว กองทรัสต์จะไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์อง AIMIRT ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2564 ทีร่ะบุเงื่อนไขการเขา้ลงทุน
ในทรพัย์สนิเพิม่เติมของกองทรสัต์ว่า ประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย (Distribution per Unit 
หรือ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เติมของกองทรสัต์ (ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครบทัง้ 3 
โครงการ หรือเป็นการเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือ
บางส่วนหรือทัง้หมดของโครงการ) จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วย 
(Distribution per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรสัต์จะได้รับในกรณีที่กองทรัสต์ไม่ได้
ด าเนินการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ  

จากประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนขา้งต้นที่กองทรสัต์ใชเ้งนิกู้ยมืเป็นแหล่งเงนิทุนจ านวน 
350.00 ลา้นบาท หรอืกรณีทีใ่ชเ้งนิกูย้มืในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ เป็นอตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสมเมื่อพจิารณา
จากความมัน่คงของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิและโอกาสในการเตบิโตของทรพัยส์นิดงักล่าว อกี
ทัง้ ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดป้ระโยชน์จากการกูย้มืเงนิ เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืน้อยกว่าประมาณ
การอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัต์ ถงึแมว้่าอาจจะมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วเนื่องเพิม่เติม
จากการกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในสว่นที ่2.6 ขอ้ 6.1.9 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนั
เป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ  

ทัง้นี้ สามารถสรุปเปรยีบเทยีบผลตอบแทนในกรณีทีไ่ม่มเีงนิกูย้มืและมเีงนิกูย้มืไดด้งันี้ 

กรณีท่ีราคาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมเติมทัง้ 3 โครงการท่ี 2,350 ล้านบาท/1 
 

ผลตอบแทนในปีแรก 
 

กรณีท่ีมีการ
กู้ยืมไม่เกิน 600 

ล้านบาท  

กรณีท่ีมีการ
กู้ยืมเงิน 350 
ล้านบาท 

กรณีท่ีไม่มีการ
กู้ยืม 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์(Total 
Distributable Yield)  

รอ้ยละ 7.31 รอ้ยละ 7.19 

n.a./2 ประมาณการอตัราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน (Dividend Yield) 

รอ้ยละ 7.31 รอ้ยละ 7.19 

ประมาณการการอต้ราเงนิลดทนุ (Capital 
Reduction) 

รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 

หมายเหตุ: 
/1 อา้งองิราคาหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย ตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 
มถุินายน 2565 

/2 ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิน้อยกว่าประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณีทีก่องทรสัต์ไม่ไดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

 
ประมาณการอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนข้างต้นเป็นเพียงการคาดการณ์ตามหลกัสมมติฐาน และจาก
สมมติฐานราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ 12.50 บาทต่อหน่วย โดยไม่ได้เป็นการรับประกันถึงอัตรา
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ผลตอบแทนที่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะได้รบั ซึ่งอตัราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนขึน้อยู่กบัราคา
เสนอขายสดุทา้ย 
 
นอกจากนี้ หากน าประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บั ส าหรบังวด 
12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2565 มาเปรยีบเทยีบกบั
อตัราเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีเ่ป็นทางเลอืกใน
การลงทุนอื่นๆ ทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดก้บักองทรสัตจ์ะพบว่า ประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทรสัต์
นัน้เหมาะสมและสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัค่าเฉลีย่รวม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ตารางแสดงอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 

หลกัทรพัย ์
ท่ีน ามา

เทียบเคียง 

มูลค่า
สินทรพัย ์ 
ณ วนัท่ี   

31 ธนัวาคม 
2563 

 (ล้านบาท) 

ราคาปิด  
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
2564  

(บาทต่อ
หน่วย) 

อตัราการจ่าย
ผลประโยชน์
ตอบแทน
ให้แก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัต/์1  
(Total 

Distributable 
Yield) 

(รอ้ยละ) 

อตัราเงินจ่าย
ผลประโยชน์
ตอบแทน  
(Dividend 

Yield)/2 
(รอ้ยละ) 

ประเภทการลงทุน
และอายุสญัญาเช่า
คงเหลือสุทธิ/3 

AMATAR 4,934.95 9.80 6.89 5.26 
กรรมสทิธิแ์ละ 

สทิธกิารเช่า 23.8 ปี 

FTREIT 45,451.95 12.90 5.19 5.19 
กรรมสทิธิแ์ละ 

สทิธกิารเช่า 23.7 ปี 
HREIT  11,488.59 7.90 8.69 8.69 สทิธกิารเช่า 56.4 ปี 

WHART 42,595.00 13.10 5.78 5.53 
กรรมสทิธิแ์ละ 

สทิธกิารเช่า 26.8 ปี 
ค่าเฉล่ีย   6.64 6.17  
หมายเหตุ:  
/1 ค านวณจากผลตอบแทนและเงนิลดทุน (Total Distributable Yield) จ่ายผูถ้อืหน่วยทรสัต์รวมยอ้นหลงั 12 เดอืน นับจากวนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 (ตามรอบผลประกอบการ)  

/2 ค านวณจากผลตอบแทน (Dividend Yield) จ่ายผูถ้อืหน่วยทรสัต์รวมยอ้นหลงั 12 เดอืน นับจากวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (ตามรอบ
ผลประกอบการ) ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนทีไ่มร่วมเงนิคนืทุน 

/3 ค านวณอายุสทิธกิารเช่าคงเหลอื นบัจากวนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

 
3.6.2 วิธีท่ีใช้ในการประเมิน 

ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซลัแทนท์ จ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท  
แอดไวเซอรี ่จ ากดั ไดพ้จิารณาเลอืกใชว้ธิรีายได/้วเิคราะหค์ดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) โดยค านึงถงึ
โครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัตเ์ป็นเกณฑใ์นการสรุปมลูค่าทรพัยส์นิ 
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3.6.3 สรปุสมมติฐานส าคญัในการประเมินมูลค่า  

สมมตฐิานหลกัทีผู่ป้ระเมนิใชใ้นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

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

ระยะเวลาการ
ประเมนิค่า และ
หลกัการคดิ 
Terminal Value 

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- 10 ปี โดยก าหนดให้มีการคิดมูลค่า
ภายหลัง ปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ 
(Terminal Value) 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- 10 ปี โดยก าหนดให้มีการคิดมูลค่า
ภายหลัง ปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ 
(Terminal Value) 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- 30 ปี โดยไม่มกีารคดิมลูค่าภายหลงัปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ (Terminal Value) 

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- 10 ปี โดยก าหนดให้มีการคิดมูลค่า
ภายหลัง ปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ 
(Terminal Value) 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- 10 ปี โดยก าหนดให้มีการคิดมูลค่า
ภายหลัง ปีที่สิ้นสุดการคาดการณ์ 
(Terminal Value) 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- 30 ปี โดยไม่มกีารคดิมลูค่าภายหลงัปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ (Terminal Value) 

ประมาณการอตัรา
การเช่าพืน้ที ่
(Occupancy Rate) 

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 1 ถึงปีที่ 

2 เท่ากบัรอ้ยละ 100 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 3 ถึงปีที่ 

5 เท่ากบัรอ้ยละ 98 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 6 ถึงปีที่ 

10 เท่ากบัรอ้ยละ 95 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีทีส่ ิน้สุดการ
คาดการณ์ เท่ากบัรอ้ยละ 90 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 1 ถึงปีที่ 

2 เท่ากบัรอ้ยละ 100 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 3 ถึงปีที่ 

5 เท่ากบัรอ้ยละ 98 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 5 ถึงปีที่ 

10 เท่ากบัรอ้ยละ 95 

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัพืน้ทีท่มีผีูเ้ช่า
เท่ากบัรอ้ยละ 100  

- อตัราการเช่าพื้นที่ภายหลงัจากสญัญา
เช่าสิน้สดุลงเท่ากบัรอ้ยละ 96 

 
 
 
 
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัพืน้ทีท่มีผีูเ้ช่า
เท่ากบัรอ้ยละ 100  

- อตัราการเช่าพื้นที่ภายหลงัจากสญัญา
เช่าสิน้สดุลงเท่ากบัรอ้ยละ 96 
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีทีส่ ิน้สุดการ
คาดการณ์ เท่ากบัรอ้ยละ 90 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 1 ถึงปีที่ 

2 เท่ากบัรอ้ยละ 100 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 3 ถึงปีที่ 

5 เท่ากบัรอ้ยละ 98 
- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 6 ถึงปีที่ 

10 เท่ากบัรอ้ยละ 95 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัปีที ่11 ถงึปีที ่

30 เท่ากบัรอ้ยละ 93 

 
 
โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- อตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัพืน้ทีท่ี่มผีูเ้ช่า
เท่ากบัรอ้ยละ 100  

- อตัราการเช่าพื้นที่ภายหลงัจากสญัญา
เช่าสิน้สดุลงถงึปีที ่5 เท่ากบัรอ้ยละ 95 

- อตัราการเช่าพื้นที่ส าหรบัปีที่ 6 ถึงปีที่ 
30 เท่ากบัรอ้ยละ 92 

 
 

ประมาณการอตัราค่า
เช่าพืน้ที ่

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดย
ก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์เท่ากบั  

 217.61 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส าหรบัอาคาร CA5, CA12-2, CA13, 
CA14-1, CA14-2 และ TIP8-E 

 256.02 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส าหรบัอาคาร RB16 

 230.42 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส าหรบัอาคาร RB19 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดย
ก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่
สิ้นสุดการคาดการณ์เท่ากับ 162.48 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา 

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดย
ก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์เท่ากบั  

 207.23 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส าหรบัอาคาร CA5, CA12-2, CA13, 
CA14-1, CA14-2 และ TIP8-E 

 243.80 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส าหรบัอาคาร RB16 

 237.70 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส าหรบัอาคาร RB19 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- อัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญา โดย
ก าหนดให้อัตราค่าเช่าภายหลังปีที่
สิ้นสุดการคาดการณ์เท่ากับ 162.48 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- อตัราค่าเช่าเป็นไปตามสญัญา 

อตัราการเตบิโตของ
ค่าเช่า 

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 
ทุกปี 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 
ทุกปี 

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 
ทุกปี 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 
ทุกปี 
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 
ทุกปี 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- อัตราค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 
ทุกปี 

ค่าใชจ้่ายในการ
บ ารุงรกัษา และ
ซ่อมแซม 

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- ร้อยละ 1.00 ของรายได้ทัง้หมดต่อปี
ตัง้แต่ปีที ่3 ถงึปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์  

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- ร้อยละ 2.00 ของรายได้ทัง้หมดต่อปี
ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์  

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- ร้อยละ 2.00 ของรายได้รวมในแต่ละปี
ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่30 

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- ร้อยละ 1.00 ของรายได้ทัง้หมดต่อปี
ตัง้แต่ปีที ่3 ถงึปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์  

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- ร้อยละ 2.00 ของรายได้ทัง้หมดต่อปี
ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์  

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- ร้อยละ 1.00 ของรายได้รวมในแต่ละปี
ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่30 

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- ค่าส่วนกลาง 2.00 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน และปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.00 
ทุก 3 ปี 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- ค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 2.50 ของ
รายได้ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- ค่าส่วนกลาง 1.50 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน และปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.00 
ทุก 3 ปี 

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- ค่าส่วนกลาง 2.00 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน และปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.00 
ทุก 3 ปี 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- ค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 2.50 ของ
รายได้ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- ค่าส่วนกลาง 1.50 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน และปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.00 
ทุก 3 ปี 

อตัราคดิลด 
(Discount Rate) 

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- รอ้ยละ 9.00 
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- รอ้ยละ 9.00 
โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- รอ้ยละ 10.00 

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- รอ้ยละ 9.00 
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- รอ้ยละ 9.00 
โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- รอ้ยละ 10.00 

สมมตฐิานอื่นๆ 
เพิม่เตมิ 

โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย์ 8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) ร้ อ ย ล ะ  1.50 ของ ร าย ได้

โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 
(ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) ร้ อ ย ล ะ  2.00 ของ ร าย ได้
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

ทัง้หมด ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่สิ้นสุดการ
คาดการณ์ 

- ค่าประกนัภยัอาคารปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 
3.00 ทุกปี 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขาย ร้อยละ 
1.80 ของรายได้จากการต่อสญัญาใหม่ 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าสิน้สุดลงถึงปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 1.00 ของรายได้
ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่สิ้นสุด
การคาดการณ์ 

 
 
 
 
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) ร้ อ ย ล ะ  3.00 ของ ร าย ได้
ทัง้หมด ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่สิ้นสุดการ
คาดการณ์ 

- ค่าประกนัภยัอาคารปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 
3.00 ทุกปี 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขาย ร้อยละ 
1.80 ของรายได้จากการต่อสญัญาใหม่ 
ตัง้แต่ปีที ่2 ถงึปีที ่10 และภายหลงัปีที่
สิน้สดุการคาดการณ์ 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 1.00 ของรายได้
ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่สิ้นสุด
การคาดการณ์ 

 
 
 
 
โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) ร้ อ ย ล ะ  1.50 ของ ร าย ได้
ทัง้หมด ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่30 

ทัง้หมด ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่สิ้นสุดการ
คาดการณ์ 

- ค่าประกนัภยัอาคารปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 
2.00 ทุกปี 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายเท่ากับ
รายได้ค่าเช่า 1 เดือน ส าหรับการท า
สญัญาของผูเ้ช่ารายใหม่ และรายไดค้่า
เช่า 0.5 เดือน ส าหรับการต่อสัญญา
ของผู้เช่าปัจจุบนั โดยมสีมมติฐานการ
จดัหาผู้เช่ารายเดมิและรายใหม่เท่ากบั
ร้อยละ 50 ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 และ
ภายหลงัปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์ 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 1.00 ของรายได้
ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่10 และ
ภายหลงัปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์ 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 
Reserve) ร้ อ ย ล ะ  3.00 ของ ร าย ได้
ทัง้หมด ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 และ
ภายหลงัปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์ 

- ค่าประกนัภยัอาคารปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 
2.00 ทุกปี 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายเท่ากับ
รายได้ค่าเช่า 1 เดือน ส าหรับการท า
สญัญาของผูเ้ช่ารายใหม่ และรายไดค้่า
เช่า 0.5 เดือน ส าหรับการต่อสัญญา
ของผู้เช่าปัจจุบนั โดยมสีมมติฐานการ
จดัหาผู้เช่ารายเดมิและรายใหม่เท่ากบั
ร้อยละ 50 ตัง้แต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 และ
ภายหลงัปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์ 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 1.00 ของรายได้
ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่10 และ
ภายหลงัปีทีส่ ิน้สดุการคาดการณ์ 

โครงการไทยแทฟฟิต้า 
- ค่าปรับปรุงอาคารในอนาคต (Capex 

Reserve) ร้ อยละ  1.50 ของราย ได้
ทัง้หมด ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่30 
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สมมติฐานหลกัใน
การประเมิน 

บริษทั ซิมส ์พรอ็พเพอรต้ี์  
คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

บริษทั แกรนด ์แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จ ากดั 

- ค่าประกนัภยัอาคารปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 
3.00 ทุกปี 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขาย ร้อยละ 
1.80 ของรายได้จากการต่อสญัญาใหม่ 
ภายหลงัจากสญัญาเช่าสิน้สุดลงถงึปีที่ 
30 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 1.00 ของรายได้
ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่30 

- ค่าประกนัภยัอาคาร ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
2.00 ทุกปี 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายเท่ากับ
รายได้ค่าเช่า 1 เดือน ส าหรับการท า
สญัญาของผูเ้ช่ารายใหม่ และรายไดค้่า
เช่า 0.5 เดือน ส าหรับการต่อสัญญา
ของผู้เช่าปัจจุบนั โดยมสีมมติฐานการ
จดัหาผู้เช่ารายเดมิและรายใหม่เท่ากับ
รอ้ยละ 50 ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่30 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 1.00 ของรายได้
ทัง้หมดต่อปี ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปีที ่30 

ที่ปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมนิค่าทรพัย์สนิที่ใช้ในการ
ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิแล้ว ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อได้ว่าสมมตฐิานหลกัในการ
ประเมนิมลูค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการในอดตีของทรพัยส์นิ ตลอดจนแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมอาคารคลงัสนิคา้ อย่างไรกต็าม ผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าว 
และความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ตัง้อยู่บนสภาพแวดล้อมในการด าเนินการธุรกจิ 
สภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจนสภาวะตลาดการเงนิในปัจจุบนั ดงันัน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ในอนาคต ความเหน็
ของทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจเปลีย่นแปลงได ้ 

3.7 สรปุสาระส าคญัของรา่งของสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  

สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาที่กองทรสัต์จะเขา้ท าส าหรบัโครงการทิพย์ 5 และโครงการทพิย์ 8 (ส่วนลงทุน
เพิม่เตมิ) โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และโครงการไทยแทฟฟิตา้ ไดแ้ก่ 

3.7.1 โครงการทิพย ์5 และโครงการทิพย ์8 (ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม) 

(1) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์โครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 กบั 
TIP และเจา้ของทีด่นิ 

ผูจ้ะขาย (1) บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) และ 

(2) นายพิบู ลย์ศักดิ  ์ไกรศักดาวัฒ น์  นายพรสิน  ไกรศักดาวัฒ น์  นายพรเทพ  
ไกรศกัดาวฒัน์ นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ และนางสมศรี ไกรศกัดาวฒัน์ (รวม
เรยีกว่า “เจ้าของท่ีดิน”)  

(TIP และ เจา้ของทีด่นิ รวมเรยีกว่า “ผูจ้ะขาย”) 
ผูจ้ะซ้ือ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
(“กองทรสัต”์) 
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ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ (1) ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 และหมายความรวมถงึงาน
ระบบต่างๆ ทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ เช่น ระบบวศิวกรรมไฟฟ้า ระบบสขุาภบิาล ระบบดบัเพลงิ
ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ที่ใช้เป็นสาธารณูปโภคส่วนกลางในการ
ด าเนินกจิการโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 และส่วนควบของทีด่นิดงักล่าว ซึง่
เจา้ของทีด่นิเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และใชใ้นการประกอบกจิการโครงการทพิย์ 5 และ
โครงการทพิย ์8  (“ท่ีดินท่ีจะซ้ือ”) ดงันี้ 

โครงการ ล าดบัท่ี 
โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี 
ขนาดท่ีดิน (ประมาณ) 

ไร ่ งาน ตร.ว. 

โครงการ
ทพิย ์5 

1 122744 3 2 55.1 
2 122745 3 1 88.7 
3 129342 1 0 14.8 
4 123003 3 2 42.3 
5 123002 1 3 20.9 
6 129233 1 1 71.3 
7 105539 - 2 92.1 
8 105540 1 2 14 
9 131267 - 2 35.7 
10 131268 1 2 98 
11 7090 1 2 75 
12 3670 6 2 42.7 

โครงการ
ทพิย ์8 

13 140202 7 1 72.9 

(2) อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง ซึง่ไดป้ลูกสรา้งในที่ดนิทีจ่ะซื้อ และหมายความรวมถงึงานระบบ 
สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของอาคารทีจ่ะซือ้ดงักล่าว 
ซึ่ง TIP เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการทิพย์ 5 และ
โครงการทพิย ์8 อยู่ในปัจจุบนั ดงันี้ 

โครงการ ล าดบัท่ี 
เลขท่ี

อาคาร :
เลขท่ีบา้น 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

โครงการ
ทพิย ์5 

1 
CA5:  

888/33 
7,176 

อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2 
CA12-2: 
888/48 

1,302 
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม 
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3 
CA13: 

888/49 
4,056 

อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม 

4 
CA14/1: 
888/50 

2,958 
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม 5 
CA14/2: 
888/51 

6 
RB16: 
888/68 

4,524 
อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมและส านกังาน 

7 
RB19: 
888/58 

6,666 
อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมและส านกังาน 

โครงการ
ทพิย ์8 

8 
E:  

333/95 
7,176 

อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ านวน 
2 หลงั เพื่อใชเ้ป็นอาคาร
โรงงานและส านกังาน  

ราคาทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ ไม่เกนิประมาณ [•] บาท  
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
และภาษีอากร  

TIP ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และค่าใชจ้่าย
อื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบัการซื้อขายและจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วเนื่องกบัการซือ้ขายทรพัยส์นิที่จะซือ้ทัง้หมดทีเ่กดิตามสญัญาฉบบันี้ 
แต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

ทัง้นี้ TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง (อน่ึง เพื่อประโยชน์แห่งความ
ชดัเจน ใหห้มายความรวมถงึภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดก็
ตาม) ส าหรบัทรพัย์สนิที่จะซื้อซึ่งได้เกิดขึ้นหรืออาจมีขึ้นทัง้ก่อนหรือจนกระทัง่ถึงวนัจด
ทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ 

หากกองทรสัต์ได้ทดรองจ่ายเงินดงักล่าวแทน TIP ไปก่อน ให้ TIP รบัผิดชอบช าระเงิน
จ านวนนัน้คนืใหแ้ก่กองทรสัตภ์ายในระยะเวลาทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

ทัง้นี้ นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิเ์ป็นต้นไป กองทรสัต์ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง (อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ใหห้มายความรวมถงึภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดกต็าม) ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 

นับตัง้แต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิเ์ป็นต้นไป กองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าอากร
แสตมป์ส าหรบัสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิค้า รวมทัง้สญัญาบรกิารส าหรบัอาคารคลงัสนิค้า 
(หากม)ี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ระหว่างกองทรสัตใ์นฐานะผูใ้หเ้ช่า/ผูใ้หบ้รกิาร และ
ผูเ้ช่าพืน้ที/่ผูร้บับรกิารภายในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 

เ ง่ือนไขบังคับก่อนใน
การซ้ือขายทรพัย์สินท่ี
จะซ้ือ 

 ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้อยู่ในสภาพทีส่ามารถใชป้ระกอบกจิการโครงการทพิย ์5 และโครงการ
ทพิย ์8 ได ้และไม่มกีารช ารุด และ/หรอื มขีอ้บกพร่องใดๆ ทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัเป็นผล
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ให้ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่จะซื้อเพื่อการประกอบกิจการ โครงการทิพย์ 5 และ 
โครงการทพิย ์8 ไดต้ามปกต ิ

 ผู้จะขายได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น และ/หรอื คณะกรรมการบรษิัทโดยถูกต้อง
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ในการเจรจา เข้าท า แก้ไข และปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ และ
เอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไม่มกีารคดัคา้นจากบุคคลใดๆ ซึง่รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี
ของตน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เจ้าหนี้เกี่ยวกับการขายทรัพย์สินที่จะซื้อซึ่งมีสิทธิตาม
กฎหมายอนัจะท าใหผู้้จะขายไม่สามารถด าเนินการตามสญัญานี้ และไม่มขีอ้หา้มตาม
กฎหมายในการซื้อขายทรพัย์สนิที่จะซื้อและการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ และ/หรือ 
เอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

 TIP ไดจ้ดัส่ง (รวมทัง้ไดด้ าเนินการให ้บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั จดัส่ง) ขอ้ตกลงโอน
สทิธแิละหน้าที ่หรอืเอกสารอื่นใดในท านองเดยีวกนัทีม่เีนื้อหาและรายละเอยีดเป็นการ
โอนสิทธิและหน้าที่ทัง้หมดภายใต้สญัญาเช่าพื้นที่รายย่อย รวมทัง้สญัญาบริการที่
เกี่ยวขอ้ง ตามที่ TIP บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั และกองทรสัต์ได้ตกลงกันและได้ลง
นามโดย TIP บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั และกองทรสัต์ ให้แก่ผู้เช่ารายย่อย เพื่อโอน
สิทธิและหน้าที่ของ TIP ตามสญัญาเช่าพื้นที่รายย่อย และโอนสิทธิและหน้าที่ของ 
บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ตามสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ใหแ้ก่กองทรสัต ์โดยใหม้ผีลใช้
บงัคบัในวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์(“ข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าท่ี”) รวมถึงแจ้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผู้เช่ารายย่อยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าและผู้
ใหบ้รกิารของทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายจาก TIP และบรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั ตามล าดบั 
เป็นกองทรสัต์ การเปลีย่นแปลงสถานทีใ่นการช าระค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื วธิกีาร
ช าระค่าเช่า ค่าบริการ ตามที่กองทรัสต์ก าหนด พร้อมทัง้ก าหนดการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว และ TIP ได้ใช้ความพยายามอย่างดทีี่สุดในการติดตามให้ผู้เช่ารายย่อยลง
นามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าว 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์คู่สญัญาตกลงจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 คู่ส ัญญาตกลงจดทะเบียนจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินที่จะซื้อ โดย
ปราศจากภาระผกูพนัใดๆ หรอืขอ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการจ ากดั
การโอนใหแ้ก่กองทรสัต ์รวมถงึการจ านอง จ าน า น าไปเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ สทิธิ
ยดึหน่วง หรอืสทิธอิื่นใดในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั เวน้แต่ภาระจ านองทีม่อียู่กบัธนาคาร
พาณิชย์ และ/หรอื สถาบนัการเงนิตามรายละเอยีดที่ปรากฏในสญัญานี้ ซึ่งจะต้องไถ่
ถอนจ านองหรอืปลอดจ านองดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ก่อนการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 
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 ผู้จะขายจะขายด าเนินการส่งมอบใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งผู้จะขายมหีรอืที่จ าเป็นต้องมทีี่
เกีย่วขอ้งกบัการใช ้การครอบครองหรอืการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง การส่งมอบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธหิรอืประโยชน์อื่นใดในการ
ใชท้รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์ณ สถานทีท่ีก่องทรสัตก์ าหนดในวนัจดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิ ์เพื่อใหก้องทรสัต์เป็นผูใ้ช ้ผูค้รอบครอง และเป็นผูม้กีรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิที่
จะซือ้อย่างสมบรูณ์และถูกตอ้งตามกฎหมายนบัแต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิเ์ป็นต้น
ไป รวมถึงการด าเนินการโอนสทิธิในการรบัประกันงานก่อสร้างและการรบัประกัน 
(Warranty) อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่กองทรสัต์ 

 ผูจ้ะขายตกลงร่วมมอืกบัเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิโฉนดทีด่นิทีเ่ป็นแปลงทางเขา้-ออกของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และจดทะเบยีนใหท้ีด่นิโฉนดทีด่นิดงักล่าวตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม 
(ภารยทรพัย)์ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางเขา้-ออกสู่ถนน
สาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ใหแ้ก่
ที่ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของทรพัย์สนิที่จะซื้อ (สามยทรพัย์) ในโครงการทพิย์ 5 และ โครงการ
ทิพย์ 8 (“ท่ีดินภาระจ ายอม”) โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มกี าหนดเวลา ทัง้นี้ ตลอด
ระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงว่า TIP หรอืบุคคล
ที ่TIP มอบหมายจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีด่นิภาระจ ายอม 
ตลอดจนด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้ีด่นิภาระจ ายอมอยู่ในสภาพด ีหรอืเมื่อไดร้บั
การร้องขอจากกองทรสัต์หรอืตวัแทนของกองทรสัต์ โดยค่าใชจ้่ายของ TIP ในกรณีที่ 
TIP หรือบุคคลที่ TIP มอบหมายไม่ด าเนินการดังกล่าว กองทรัสต์อาจจะเข้าไป
ด าเนินการ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้ไปด าเนินการบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน 
TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมาย โดย TIP ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบและชดใชค้่าใชจ้่ายใน
การจ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 (เจด็จุดหา้) ต่อปีของเงนิทด
รองจ่ายดังกล่าวโดยค านวณจากวันที่ได้มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่
กองทรสัต์ได้รบัเงนิชดเชยจาก TIP ครบถ้วน ทัง้นี้ ภายหลงัพน้ก าหนดระยะเวลา 10 
(สบิ) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนัพจิารณาก าหนด
เงื่อนไขในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมที่ดินภาระจ ายอม ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่
จ าเป็นเพื่อใหท้ีด่นิภาระจ ายอมอยู่ในสภาพด ีรวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของคู่ส ัญญาทุกฝ่ายเป็นส าคัญ (ทัง้นี้ เว้นแต่ค่าดูแลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ที่กองทรสัต์ต้องช าระให้แก่ 
TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมาย ในฐานะผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการทพิย ์5 
และโครงการทพิย ์8 ตามทีก่ าหนดในสญัญาตกลงกระท าการ) เพื่อใหก้องทรสัต์มสีทิธิ
ในการใชท้รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และไดใ้ชห้รอืมสีทิธใิชท้รพัยส์นิ สิง่อ านวยความสะดวก และ
สาธารณูปโภคภายในโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 ไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่นเดยีวกบั
ก่อนวนัทีผู่จ้ะขายไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในโครงการทพิย ์5 และโครงการ
ทพิย ์8 ใหแ้ก่กองทรสัต์ และเพื่อประโยชน์ในการประกอบกจิการโครงการทพิย ์5 และ
โครงการทพิย ์8 
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 ผู้จะขายด าเนินการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่จะซื้อให้แก่กองทรัสต์ โดย
คู่สญัญาใหถ้อืว่าการสง่มอบการครอบครองดงักล่าวมผีลสมบูรณ์ทนัททีีก่ารจดทะเบยีน
มผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ข้ อตกล งส า คัญตาม
สญัญา 

 ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้เป็นทรพัยส์นิทีเ่พยีงพอในสาระส าคญัต่อการประกอบกจิการโครงการ
ทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 ดังเช่นที่ได้ประกอบกิจการมาก่อนวันที่ผู้จะขายโอน
กรรมสทิธิใ์นโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 ใหแ้ก่กองทรสัต ์

 ทรพัย์สนิทีจ่ะซื้อมทีางสญัจรเขา้ออกสู่ทางสาธารณะในสภาพทีด่ ีมขีนาดและสภาพที่
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน สามารถเขา้ออกทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ไดต้ลอดเวลา 
รวมทัง้ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชื่อมทางสญัจรเขา้ออกดงักล่าว
กบัทางสาธารณะ และการใชท้างสญัจรดงักล่าวเพื่อเข้าออกจากโครงการทพิย ์5 และ
โครงการทพิย ์8 สู่ทางสาธารณะ โดยกองทรสัต์ ผูเ้ช่า ลูกคา้ และบรวิารของกองทรสัต์
มสีทิธใิชท้างสญัจรเขา้ออกดงักล่าวไดต้ลอดเวลา โดยไม่มกีารปิดกัน้หรอืรอนสทิธใิดๆ 

 ทรพัย์สนิที่จะซื้อไม่อยู่ภายใต้ค ามัน่หรอืขอ้เสนอหรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ในการ
ขายหรอืโอนใหแ้ก่บุคคลใดๆ นอกจากการโอนใหแ้ก่กองทรสัตต์ามสญัญาฉบบันี้ และผู้
จะขายมอี านาจอนัสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปฏบิตัติามสญัญานี้ และทรพัยส์นิที่จะ
ซือ้มไิดอ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการจ ากดัการโอนใหแ้ก่
กองทรสัต์ โดยภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ ์กองทรัสต์จะสามารถจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่จะซื้อต่อไปได้โดย
ปราศจากขอ้จ ากดัใดๆ หากเป็นการด าเนินการตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ ณ ขณะนัน้ 
โดยค ารบัรองนี้ใหม้ผีลนับตัง้แต่วนัท าสญัญานี้ และยงัคงมผีลอยู่ต่อไปแมภ้ายหลงัจาก
การโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ลว้กต็าม 

 ผูจ้ะขายไดด้ าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานเจา้หน้าทีต่่างๆ และไดร้บัใบอนุญาตใน
การด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการด าเนินกจิการโครงการทพิย ์5 และโครงการ
ทพิย ์8 และใบอนุญาตดงักล่าวไดร้บัมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย และยงัมผีลสมบรูณ์ โดย
มไิดถู้กยกเลกิ เพกิถอน หรอืหมดอายุ รวมถงึไม่มขีอ้พพิาทกบัหน่วยงานราชการใดๆ 
แต่ประการใด  

 ผู้จะขายได้ปฏิบัติตามและจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตต่างๆ ในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการโครงการ
ทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ไดป้ฏบิตักิารใดๆ อนัเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัใบอนุญาตนัน้ๆ อนัอาจเป็นผลใหใ้บอนุญาต
ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการถูกเพิกถอนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้หรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา 

 ผูจ้ะขายไดจ้ดัใหม้กีารเอาประกนัภยัทรพัยส์นิทีจ่ะซื้ออย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อ
คุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สินที่จะซื้อและการเอาประกนัภัย
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ดงักล่าวยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ โดยมไิดถู้กยกเลกิหรอืเพกิถอนแต่ประการ
ใด 



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

ส่วนที ่2.3 หน้า 51 
 

 ผู้จะขายมไิด้มขีอ้พพิาททางกฎหมายกบับุคคลใดๆ ที่อยู่ระหว่างการพจิารณาในศาล 
หรอือยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อระงบัขอ้พพิาท หรอืมเีหตุการณ์ขอ้ขดัแยง้ การประพฤติ
ผิดสญัญา หรือกระท าการผิดความตกลงใดๆ กบับุคคลภายนอก ซึ่งมีหรืออาจจะมี
ผลกระทบในทางลบต่อการซือ้ขายทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ หรอื
มผีลกระทบต่อการด าเนินกจิการโครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นเหตุผดินัดผดิสญัญา ซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งได้ 

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของผูจ้ะขาย หรอื TIP 

 ในกรณีทีผู่จ้ะขาย หรอื TIP (แลว้แต่กรณี) ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็น
สาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาตกลงกระท าการ หรอืผดิค า
รบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืสญัญาตกลงกระท าการ 
และผู้จะขาย หรือ TIP ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิ
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่เป็นเหตุ
สดุวสิยั 

ในกรณีทีก่ารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากความผดิของผูจ้ะขาย ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ีเวน้
แต่เป็นเหตุสดุวสิยั หรอืเวน้แต่เกดิจากการทีก่องทรสัตไ์ม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงหรอื
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต ์

 ในกรณีทีก่องทรสัต์ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี้  หรือสัญญาตกลงกระท าการ หรือผิดค ารับรองที่เ ป็น
สาระส าคัญตามที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้  หรือสัญญาตกลงกระท าการ และ
กองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 60 
(หกสบิ) วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั เวน้แต่เป็นเหตุสดุวสิยั  

ในกรณีทีก่ารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ไม่สามารถกระท าได้
เนื่องจากความผดิของกองทรสัต์ ให้ถือว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ี
เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอื เวน้แต่เกดิจากการทีผู่จ้ะขายไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง
หรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

การเลิกสัญญาและการ
เรียกค่าเสียหาย 

 กองทรสัตม์สีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูจ้ะขาย หรอื TIP ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากผู้
จะขาย หรอื TIP หากมเีหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของผู้จะขาย หรอื TIP ทัง้นี้ 
ค่าเสยีหายดงักล่าวจะรวมถงึ ค่าใชจ้่ายในการท าใหท้รพัยส์นิทีจ่ะซือ้เป็นไปตามสญัญา
นี้และเป็นไปตามกฎหมาย และใหห้มายความรวมถงึการช าระคนืราคาทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้
ให้แก่กองทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้อันเนื่ องมาจาก
กองทรสัตต์รวจพบภายหลงัวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิว์่า ค ารบัรองใดๆ ของผูจ้ะขาย
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ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงในสาระส าคัญ อันมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และ/หรอื ในราคาทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ของกองทรสัต ์หรอืการปฏบิตัติาม
สญัญานี้ของผู้จะขาย รวมทัง้กองทรัสต์มีสิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์จากการได้ใช้
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรอืตามวตัถุประสงคข์องสญัญานี้ดว้ย  

 ผู้จะขายมสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อักษร หรือฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้  และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก
กองทรสัตไ์ด ้หากมเีหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์ 

 คู่สญัญาตกลงให้สทิธใินการเรยีกค่าเสยีหายซึ่งคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมตีาม
สญัญาฉบบันี้ ยงัคงมอียู่และใชบ้งัคบัไดต่้อไปหากมกีารผดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
สญัญานี้ ไม่ว่าจะมกีารใชส้ทิธใินการเลกิสญัญาฉบบันี้ ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใดๆ 
ของสญัญานี้หรอืไม่กต็าม 

 ใหส้ญัญาฉบบันี้เป็นอนัสิน้ผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปนี้ โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(1) เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สญัญาฉบบันี้ โดยเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุอื่นใดอนัมใิช่ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง และคู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ 

(2) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการกบั TIP 

คู่สญัญา บรษิทั ทพิยโ์ฮลดิง้ จ ากดั (“TIP”) และ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 

หน้า ท่ี ในการช าระ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

ตลอดระยะเวลา 2 (สอง) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง และซ่อมแซมทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ (ยกเวน้
ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง และซ่อมแซมทรพัย์สนิที่จะซื้อ เกิดขึ้นจากการปรบัปรุง
พื้นที่ของอาคารที่จะซื้อเพื่อรองรบัผู้เช่าพื้นที่รายใหม่) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ระบบ
ป้องกนัอคัคภียั การทาสอีาคาร รัว้และประตูรอบแปลงทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ระบบสาธารณูปโภคที่
เชื่อมต่อจากผู้ให้บริการในการบริหารและบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง โครงสร้าง
อาคาร การซ่อมแซมอาคารหรอืพืน้ดนิบรเิวณทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้จากพืน้ทรุดตวั (ถา้ม)ี  

หน้า ท่ี ในการช าระ
ภ า ษี โ ร ง เ รื อนและ
ท่ีดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

นบัจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิเ์ป็นต้นไป กองทรสัตต์กลงจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการช าระ
ค่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง (อน่ึง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ใหห้มายความรวมถงึภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนั ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างใดกต็าม) ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้  
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การให้กองทรัสต์มี
สิทธิในการใช้ ท่ี ดิน
ภาระจ ายอมในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร
โครงการทิพย์ 5 และ 
โครงการทิพย ์8 

1. เจา้ของทรพัยส์นิตกลงจะร่วมมอืกบัเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีเ่ป็นแปลงทางเขา้-ออกของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และจดทะเบยีนใหท้ีด่นิโฉนดทีด่นิดงักล่าวตามทีป่รากฏในสญัญานี้ตก
อยู่ในบังคับภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางเขา้-ออกสู่ถนนสาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของทรัพย์สินที่จะซื้อ (สามยทรัพย์)  ใน
โครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 (“ท่ีดินภาระจ ายอม”) โดยไม่มคี่าตอบแทนและไม่มี
ก าหนดเวลา (ทัง้นี้ เวน้แต่ค่าดแูลระบบสาธารณูปโภคสว่นกลาง (Common Area Service 
Fee) ที่กองทรสัต์ต้องช าระให้แก่ TIP หรอืบุคคลที่ TIP มอบหมาย ในฐานะผู้ให้บรกิาร
พืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 ตามทีก่ าหนดในสญัญานี้) เพื่อให้
กองทรสัต์มสีทิธใินการใช้ทรพัย์สนิที่จะซื้อ และได้ใช้หรอืมสีทิธใิช้ทรพัย์สนิ สิง่อ านวย
ความสะดวก และสาธารณูปโภคใดในการด าเนินกจิการโครงการทพิย ์5 และ โครงการ
ทพิย ์8 ไดอ้ย่างเตม็ที ่เช่นเดยีวกบัก่อนวนัทีเ่จา้ของทรพัยส์นิไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นโครงการ
ทพิย์ 5 และ โครงการทพิย ์8 ให้แก่กองทรสัต์ และเพื่อประโยชน์ในการประกอบกจิการ
โครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8  

2. ตลอดระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงว่า TIP หรอื
บุคคลที่ TIP มอบหมายจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมที่ดินภาระ 
จ ายอม ตลอดจนด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้ีด่นิภาระจ ายอมดงักล่าวอยู่ในสภาพด ี
หรอืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากกองทรสัตห์รอืตวัแทนของกองทรสัต์ โดยค่าใชจ้่ายของ TIP 
ในกรณีที ่TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมายไม่ด าเนินการดงักล่าว กองทรสัตอ์าจจะเขา้ไป
ด าเนินการ หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้ไปด าเนินการบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน 
TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมาย โดย TIP ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบและชดใชค้่าใชจ้า่ยในการ
จ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัร้อยละ 7.5 (เจด็จุดห้า) ต่อปีของเงนิทดรอง
จ่ายดงักล่าวโดยค านวณจากวนัที่ได้มกีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถึงวนัที่กองทรสัต์
ไดร้บัเงนิชดเชยจาก TIP ครบถว้น ทัง้นี้ ภายหลงัพน้ก าหนดระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนบัจาก
วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ์คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนัพจิารณาก าหนดเงื่อนไขในการ
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีด่นิภาระจ ายอม ตลอดจนด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้ีด่นิ
ภาระจ ายอมดังกล่าวอยู่ในสภาพดี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของคู่สญัญาทุกฝ่ายเป็นส าคญั โดยค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว 
จะไม่รวมถึงค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ที่
กองทรสัตต์กลงเป็นผูร้บัผดิชอบ และตอ้งช าระใหแ้ก่ TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมาย ใน
ฐานะผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 

การให้กองทรัสต์มี
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 า เ นิ น กิ จ ก า ร
โครงการทิพย์ 5 และ 
โครงการทิพย ์8 

ในกรณีที่โครงการทิพย์ 5 และ โครงการทิพย์ 8 ได้ใช้หรือมีสทิธิใช้สิง่อ านวยความสะดวก
ส่วนกลางใดในการด าเนินกจิการโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 มาก่อนวนัทีเ่จา้ของ
ทรพัยส์นิไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 ใหแ้ก่กองทรสัต ์ไม่ว่าจะมี
การจดทะเบยีนใหเ้ป็นทรพัยสทิธหิรอืไม่กต็าม ซึง่รวมถงึภาระจ ายอมบนทีด่นิภาระจ ายอม ซึง่
จะไดม้กีารจดทะเบยีนใหต้กอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรพัย)์ ใหแ้ก่ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
ทรพัย์สนิที่จะซื้อ (สามยทรพัย์) โดยไม่มคี่าตอบแทนและไม่มกี าหนดเวลา ณ วนัจดทะเบยีน
โอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงด าเนินการ (รวมทัง้ให้เจา้ของทีด่นิด าเนินการ) ใหก้องทรสัต์ บรวิาร
ของกองทรสัต์ และลูกคา้ คู่คา้ของโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 มสีทิธใินการใชท้ีด่นิ
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ภาระจ ายอมและสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางนัน้ต่อไป โดยไม่มกี าหนดระยะเวลา และไม่
คิดค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ทัง้นี้  เว้นแต่ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
(Common Area Service Fee) ที่กองทรสัต์ต้องช าระใหแ้ก่ TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมาย 
ในฐานะผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีส่่วนกลางในโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 ตามทีก่ าหนดใน
สญัญาฉบบันี้) นอกจากนี้ หาก TIP และ/หรอื เจา้ของทีด่นิประสงคจ์ะจ าหน่าย จ่าย โอนทีด่นิ
ภาระจ ายอม และ/หรอื สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าวให้แก่บุคคลใด TIP ตกลง
ด าเนินการ (รวมทัง้ใหเ้จา้ของทีด่นิด าเนินการ) แจง้ใหก้องทรสัตท์ราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วนัก่อนการจ าหน่าย จ่าย โอนทีด่นิภาระจ ายอม และ/หรอื สิง่
อ านวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าว และ TIP ตกลงด าเนินการ (รวมทัง้ให้เจ้าของที่ดนิ
ด าเนินการ) ใหผู้ร้บัโอนทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางดงักล่าวยนิยอม
ทีจ่ะผกูพนัตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้น้ี  

ตลอดระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์TIP ตกลงว่า TIP หรอืบุคคล
ที่ TIP มอบหมายจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมสิง่อ านวยความสะดวก
ส่วนกลาง ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางอยู่ใน
สภาพด ีหรอืเมื่อไดร้บัการร้องขอจากกองทรสัต์หรอืตวัแทนของกองทรสัต์โดยค่าใชจ้่ายของ 
TIP ในกรณี TIP หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมายไม่ด าเนินการดงักล่าว กองทรสัต์อาจจะเขา้ไป
ด าเนินการ หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้ไปด าเนินการบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน TIP 
หรอืบุคคลที ่TIP มอบหมาย โดย TIP ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบและชดใชค้่าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้ก่
กองทรสัต์ทนัททีีไ่ดร้บัแจง้จากกองทรสัต์ พรอ้มทัง้ชดเชยค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิทดรองจ่าย
ดงักล่าวในอตัราเท่ากบัร้อยละ 7.5 (เจด็จุดห้า) ต่อปีของเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวโดยค านวณ
จากวันที่ได้มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทรัสต์ได้รับเงินชดเชยจาก TIP 
ครบถ้วน ทัง้นี้ ภายหลงัพน้ก าหนดระยะเวลา 10 (สบิ) ปีนับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนัพจิารณาก าหนดเงื่อนไขในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมสิง่อ านวย
ความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สิ่งอ านวยความสะดวก
สว่นกลางอยู่ในสภาพด ีรวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
คู่สญัญาทุกฝ่ายเป็นส าคญั โดยค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว จะไม่รวมถงึค่าดูแลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ที่กองทรสัต์ตกลงเป็นผู้รบัผดิชอบ  
และต้องช าระใหแ้ก่ TIP และ/หรอื บุคคลที ่TIP มอบหมาย ในฐานะผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีส่่วนกลาง
ในโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 

การถือหุ้ นและการ
ด ารงสัดส่วนการถือ
หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท  ง า น
สมบูรณ์ จ ากดั 

ตลอดระยะเวลาที่บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั (“งานสมบูรณ์”) เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ TIP ตกลงจะด าเนินการใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน
งานสมบูรณ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
งานสมบูรณ์ จะถือโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืรวมกนัตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เว้นแต่จะไดร้บั
ความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต์ 

(1) นายพบิลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ 

(2) นางสมศร ีไกรศกัดาวฒัน์ 

(3) นายพรเทพ ไกรศกัดาวฒัน์ 
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(4) นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 

(5) นายฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ 

(6) นางพรทพิย ์พบิลูนครนิทร ์

(7) TIP 

(8) บรษิทัในเครอื และ/หรอื บรษิทัในกลุ่มของ TIP 

ก า ร ใ ช้ ช่ื อ แ ล ะ
เครือ่งหมายการค้า 

 

ตราบเท่าทีก่องทรสัตย์งัคงลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ TIP ตกลงยนิยอมใหก้องทรสัต ์และ/หรอื 
บุคคลทีก่องทรสัต์ก าหนดใชช้ื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/
หรอื รปูภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดทีใ่ชใ้นการสือ่ความหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจวา่
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้นัน้เป็นทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มของ  TIP ที่
เกีย่วเน่ืองกบัโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 ทัง้นี้ ใหร้วมถงึชื่อ และ/หรอื เครื่องหมาย
การคา้ และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดทีเ่กีย่วเนื่ อง
กบัโครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8 ที ่TIP จะไดม้ใีนอนาคตดว้ย เพื่อการด าเนินกจิการ
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวนของกองทรสัต์ โดยไม่มี
ค่าใชจ้่ายใดๆ 

ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร
จดัการความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที่งานสมบูรณ์ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ TIP  
ตกลงต่อกองทรสัตว์่า ทุกครัง้ทีม่ผีูส้นใจเช่าอาคารคลงัสนิคา้ TIP จะด าเนินการใหง้านสมบรูณ์
เสนอทรพัยส์นิทัง้หมดใหลู้กคา้เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าเป็นทรพัย์สนิ
ของฝ่ายใด รวมถงึการก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัอาคารที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ 
ทัง้ในดา้นขนาด ท าเล รูปแบบ และอายุ ใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกนั เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส 
และใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอแก่ลกูคา้ในการตดัสนิใจ 

การโอนสิทธิหน้าท่ี
ตามสญัญา 

 ตลอดอายุของสญัญาฉบบันี้ TIP จะไม่โอนสทิธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้
ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ตลอดอายุของสญัญาฉบบัน้ี หากกองทรสัต์โอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธคิรอบครองใน
ทรพัย์สนิที่จะซื้อให้แก่บุคคลใด กองทรสัต์มสีทิธทิี่จะโอนสทิธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้
สญัญาฉบบันี้ให้แก่บุคคลอื่นใด โดยกองทรสัต์ต้องได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจาก  TIP 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ดงักล่าว ทัง้นี้ 
โดยการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าให้ TIP มหีน้าทีเ่กนิกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบั
นี้ 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา หาก TIP ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่งในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของสญัญาฉบบันี้ หรอื
สญัญาจะซื้อจะขายอสงัหาริมทรพัย์ (โครงการทิพย์ 5 และ โครงการทิพย์ 8) และ TIP ไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลง
กนั ใหถ้อืเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ ซึง่ใหส้ทิธแิก่กองทรสัตใ์นการเรยีกค่าเสยีหายจาก 
TIP ได ้เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอืเวน้แต่ในกรณีทีก่ารไม่ปฏบิตัติามข้อตกลงหรอืเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้เป็นผลเน่ืองมาจากการทีก่องทรสัต์ในฐานะคู่สญัญาของสญัญาจะซือ้จะ
ขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย ์8)  ไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว้
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ในสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์(โครงการทพิย ์5 และ โครงการทพิย์ 8) หรอืเวน้แต่ได้
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัตใ์ชส้ทิธเิลกิสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย์ (โครงการทพิย ์5 และ 
โครงการทพิย์ 8) ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดงักล่าว กองทรสัต์มสีทิธใิชเ้หตุ
ดงักล่าวถอืเป็นเหตุเลกิสญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้เช่นกนั 

การมีผลใช้บงัคบัของ
สญัญา การเลิกสญัญา
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก
ค่าเสียหาย 

 สญัญาฉบบันี้มผีลบงัคบัใชน้ับแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้และใหม้ผีลใชบ้งัคบัตลอดไป เวน้
แต่ที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้หรือเว้นแต่จะมีการเลิกสัญญาตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ 

 กองทรสัต์มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้โดยบอกกล่าวให้แก่ TIP ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจาก TIP ได ้หากมเีหตุ
ผดินดัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ หรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัต์ 

 

3.7.2 โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส ์ 

(1) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัยก์บับรษิทั ท ูไทเกอร ์พรอ็พ จ ากดั 

ผูจ้ะขาย บรษิทั ท ูไทเกอร ์พรอ็พ จ ากดั (“ท ูไทเกอร ์พรอ็พ”) 
ผูจ้ะซ้ือ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท  
(“กองทรสัต”์) 

ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ (1) ทีด่นิโฉนดเลขที ่55123 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดั
สมุทรปราการ มีพื้นที่ตามโฉนดที่ดิน 53 ไร่ 39 ตารางวา ที่ทู ไทเกอร์ พร็อพ เป็น
เจ้าของกรรมสทิธิ ์ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการเอม็เอส แวร์เฮา้ส ์และหมายความรวมถงึ
งานระบบ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบดบัเพลิง ระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ที่ใช้เป็นสาธารณูปโภคส่วนกลางในการด าเนินกิจการ
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์และสว่นควบของทีด่นิดงักล่าวทีม่อียู่ ณ วนัจดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิ ์ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ (“ท่ีดินท่ีจะซ้ือ”) 
ดงันี้ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ขนาดท่ีดิน (ประมาณ) 

 ไร ่ งาน ตร.ว. 

55123 53 0 39 

(2) อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง ซึง่ไดป้ลูกสรา้งในที่ดนิทีจ่ะซื้อ และหมายความรวมถงึงานระบบ 
สิง่ตดิตัง้ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และสว่นควบของอาคารทีจ่ะซือ้ดงักล่าว
ที่มอียู่ ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ซึ่งทู ไทเกอร์ พรอ็พ เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์
และไดใ้ชใ้นการด าเนินกจิการโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์อยู่ในปัจจุบนั ดงันี้ 
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ล าดบัท่ี 
เลขท่ีอาคาร 
:เลขท่ีบ้าน 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

1 W1: 102/1 
24,150 

อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม 2 W2: 102/3 

3 W3: 102/4 
19,764 

อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 
2 หลงั เพื่อใชเ้ป็นโรงเกบ็วสัดุ 4 W4: 102/5  

ราคาทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ ไม่เกนิประมาณ [•] บาท  
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
และภาษีอากร  

ทู ไทเกอร ์พรอ็พ ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ 
และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเน่ืองกับการซื้อขายและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์น
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ทัง้หมดทีเ่กดิตามสญัญาฉบบันี้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว ทัง้นี้ จ านวนค่าใชจ้่าย 
ค่าธรรมเนียม และภาษอีากรทัง้หมดทีท่ ูไทเกอร ์พรอ็พ ตกลงรบัผดิชอบ จะมจี านวนไม่เกนิ
กว่าจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ตามสญัญานี้ ในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายอนัเกี่ยวเนื่องกบัการซื้อขาย
ส่วนที่เกนิกว่าจ านวนทีไ่ดก้ าหนดไวต้ามสญัญานี้ กองทรสัต์ตกลงจะรบัผดิชอบส่วนทีเ่กนิ
ดังกล่าว และในกรณีที่ทู ไทเกอร์ พร็อพได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินออกไปก่อน 
กองทรสัต ์ตกลงชดใชเ้งนิจ านวนนัน้คนืใหแ้ก่ ท ูไทเกอร ์พรอ็พ จนครบถว้นภายใน 7 (เจด็) 
วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากท ูไทเกอร ์พรอ็พ โดยไม่มดีอกเบีย้ 

ข้อตกลงกระท าการของ
ทู ไทเกอร ์พรอ็พ 

 ในกรณีที ่ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์หรอืภายในระยะเวลา 7 (เจด็) วนันับตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์กองทรสัต์ตรวจพบว่าทรพัย์สนิที่จะซื้อมคีวามเสยีหาย
หรอืช ารุดบกพร่องซึ่งเป็นความเสยีหายหรอืช ารุดบกพร่องซึ่งมใิช่ความเสยีหายหรอื
ช ารุดบกพร่องทีม่นีัยส าคญัจนถงึขนาดทีถ่้ากองทรสัตไ์ดรู้ล่้วงหน้าแลว้กองทรสัตจ์ะไม่
เข้าท าสญัญาฉบบันี้ (“ความเสียหายหรือช ารุดบกพร่องท่ีมีนัยส าคญั”) ที่เกิดขึ้น
ก่อนวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ตามทีป่รากฏในรายงานการตรวจสอบอาคาร ทู ไท
เกอร ์พรอ็พ ตกลงรบัผดิชอบในการแกไ้ข ปรบัปรุง ซ่อมแซมความเสยีหายหรอืช ารุด
บกพร่องดงักล่าว ดว้ยค่าใชจ้่ายของทู ไทเกอร ์พรอ็พ เองทัง้สิน้ โดยทู ไทเกอร ์พรอ็พ 
มหีน้าทีต่้องด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 60 (หกสบิ) วนันับตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์

 ท ูไทเกอร ์พรอ็พ ตกลงรบัผดิชอบภาระหนี้สนิและค่าใชจ้า่ยคา้งช าระใด ๆ  อนัเกีย่วขอ้ง
กบัทรพัย์สนิที่จะซื้อ เช่น ค่าภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง ภาษีป้าย หรือภาษีอื่นใดที่
เกี่ยวขอ้ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปการ และค่าบรกิารต่าง ๆ เงนิประกนั และ
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทัง้หมด เป็นต้น พรอ้มทัง้ดอกเบีย้คา้งช าระใด ๆ และ/หรอื ค่าปรบัหรอื
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิจากการคา้งช าระดงักล่าว (หากม)ี ซึง่ไดเ้กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ก่อน
วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์แต่เพยีงฝ่ายเดยีว โดยกองทรสัตต์กลงจะรบัผดิชอบภาระ
หนี้สนิและค่าใชจ้่ายใด ๆ อนัเกีย่วขอ้งกบัทรัพยส์นิทีจ่ะซือ้ทีก่ล่าวมาขา้งตน้นับจากวนั
จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิแ์ต่เพยีงฝ่ายเดยีว 
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กรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดได้ทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวแทนคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งไปก่อน ให้
คู่ส ัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบการช าระเงินดังกล่าวชดใช้เงินจ านวนนัน้คืนให้แก่
คู่สญัญาฝ่ายทีไ่ดช้ าระเงนิไปแทนจนครบถ้วนภายใน 7 (เจด็) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาฝ่ายดงักล่าว โดยไม่มดีอกเบีย้ 

 ในกรณีทีทู่ ไทเกอร ์พรอ็พ ไม่สามารถด าเนินการให้ผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารในการใหค้วามยนิยอมหรอืลงนามในสญัญาแปลงหนี้ใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ได้
ในวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ทู ไทเกอร ์พรอ็พ จะด าเนินการโดยใชค้วามพยายาม
อย่างดทีีสุ่ดในการใหผู้้เช่ารายย่อยลงนามในสญัญาแปลงหนี้ใหม่ดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็
ภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลง
กนัเป็นอย่างอื่น 

นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยไดช้ าระค่าเช่า และ/หรอื 
ค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหแ้ก่ ทู ไทเกอร ์พรอ็พ โดยตรง ทู ไทเกอร ์
พรอ็พ จะด าเนินการส่งมอบค่าเช่าและค่าบรกิารดงักล่าวซึ่ง ทู ไทเกอร์ พรอ็พ ได้รบั
จากผูเ้ช่ารายย่อยนัน้ ใหแ้ก่กองทรสัตภ์ายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัแต่วนัทีท่ ูไทเกอร ์พรอ็พ 
ไดร้บัค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารนัน้ 

เ ง่ือนไขบังคับก่อนใน
การซ้ือขายทรพัย์สินท่ี
จะซ้ือ 

 ภาระจ ายอมบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 32834 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่มบีรษิทั สยามคอนเทนเนอร ์เทอรม์นิอล จ ากดั เป็นเจา้ของ 
(“ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 32834”) ตามบนัทึกถ้อยค า (ข้อตกลงเรื่องภารจ ายอม) ฉบบัลง
วนัที่ 13 กรกฎาคม 2533 (“ข้อตกลงภาระจ ายอม โฉนดเลขท่ี 32834”) ยงัคงมอียู่
โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่ไดถู้กยกเลกิ เพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ตลอดจนทู ไทเกอร์ พร็อพ มิได้มีการท าผิดเงื่อนไขของภาระจ ายอมดงักล่าว หรือ
เงื่อนไขใด ๆ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมขีอ้โตแ้ยง้ใด ๆ อนัจะท าใหท้ีด่นิทีจ่ะซือ้ไม่
มสีทิธใินภาระจ ายอมนัน้ต่อไปได ้

 ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้อยู่ในสภาพทีส่ามารถใชป้ระกอบกจิการโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ได ้
และไม่มีการช ารุด และ/หรือ มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่เป็นสาระส าคัญอันเป็นผลให้
กองทรสัต์ไม่สามารถใชท้รพัยส์นิทีจ่ะซือ้เพื่อการประกอบกจิการโครงการเอม็เอส แวร์
เฮ้าส ์โดยการน าทรพัย์สนิที่จะซื้อออกหาประโยชน์ได้ตามปกติและตามวตัถุประสงค์
ของกองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

 ทู ไทเกอร ์พรอ็พ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัโดยถูกต้องสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย ในการเจรจา เขา้ท า แกไ้ข และปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ไม่มกีารคดัคา้นจากบุคคลใด ๆ ซึง่รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีของตน ผูถ้อื
หุน้ และ/หรอื เจา้หนี้เกีย่วกบัการขายทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ซึง่มสีทิธติามกฎหมายอนัจะท า
ให ้ท ูไทเกอร ์พรอ็พ ไม่สามารถด าเนินการตามสญัญานี้ และไม่มขีอ้หา้มตามกฎหมาย
ในการซือ้ขายทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้และการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เอกสารอื่นใด
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 การจดทะเบยีนการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้เสรจ็สิน้ โดยปราศจากการบนัทกึ
ถ้อยค าใดๆ ในลกัษณะทีท่ าใหเ้ขา้ใจได้ว่าทรพัยส์นิทีจ่ะซื้ออยู่ระหว่างการมขีอ้พพิาท 
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หรือเอกสารสทิธิที่เกี่ยวกบัที่ดินที่จะซื้ออาจถูกเพิกถอน หรือข้อความใดที่สามารถ
ตีความได้ว่ากองทรสัต์อาจถูกเพกิถอนสทิธิในทรพัย์สนิที่จะซื้อภายหลงัจากการโอน
กรรมสทิธิ ์

ราคาทรัพย์สินท่ีจะซ้ือ
และการช าระราคา 

 ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์รพัย์สนิที่จะซื้อให้แก่กองทรสัต์ กองทรสัต์จะช าระ
ราคาทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ใหแ้ก่ท ูไทเกอร ์พรอ็พ 

 การช าระราคาทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และเงนิใด ๆ ตามสญัญาฉบบันี้ดว้ยเชค็ ตราสารหรอื
ตัว๋เงนิอื่นใด  นอกเหนือจาก เชค็เงนิสด (Cashier’s Cheque) จะถอืว่าเป็นการช าระเงนิ
ทีส่มบูรณ์ต่อเมื่อทู ไทเกอร ์พรอ็พ หรอืบุคคลทีทู่ ไทเกอร ์พรอ็พ ก าหนด ไดร้บัช าระ
เงนิภายหลงัน าเชค็ ตราสารหรอืตัว๋เงนินัน้ไปขึน้เงนิ และปรากฎยอดเงนิในบญัชแีลว้
เท่านัน้ 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือ 

คู่สญัญาตกลงจดทะเบยีนจดทะเบยีนการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิทีจ่ะซือ้ตามสภาพของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ณ วนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์ซึง่ไม่มคีวามเสยีหายหรอืช ารุดบกพร่องที่
มนีัยส าคญั โดยปราศจากภาระผูกพนัใดๆ หรอืขอ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีล
เป็นการจ ากดัการโอนใหแ้ก่กองทรสัต์ รวมถงึการจ านอง จ าน า น าไปเป็นหลกัประกนัทาง
ธุรกจิ สทิธยิดึหน่วง หรอืสทิธอิื่นใดในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั เวน้แต่ภาระจ านองซึง่จะตอ้งไถ่
ถอนจ านองใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ และเวน้แต่ภาระ
จ ายอมภายใตข้อ้ตกลงภาระจ ายอม โฉนดเลขที ่55123 และสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร  

ข้ อตกล งส า คัญตาม
สญัญา 

 ทู ไทเกอร์ พร็อพ เป็นผู้มีกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อ และทรพัย์สนิที่จะซื้ออยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้สอยเพื่อการประกอบกิจการให้เช่าได้ตามปกติโดยไม่มีความ
เสยีหายหรอืช ารุดบกพร่องทีม่นียัส าคญั 

 ทรพัย์สนิที่จะซื้อไม่อยู่ภายใต้ค ามัน่หรอืขอ้เสนอหรอืขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ ในการ
ขายหรอืโอนใหแ้ก่บุคคลใดๆ นอกจากการโอนใหแ้ก่กองทรสัตต์ามสญัญาฉบบันี้ และทู 
ไทเกอร์ พร็อพ มีอ านาจอันสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามสญัญานี้ และ
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้มไิดอ้ยู่ภายใตข้อ้ก าหนด และ/หรอื เงื่อนไขใดๆ อนัมผีลเป็นการจ ากดั
การโอนใหแ้ก่กองทรสัต์ โดยกองทรสัต์จะสามารถจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้
ต่อไปไดโ้ดยปราศจากขอ้จ ากดัใดๆ หากเป็นการด าเนินการตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่  

 ทู ไทเกอร์ พรอ็พ ได้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขหลกัเกณฑต่์าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินกจิการโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และไม่ไดป้ฏบิตักิารใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาต
นัน้ ๆ อนัอาจเป็นผลให้ใบอนุญาตดงักล่าวมคีวามเสี่ยงต่อการถูกเพกิถอนหรืออาจ
ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้หรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของทู 
ไทเกอร ์พรอ็พ 

 ทู ไทเกอร์ พร็อพ ได้จดัให้มีการเอาประกนัภัยทรพัย์สินที่จะซื้ออย่างเพียงพอเพื่อ
คุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สินที่จะซื้อและการเอาประกนัภัย
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ดงักล่าวยงัมผีลใชบ้งัคบัอยู่ โดยมไิดถู้กยกเลกิหรอืเพกิถอนแต่ประการ
ใด 
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 ทู ไทเกอร์ พรอ็พ ไม่เป็นผู้มหีนี้สนิล้นพน้ตวั มไิด้มขีอ้พพิาท หรอืได้รบัค าบอกกล่าว 
หรอืมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบับุคลใดๆ หรอืการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากหรอืกบับุคคลอื่น 
หรือมีขอ้พิพาททางกฎหมายกบับุคคลใด ๆ ทัง้ในและนอกศาล หรืออยู่ระหว่างการ
เจรจาเพื่อระงบัข้อพิพาท หรือมีเหตุการณ์ข้อขดัแย้ง การประพฤติผิดสญัญา หรือ
กระท าการผดิความตกลงใด ๆ กบับุคคลภายนอก ซึง่มผีลกระทบในทางลบต่อการซือ้
ขายทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้อย่างมนีัยส าคญั หรอืมผีลกระทบ
ต่อการด าเนินกจิการโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์อย่างมนีัยส าคญัก่อนการจดทะเบยีน
โอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์

เหตผิุดนัดผิดสญัญา กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นเหตุผดินัดผดิสญัญา ซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งได้ 

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของท ูไทเกอร ์พรอ็พ 

 ในกรณีที่ทู ไทเกอร์ พร็อพ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญั
ตามที่ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี้ หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไว้ใน
สญัญาฉบบันี้ และทู ไทเกอร์ พร็อพไม่สามารถด าเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัทีท่ ูไทเกอร ์พรอ็พ ไดร้บัแจง้
จากกองทรสัตถ์งึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญา
ได้ตกลงกนั เว้นแต่ (ก) เป็นเหตุสุดวิสยั หรือ (ข) เกิดจากการที่กองทรสัต์ไม่
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ในกรณีทีก่ารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจากความผดิของท ูไทเกอร ์พรอ็พ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญาฉบบันี้
ทนัท ีเวน้แต่ (ก) เป็นเหตุสุดวสิยั หรอื (ข) เกดิจากการทีก่องทรสัตไ์ม่ปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต ์

 กองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคัญตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี้ หรอืผดิค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาฉบบันี้ และ
กองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 60 
(หกสบิ) วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้ หรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่ (ก) เป็นเหตุสุดวิสยั หรอื  
(ข) เกดิจากการทีท่ ูไทเกอร ์พรอ็พไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น
สญัญานี้ในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ในกรณีทีก่ารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ ไม่สามารถกระท าได้
เนื่องจากความผดิของกองทรสัต์ ให้ถือว่าเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ทนัท ี
เว้นแต่ (ก) เป็นเหตุสุดวสิยั หรอื (ข) เกดิจากการที่ทู ไทเกอร์ พรอ็พ ไม่ปฏบิตัิ
ตามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

การเลิกสัญญาและการ
เรียกค่าเสียหาย 

 หากมีเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยความผิดของทู ไทเกอร์ พร็อพ กองทรสัต์มีสทิธิเลิก
สญัญาฉบบัน้ี ก่อนการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อ โดยบอกกล่าว
ใหแ้ก่ทู ไทเกอร ์พรอ็พ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืฟ้องรอ้งใหป้ฏบิตัติามสญัญา
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ฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากทู ไทเกอร์ พรอ็พ ทัง้นี้ ค่าเสยีหายดงักล่าวจะ
รวมถึงความเสยีหายที่เกิดขึน้จริงแก่กองทรสัต์และเกิดขึ้นโดยตรงจากเหตุการณ์ที่
ก าหนดไว้ในเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยความผิดของทู ไทเกอร์ พร็อพ เท่านัน้ อนึ่ง 
เพื่อให้เข้าใจตรงกัน คู่ส ัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งใน
ค่าเสยีหายสบืเนื่อง ค่าเสยีหายเชงิลงโทษ หรอืการสญูเสยีผลก าไรของคู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่ง   

 หากมีเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยความผิดของกองทรสัต์ ทู ไทเกอร์ พร็อพมีสทิธิเลิก
สญัญาฉบบันี้ ก่อนการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่จะซื้อ โดยบอกกล่าว
ให้แก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืฟ้องร้องให้ปฏบิตัิตามสญัญาฉบบันี้ 
และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากกองทรสัต์ได้ ทัง้นี้ ค่าเสยีหายดงักล่าวจะรวมถึงความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิแก่ทู ไทเกอร ์พรอ็พ และเกดิขึน้โดยตรงจากเหตุการณ์ทีก่ าหนด
ไวใ้นเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยความผดิของกองทรสัต์เท่านัน้ อนึ่ง เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
คู่ส ัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่ งในค่าเสียหายสืบเนื่ อง 
ค่าเสยีหายเชงิลงโทษ หรอืการสญูเสยีผลก าไรของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง  

 หากภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนันับตัง้แต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ ์กองทรสัต์
ตรวจพบว่าทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้มคีวามเสยีหายหรอืช ารุดบกพร่องทีม่นีัยส าคญั กองทรสัต์
มสีทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีโดยบอกกล่าวใหแ้ก่ทู ไทเกอร์ พรอ็พ ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยทู ไทเกอร์ พร็อพ จะต้องช าระคืนราคาทรัพย์สินที่จะซื้อให้แก่
กองทรสัต ์และกองทรสัตจ์ะด าเนินการโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้คนืใหแ้ก่ท ูไทเกอร ์พรอ็พ  

ในการด าเนินการโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้คนืใหแ้ก่ท ูไทเกอร ์พรอ็พ ตามทีก่ าหนดในวรรค
แรกนัน้ ทู ไทเกอร ์พรอ็พ ตกลงจะรบัผดิชอบค่าภาษอีากร และค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้
จากการการโอนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้คนืใหแ้ก่ท ูไทเกอร ์พรอ็พแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

 ใหส้ญัญาฉบบันี้เป็นอนัสิน้ผลทนัท ีในกรณีดงัต่อไปนี้ โดยทีคู่่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น  

(1) เมื่อไม่สามารถโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
เหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
คู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา  

(2) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ 

 
3.7.3 โครงการไทยแทฟฟิต้า 

(1) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บับรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั 

ผูใ้ห้เช่า บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั (“ผูใ้ห้เช่า”)  
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ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ( “ผู้เช่า” 
หรอื “กองทรสัต”์) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า (1) ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโครงการไทยแทฟฟิตา้ และหมายความรวมถงึงานระบบ และสว่น
ควบของทีด่นิดงักล่าว ซึง่ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และใชใ้นการประกอบกจิการ
โครงการไทยแทฟฟิตา้ (“ท่ีดินท่ีเช่า”) ดงันี้  

โฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 

ขนาดท่ีดินท่ีเช่า 
(ประมาณ) 

ไร ่ งาน ตร.วา 
2896 14 0 78.1 
2883 - - 4.3 
34256 7 - 26.4 
29145 3 0 94.3 
34252 13 1 5.6 
57091 5 0 5.8 
29146 - - 26.9 

 
(2) อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง ซึง่ไดป้ลูกสรา้งในทีด่นิทีเ่ช่า ทัง้นี้ ใหร้วมถงึงานระบบ สิง่ตดิตัง้

ตรงึตรา สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดงักล่าว และไดใ้ชใ้น
การด าเนินกจิการโครงการไทยแทฟฟิตา้อยู่ในปัจจุบนั (“อาคารท่ีเช่า”) ดงันี้ 

เลขท่ีอาคาร:
เลขท่ีบา้น 

พืน้ท่ีใช้สอย
ของอาคาร
ประมาณ  
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร 

WH6:13 9,982 อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 2 หลงั 
เพื่อใชเ้ป็นคลงัสนิคา้และส านกังาน WH7:13 9,982 

WH8:3 8,550 
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 
เพื่อใชเ้ป็นคลงัสนิคา้และส านกังาน 

WH9:13 9,790 
อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 

เพื่อใชเ้ป็นคลงัสนิคา้3  
วตัถปุระสงคข์องการเช่า กองทรสัต์ตกลงว่าจะเขา้ครอบครอง ใช ้หาประโยชน์ หรอืด าเนินการอื่นใดกบัทรพัย์สนิที่

เช่า เพื่อใชใ้นการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์โดยการประกอบธุรกจิใหเ้ช่าคลงัสนิคา้
และโรงงาน รวมทัง้เพื่อกจิการอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมคีวามเกี่ยวเนื่องกบักิจการ
ขา้งต้น หรอืรูปแบบอื่นใดอนัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทรสัต์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องกองทรสัตห์รอืตามมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ทัง้นี้ ต้องไม่ขดั
ต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต์ กฎหมาย ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน    

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเช่า (“ระยะเวลาการเช่า”) 
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เง่ือนไขบงัคบัก่อนในการ
เช่าทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

คู่สญัญาตกลงว่ากองทรสัต์มหีน้าที่ในการเช่าทรพัย์สนิที่เช่าและจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า และมหีน้าทีช่ าระค่าเช่า ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามทีร่ะบุในสญัญานี้ได้
ส าเรจ็ครบถว้นทุกประการภายในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เวน้แต่กองทรสัตจ์ะไดย้นิยอม
ยกเวน้ในเรื่องดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(1) เวน้แต่ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่พืน้ที ่ผูใ้หเ้ช่าไดป้ลดภาระผกูพนัใดๆ หรอืขอ้ก าหนด 
และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ อันมีผลเป็นการจ ากัดการให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า 
รวมถึงการจ านอง จ าน า สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นใดในลักษณะใกล้เคียงกัน ใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่า  

(2) ผู้ให้เช่าได้ด าเนินการลงนามในสัญญาตกลงกระท าการ สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้สญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงไว ้(ถา้ม)ี  

(3) ผูใ้หเ้ช่ามใีบอนุญาตทีจ่ าเป็นตามกฎหมายทีจ่ะด าเนินการตามสญัญานี้ และใบอนุญาต
ทีผู่ใ้หเ้ช่าถอือยู่มผีลบงัคบัใชไ้ดโ้ดยสมบูรณ์ตามกฎหมายครบถ้วน ไม่ถูกยกเลกิ เพกิ
ถอน หรอืหมดอายุเนื่องจากผูใ้หเ้ช่าไม่ไดด้ าเนินการต่ออายุเมื่อถงึก าหนดการต่ออายุ
ของใบอนุญาตนัน้ ตลอดจนมไิด้มกีารท าผดิเงื่อนไขของใบอนุญาต หรอืเงื่อนไขใดๆ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีข้อโต้แย้งใดๆ อนัจะท าให้ไม่สามารถใช้ใบอนุญาต
ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ต่อไปได ้

(4) ผู้ให้เช่าไดจ้ดัส่งขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่หรอืเอกสารอื่นใดในท านองเดยีวกนัทีม่ี
เน้ือหาและรายละเอยีดเป็นการโอนสทิธแิละหน้าทีท่ ัง้หมดภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ทีต่ามที่
ผู้ให้เช่า และกองทรสัต์ได้ตกลงกนัและได้ลงนามโดยผูใ้ห้เช่า และกองทรสัต์ ให้แก่ผู้
เช่าพื้นที่ เพื่อโอนสทิธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่ที่เกี่ยวขอ้งให้แก่
กองทรสัต์ โดยให้มผีลใช้บงัคบัในวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า (“ข้อตกลงโอนสิทธิ
และหน้าท่ี”) รวมถงึแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูเ้ช่าพืน้ทีต่ามสญัญาเช่าพื้นที่ให้
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าจากผู้ให้เช่าเป็นกองทรัสต์ การ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการช าระค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร (ถ้าม)ี และ/หรอื วธิกีาร
ช าระค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร (ถ้าม)ี ตามทีก่องทรสัต์ก าหนด พรอ้มทัง้ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว และผู้ให้เช่าไดใ้ช้ความพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการตดิตามใหผู้้
เช่าพืน้ทีล่งนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าว 

(5) ณ วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการจดทะเบยีนให้กองทรสัต์เป็น
ผู้รบัประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหารมิทรพัย์บนบางส่วนของที่ดนิซึ่งผู้ใหเ้ช่าเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ ์ซึง่เป็นทางเขา้ออกของโครงการไทยแทฟฟิต้า ระหว่างทรพัยส์นิที่
เช่าสู่ทางสาธารณะ (“ท่ีดินทางเข้าออก”) ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  เพื่อให้
กองทรสัต์ และ/หรอื ผู้เช่าพื้นที่ ตลอดจนบรวิารของบุคคลดงักล่าว ใช้ประโยชน์ใน
ทางเดนิ ทางรถยนต ์ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์สาธารณูปโภคต่างๆ โดย
ไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า 

การจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า 

 เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญานี้ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ คู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายตกลงด าเนินการน าสญัญาฉบบันี้ไปจดทะเบยีนการเช่าต่อส านักงานที่ดนิ
หรอืหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงด าเนินการอื่นใดเพื่อท าใหก้ารจดทะเบยีน



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

ส่วนที ่2.3 หน้า 64 
 

การเช่าทรพัยส์นิที่เช่าเสรจ็สมบูรณ์ในวนัและเวลาตามทีก่องทรสัต์จะแจง้หรอืไดแ้จง้
ต่อผู้ให้เช่า หรือภายในวนัและเวลาอื่นใดตามแต่ที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนั (“วนัจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า”) และใหก้ารใชส้ทิธหิรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่ดๆ ตามสญัญานี้เริม่
ขึน้ในวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ คู่สญัญาตกลงว่าวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า
ดงักล่าวจะต้องมขีึน้ภายในไม่เกนิ 30 (สามสบิ) วนันับตัง้แต่วนัเริม่ต้นระยะเวลาการ
เช่า โดยผูใ้หเ้ช่าและกองทรสัต์ตกลงร่วมกนัรบัผดิชอบอากรแสตมป์อนัเกีย่วเนื่องกบั
การเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้  ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง และกองทรัสต์ตกลง
รบัผดิชอบค่าจดทะเบยีน ค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการจด
ทะเบยีนการเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีเ่กดิตามสญัญาฉบบันี้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว  

 ผู้ให้เช่าจะด าเนินการส่งมอบการครอบครองทรพัย์สนิที่เช่าในสภาพด ีไม่ช ารุด ไม่
บกพร่อง ไม่เสยีหาย อย่างมนีัยส าคญั โดยปราศจากภาระผูกพนัใดๆ รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ ภาระจ านอง ภาระจ ายอม สทิธยิดึหน่วง บงัคบัแห่งทรพัยสทิธ ิ(เว้นแต่
ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าพื้นที่) และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ และสามารถใช้งานได้
ตามปกติและตามวตัถุประสงค์ของกองทรสัต์ และให้ถือว่ากองทรสัต์ได้รบัมอบการ
ครอบครองทรพัย์สนิที่เช่าและกองทรสัต์สามารถน าออกให้เช่าช่วงโดยถูกต้องตาม
กฎหมายเพื่อหาประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของกองทรสัต์ได้ทนัทภีายหลงัจากที่
ไดร้บัมอบการครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่าจากผูใ้หเ้ช่าในวนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเช่า 

ค่าเช่าและการช าระค่า
เช่า 

 กองทรสัต์ตกลงช าระค่าเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ [•] ([•]) บาท ส าหรบัการ
เช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า (“ค่าเช่า”)  

 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าจะมกีารช าระค่าเช่าในวนัจดทะเบียนสทิธกิารเช่า โดย
กองทรสัต์จะช าระค่าเช่าในรูปของเชค็เงนิสดของธนาคาร (Cashier’s Cheque) หรอื
โดยการโอนเงนิเขา้บญัชขีองผูใ้หเ้ช่า หรอืบุคคลทีผู่ใ้หเ้ช่าก าหนด ทัง้นี้ ตามทีผู่ใ้หเ้ช่า
จะได้แจ้งให้แก่กองทรสัต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัท าการก่อนวนัจด
ทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืจะช าระดว้ยวธิกีารอื่นใดตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไดต้ก
ลงร่วมกนั และผูใ้หเ้ช่าจะสง่มอบหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นหลกัฐานในวนั
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

สิทธิและหน้าท่ีของผูเ้ช่า  กองทรสัต์ตกลงจะใช้ทรพัย์สนิที่เช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์หรือการ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ และกองทรสัตต์กลงจะปฏบิตั ิจดัท า หรอืด าเนินการ
อื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

 คู่สญัญาตกลงและรบัทราบว่าภายหลงัวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า กองทรสัต์จะน า
ทรัพย์สินที่ เช่าออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าพื้นที่  และจะด า เนินการแต่งตั ้งผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์หม้หีน้าทีดู่แลใหผู้เ้ช่าพื้นทีใ่ชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด
ไวใ้นสญัญานี้ 

 กองทรสัต์จะดูแลให้ผู้เช่าพื้นที่ใชท้รพัย์สนิที่เช่าโดยสุจรติ และจะไม่ประกอบกจิการ
หรอืกระท าการใดๆ หรอืยนิยอมให้บุคคลใด กระท าการใดๆ ที่ขดัต่อกฎหมาย หรอื
ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

 นับตัง้แต่วนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า กองทรสัต์ตกลงรบัผดิชอบภาษีทีด่นิและสิง่ปลกู
สรา้ง ภาษบี ารุงทอ้งที ่หรอืภาษอีื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีก่องทรสัต์เช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ภายใตส้ญัญาฉบบันี้ ซึง่ไดเ้กดิหรอือาจมขีึน้ตลอดระยะเวลาการเช่าแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 
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 นับแต่วนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่กองทรสัต์ และ/หรอื บุคคลที่กองทรสัต์
ก าหนดจะปลูกสร้างหรือแก้ไขดดัแปลงอาคารหรือสิง่ปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ 
เพิม่เติมในทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอืแก้ไข ตกแต่ง ดดัแปลงส่วนใด ๆ ของทรพัย์สนิทีเ่ช่า 
(“อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างขึ้นใหม่”) กองทรัสต์ และ/หรือ บุคคลที่
กองทรสัต์ก าหนดต้องได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่าก่อนการ
ด าเนินการดงักล่าว โดยผูใ้หเ้ช่าจะไม่ปฏเิสธโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

ในกรณีที่กองทรสัต์ได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่าให้ท าการ
ก่อสร้างหรือแก้ไขดดัแปลงอาคารหรือสิง่ปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ เพิ่มเติมใน
ทรพัย์สนิที่เช่า และ/หรอื แก้ไข ตกแต่ง ดดัแปลงส่วนใด ๆ ของทรพัย์สนิที่เช่าตาม
วรรคแรก กองทรสัต์ตกลงจะเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าวดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัตเ์อง 
โดยคู่สญัญาตกลงให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นกรรมสิทธิข์อง
กองทรสัต์ตลอดระยะเวลาการเช่า และผู้ให้เช่าในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิที่เช่า 
ตกลงจะให้ความร่วมมอืแก่กองทรสัต์ และ/หรอื บุคคลที่กองทรสัต์ก าหนดในการให้
ความยนิยอม และ/หรอื ให้การรบัรอง และ/หรอื ขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง และ/หรอื กบับุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้องทรสัต ์และ/หรอื บุคคลที่
กองทรัสต์ก าหนดสามารถด าเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมดังกล่าวได้โดยถูกต้อง
สมบรูณ์และไดร้บัใบอนุญาตใดๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธพิจิารณาเลอืกด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี้ โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งผลการพจิารณาให้แก่กองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทราบภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดในสญัญานี้นบัตัง้แต่วนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

(1) ใหส้่วนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีก่่อสรา้งขึน้ใหม่ตกเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ห้เช่า
ตามสภาพที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นการช ารุดบกพร่องตามปกติ ณ วันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า โดยกองทรสัตไ์ม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าทดแทนใดๆ จากผูใ้หเ้ช่า 
หรอื 

(2) ให้กองทรสัต์รื้อถอนส่วนอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ออกจาก
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดในสญัญานี้นับตัง้แต่
วนัที่กองทรสัต์ได้รบัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่าถงึผลการพจิารณา
ขา้งต้น โดยกองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ
ด าเนินการรื้อถอนส่วนอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึน้ใหม่ดงักล่าวแต่
เพยีงผูเ้ดยีว  

ในกรณีทีก่องทรสัตไ์ม่ด าเนินการรือ้ถอนส่วนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีก่่อสรา้ง
ขึ้นใหม่ออกจากทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่ จะเข้าไป
ด าเนินการเอง หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้ไปด าเนินการรือ้ถอนส่วนอาคาร
และสิง่ปลูกสรา้งทีก่่อสรา้งขึน้ใหม่ดงักล่าวแทนกองทรสัต ์โดยกองทรสัตต์กลง
ทีจ่ะรบัผดิชอบและชดใชค้่าใชจ้่ายดงักล่าวตามทีผู่ใ้หเ้ช่าไดช้ าระไปจรงิ โดยไม่
มดีอกเบี้ย ให้แก่ผูใ้หเ้ช่าทนัทีทีก่องทรสัต์ได้รบัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูใ้หเ้ช่า 
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ในกรณีทีก่ารก่อสรา้งอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีก่่อสรา้งขึน้ใหม่หรอืการแกไ้ขดดัแปลง
สว่นใดๆ ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามวรรคแรกขา้งตน้ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลหรอื
อาคารอื่นใด หรอืในกรณีทีก่องทรสัต์ และ/หรอื บุคคลที่กองทรสัต์ก าหนดกระท าผดิ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และ/หรอื ขอ้บงัคบัอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง กองทรสัตต์กลงรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายนัน้แต่เพยีงฝ่ายเดยีวทัง้หมดในฐานะ
ผูค้รอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

ข้อตกลงกระท าการและ
หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงส่งมอบส าเนาใบอนุญาตต่างๆ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ทัง้หมดให้แก่กองทรัสต์ที่กองทรัสต์จ าเป็นต้องมีเพื่อให้กองทรัสต์เป็นผู้ใช้ และผู้
ครอบครองทรพัยส์นิทีเ่ช่าอย่างสมบรูณ์และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างช าระใดๆ อันเกี่ยวข้องกบั
ทรพัย์สนิที่เช่า หรอืสญัญา และ/หรอื ภาระผูกพนัใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า 
เช่น ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ภาษีป้าย ค่า
อากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปการ และ
ค่าบรกิารต่างๆ เงนิประกนั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทัง้หมด เป็นต้น พรอ้มทัง้ดอกเบีย้คา้ง
ช าระใดๆ และ/หรอื ค่าปรบัหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิจากการคา้งช าระดงักล่าว (หากม)ี 
ซึง่ไดเ้กดิหรอือาจมขีึน้ก่อนการจดทะเบยีนการเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์  แต่
เพยีงฝ่ายเดยีว 

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถด าเนินการให้ผู้เช่าพื้นที่ตามสญัญาเช่าพื้นที่ให้ความ
ยนิยอมหรอืลงนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีใ่หแ้ลว้เสรจ็ไดใ้นวนัจดทะเบยีนสทิธิ
การเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 (สามสบิ) วนันับจากวนั
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอื่น 

ส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดใ้หค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าทีภ่ายใต้สญัญาเช่า
พืน้ทีห่รอืทีไ่ม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่ณ วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 
เพื่อเขา้เป็นคู่สญัญากบักองทรสัต์โดยตรง อนัเป็นเหตุให้กองทรสัต์ไม่สามารถเรยีก
เกบ็ค่าเช่าโดยตรงจากผูเ้ช่าพืน้ทีด่งักล่าวได ้ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(ก) ณ วนัจดทะเบยีนการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะจดัสง่หนงัสอืแจง้การโอนสทิธเิรยีกร้อง 
(ตามตวัอย่างทีแ่นบทา้ยสญัญานี้) ไปยงัผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีม่ไิดใ้หค้วามยนิยอมในการ
โอนสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าวหรอืทีไ่ม่ไดล้งนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าที ่ณ 
วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เพื่อโอนสทิธเิรยีกร้องในค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร
ใดๆ ตามสญัญาเช่าพืน้ทีข่องผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้ ส าหรบัระยะเวลาตามสญัญาเช่าพืน้ที่
ของผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายดงักล่าวนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ใหแ้ก่กองทรสัต์  

(ข) ในกรณีทีผู่เ้ช่าพืน้ทีท่ีม่ไิดใ้หค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าวหรอื
ที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ดงักล่าวได้ช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการ ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยตรง ผู้ให้เช่าจะ
ด าเนินการส่งมอบค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร ซึง่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้ 
ให้แก่กองทรสัต์ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันับแต่วนัที่ผู้ให้เช่าได้รบัค่าเช่า และ/หรอื 
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ค่าบรกิารดงักล่าว โดยผูใ้ห้เช่าจะต้องด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหผู้เ้ช่าพืน้ทีช่ าระเงนิ
ค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิาร หรอืมอบประโยชน์อื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาเช่า
พืน้ทีใ่หแ้ก่กองทรสัตโ์ดยตรง ส าหรบัการช าระเงนิในงวดถดัไป 

ในกรณีที่ผู้ใหเ้ช่าไม่สามารถด าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคแรกได้ และเป็นเหตุให้
กองทรสัตไ์ดร้บัความเสยีหายใดๆ หรอืท าใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ หรือเสื่อมประโยชน์ที่กองทรัสต์พึงจะได้รับจาก
ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่าตกลงรบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนับตัง้แต่วนัจด
ทะเบยีนสทิธกิารเช่าจนถงึวันทีก่องทรสัต์ไดร้บัขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีจ่ากผู้เช่า
พืน้ทีต่ามสญัญาเช่าพืน้ทีข่องผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้ครบถว้น  

 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รบัเงินประกนัภายใต้สญัญาเช่าพื้นที่จากผู้เช่าพื้นที่ไว้ก่อนวัน
เริม่ต้นระยะเวลาการเช่า (หากม)ี ผู้ให้เช่าตกลงจะส่งมอบเงนิประกันดงักล่าวให้แก่
กองทรสัต์ภายใน 7 (เจด็) วนันับจากวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า นอกจากนี้ หากผูใ้ห้
เช่าไดร้บัเงนิประกนัจากผูเ้ช่าพืน้ทีภ่ายหลงัจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะ
ด าเนินการส่งมอบเงนิประกนัดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายใน 7 
(เจด็) วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิประกนัดงักล่าว 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผูกพนั 
หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอิื่นใดในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เป็นหรอือาจเป็นการท าใหเ้สื่อมสทิธหิรอื
รอนสทิธขิองกองทรสัต์ในการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ โดยไม่ไดร้บัความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต์ก่อน และหากกองทรสัต์ใหค้วามยนิยอม
ดงักล่าว ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการใหบุ้คคลทีไ่ดไ้ปซึง่สทิธใินทรพัย์สนิทีเ่ช่านัน้ตกลง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในการยินยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้บงัคบัของสทิธแิละหน้าที ่
ต่าง ๆ ทีผู่ใ้หเ้ช่ามอียู่กบักองทรสัตภ์ายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะด ารงไวซ้ึง่ใบอนุญาตทีจ่ าเป็นตามกฎหมาย
ส าหรบัการด าเนินการตามสญัญานี้ การด าเนินกจิการทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า รวมทัง้
จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขหลกัเกณฑต่์างๆ ตามที่ระบุไวใ้นใบอนุญาตนัน้ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และจะไม่ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของใบอนุญาตหรือ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตนัน้ๆ อนัอาจเป็นผลใหใ้บอนุญาตดงักล่าวมี
ความเสีย่งต่อการถูกยกเลกิ เพกิถอน หรอืหมดอายุเนื่องจากผูใ้หเ้ช่าไม่ไดด้ าเนินการ
ต่ออายุเมื่อถึงก าหนดการต่ออายุของใบอนุญาตนัน้ หรืออาจท าให้ไม่สามารถใช้
ใบอนุญาตดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัอนุญาตนัน้ต่อไปได ้หรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทาง
ลบต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าหรอืต่อการปฏบิตัติามสญัญาของคู่สญัญา 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่กระท าการใดๆ ที่จะก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญานี้และการจดัหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่เช่าของผู้เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
กองทรสัต ์หรอืเวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 
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 นับตัง้แต่วนัทีท่ าสญัญานี้และตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่าจะไม่
จ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทีด่นิทางเขา้ออกทีก่องทรสัต์เป็นผูร้บั
ประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหารมิทรพัยบ์นที่ดนิทางเขา้ออกดงักล่าว ให้แก่ผูอ้ื่น 
เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต์ และในกรณี
ที่กองทรัสต์ได้ให้ความยินยอมในการดังกล่าว ผู้ให้เช่าตกลงด าเนินการให้บุคคล
ดงักล่าวนัน้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบักองทรสัต์เพื่อยนิยอมผูกพนัและอยู่ภายใต้
บงัคบัของสทิธแิละหน้าทีต่่างๆ ของผูใ้หเ้ช่าอนัเกีย่วกบัทีด่นิทางเขา้ออกตามสญัญานี้
ทุกประการ 

นอกจากนี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงว่า หากกองทรสัต์โอนสทิธแิละหน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้ไม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลใดๆ ผูใ้หเ้ช่าตกลงด าเนินการจดทะเบยีนใหบุ้คคล
ดงักล่าวเป็นผู้รบัประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหารมิทรพัย์บนที่ดนิทางเขา้ออก ณ 
ส านักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตกลงให้ความร่วมมือและ
ด าเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง การให้ความยนิยอมและการท าเอกสารใดๆ 
เพื่อให้การดังกล่าวส าเร็จลุล่วงและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าจะไม่
เรยีกรอ้งค่าตอบแทนใดๆ เพิม่เตมิ 

อย่างไรกด็ ีหากสญัญานี้สิน้สุดลงเนื่องจากกองทรสัต์ปฏบิตัผิดิสญัญาตามที่ก าหนด
ภายใต้สญัญานี้ ใหภ้าระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยบ์นทีด่นิทางเขา้ออกดงักล่าวสิน้สุด
ลงทนัท ีโดยผูใ้หเ้ช่าและกองทรสัตต์กลงทีจ่ะด าเนินการจดทะเบยีนยกเลกิภาระตดิพนั
ในอสงัหารมิทรพัยบ์นทีด่นิทางเขา้ออก ดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทรสัตเ์องทัง้สิน้ 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ 
ซ่อมแซม ที่ดนิทางเขา้ออกให้อยู่ในสภาพที่ดแีละเหมาะสมแก่การใช้งาน ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ที่ดนิทางเขา้ออกอยู่ในสภาพที่ดแีละใช้งานได้อย่าง
ปกต ิรวมทัง้เมื่อผูใ้หเ้ช่าไดร้บัการรอ้งขอจากกองทรสัตห์รอืตวัแทนของกองทรสัต์ดว้ย 
โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการบ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และ/
หรอื ซ่อมแซม ทีด่นิทางเขา้ออกแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ด าเนินการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซม ที่ดิน
ทางเขา้ออกดงักล่าวขา้งต้น กองทรสัตม์สีทิธทิีจ่ะเขา้ไปด าเนินการเอง หรอืมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเขา้ไปด าเนินการบ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และ/หรอื ซ่อมแซม แทนผูใ้หเ้ช่า 
โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะรบัผิดชอบและชดใชค้่าใชจ้่ายดงักล่าวตามทีก่องทรสัต์ได้ช าระ
ไปจรงิ ให้แก่กองทรสัต์ทนัททีี่ผู้ให้เช่าได้รบัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต์ 
พรอ้มทัง้ชดเชยค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 
(เจด็จุดห้า) ต่อปีของเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวโดยค านวณนับแต่วนัที่ได้มกีารทดรอง
จ่ายเงนิดงักล่าวจนถงึวนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัเงนิชดเชยจากผูใ้หเ้ช่าครบถว้น 

การประกนัภยั  ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทรสัต์จะจดัให้มกีารท าประกนัความเสี่ยงภยักบับริษัท
ประกนัภยัในจ านวนเงนิการท าประกนัภยัทีเ่พยีงพอตามมาตรฐานของการท าประกัน
ในธุรกจิประเภทเดยีวกนั หรอืในจ านวนทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 
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(1) ประกนัความเสี่ยงภยัในทรพัย์สนิ (Property All Risks) โดยท าเป็นการประกนั
ทรพัย์สนิทีเ่ช่าในส่วนที่กองทรสัต์มสีทิธคิรอบครองอย่างเพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อคุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยอนัอาจจะเกิดแก่ทรพัย์สินที่เช่า  โดยวงเงินเอา
ประกันภัยพิจารณาตามการประกันมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement 
Cost) จากการประเมนิครัง้หลงัสุดโดยไม่หกัค่าเสื่อมราคาและไม่รวมต้นทุนค่า
ที่ดนิ โดยระบุชื่อกองทรสัต์เป็นผู้เอาประกนัและเป็นผูร้บัประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกันภัยที่จ ัดท าขึ้นส าหรับทรัพย์สินที่เช่า (โดยอาจมีธนาคารผู้ให้กู้ของ
กองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมได)้ 

(2) ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities) โดยวงเงินเอา
ประกนัภยัพจิารณาจากโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อบุคคลภายนอก โดยระบุ
ชื่อกองทรสัตเ์ป็นผูเ้อาประกนัในกรมธรรมป์ระกนัภยั เพื่อคุม้ครองความรบัผดิต่อ
บุคคลภายนอกทีก่องทรสัตอ์าจมต่ีอบุคคลภายนอก 

 กองทรสัต์ตกลงที่จะรบัผิดชอบในเบี้ยประกนั ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องจากการจดัใหม้กีารประกนัภยัตามขอ้นี้ และ/หรอื การโอนสทิธิ
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทีไ่ดจ้ดัท าขึน้และมผีลคุม้ครองอยู่ ณ วนัเริม่ตน้ระยะเวลาการ
เช่า ใหแ้ก่กองทรสัต ์(หากม)ี  

การโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือ หน้าท่ีตามสัญญา 
และการให้เช่าช่วง  

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ 

 กองทรสัต์จะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญานี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
ใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้การพจิารณาค าขอดงักล่าวใหก้องทรสัตท์ราบโดยไมช่กัชา้และผูใ้ห้
เช่าจะไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของกองทรสัตโ์ดยไม่มเีหตุอนัสมควร อย่างไรกด็ ีผูใ้ห้
เช่ายนิยอมใหก้องทรสัต์สามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนออกให้
บุคคลอื่นใดเช่าช่วง และ/หรือ รับบริการภายในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่นไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดตามสญัญานี้ และผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหก้องทรสัตส์ามารถน า
สทิธแิละหน้าทีภ่ายใต้สญัญาฉบบันี้ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ใดๆ โดยกองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการนี้ การ
โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้จะต้องไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าทีใ่ดๆ 
ของผูใ้หเ้ช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิระยะเวลาการเช่า 

 ผูใ้หเ้ช่าจะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญานี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้ก่
บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ 
กองทรัสต์จะแจ้งการพิจารณาค าขอดังกล่าวให้ผู้ให้เช่าทราบโดยไม่ชักช้าและ
กองทรสัตจ์ะไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของผูใ้หเ้ช่าโดยไม่มเีหตุอนัสมควร และผูใ้หเ้ช่า
จะต้องไดด้ าเนินการใหผู้ร้บัโอนสิทธแิละหน้าทีด่งักล่าวตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั
กองทรสัตเ์พื่อยนิยอมผกูพนัและอยู่ภายใตบ้งัคบัของสทิธแิละหน้าทีต่่างๆ ของผูใ้หเ้ช่า
ตามสญัญานี้ทุกประการ ในการนี้ การโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญานี้จะตอ้ง
ไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าทีใ่ดๆ ของกองทรสัตภ์ายใตส้ัญญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนั
เกนิระยะเวลาการเช่า 
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ทัง้นี้ ในกรณีที่ต้องมกีารด าเนินการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าใหม่ใหแ้ก่กองทรสัต์จาก
การโอนสทิธภิายใต้ขอ้สญัญานี้ คู่สญัญาจะร่วมมอื ประสานงาน และด าเนินการใหม้ี
การจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ โดยทีก่องทรสัตไ์ม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 
หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่เติมอนัเกดิจากการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าใหม่ดงักล่าว 
เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงยนิยอมใหก้องทรสัตส์ามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ชา่ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น
ออกใหบุ้คคลอื่นใดเช่าช่วง และ/หรอื รบับรกิารภายในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่นได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบและไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่าก่อนแต่
อย่างใด ทัง้นี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการใหเ้ช่าช่วงนัน้ต้องเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารหา
ประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละไม่เป็นการใหเ้ช่าช่วงแก่ผู้เช่าพืน้ทีท่ีป่ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อ
กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน อย่างไรกด็ ีระยะเวลา
การใหเ้ช่าช่วงหรอืขอ้ก าหนดในการต่ออายุสญัญาจะตอ้งไม่เกนิกว่าระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญานี้ 

ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหาย
หรอืถกูท าลาย 

เพื่อประโยชน์แห่งขอ้น้ีให ้ 
“ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถงึ ค่าสนิไหมทดแทนจากการประกนัภยัในส่วนของ
ทรพัย์สนิที่เช่า ซึ่งไม่รวมถึงการประกนัภยัอื่นใดที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอาประกนัภยั
เพิม่เติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้ เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลง
เป็นอย่างอื่น 
“ความเสียหายทัง้หมดหรอือย่างมีนัยส าคญั” หมายถงึ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสียหายแล้วและให้เจ้าของทรัพย์สิน
ด าเนินการรื้อถอนโดยไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อให้
ทรพัยส์นิมสีภาพหรอืลกัษณะการใชป้ระโยชน์เช่นเดมิก่อนเกดิความเสยีหายได ้ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์แห่งความชดัเจน ใหพ้จิารณาความเสยีหายของทรพัยส์นิทีเ่ช่าแยกเป็นหลงัๆ ไป  
“ความเสียหายแต่เพียงบางส่วน” หมายถึง ความเสยีหายที่เกดิขึน้แล้ว และหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งได้ประเมนิความเสยีหายแล้วและสามารถใหเ้จา้ของทรพัยส์นิสามารถ
ด าเนินการขออนุญาตซ่อมแซมหรอืปรบัปรุงเพื่อให้ทรพัย์สนิมสีภาพหรอืลกัษณะการใช้
ประโยชน์เช่นเดิมก่อนเกิดความเสียหายได้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ให้
พจิารณาความเสยีหายของทรพัยส์นิทีเ่ช่าแยกเป็นหลงัๆ ไป 

 ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายแต่เพยีงบางส่วนไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ โดย
ยงัคงสามารถใช้ทรพัย์สนิที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการโครงการ
ไทยแทฟฟิต้าต่อไปได ้(แต่อาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในการด าเนินกจิการโครงการ
ไทยแทฟฟิต้าไดอ้ย่างเตม็ที่เสมอืนก่อนทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายดงักล่าว) 
ให้สญัญาฉบบันี้ยงัคงมผีลบงัคบัใช้ได้ต่อไป ทัง้นี้ เฉพาะทรพัย์สนิที่เช่าในส่วนที่ไม่
เสยีหายและยงัอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรพัย์สนิดงักล่าว
ยังคงเป็นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสญัญาฉบับนี้ต่อไป อนึ่ง คู่สญัญาตกลงให้มีการ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิที่เช่าตามสภาพและคุณลกัษณะ (Specification) เดมิเช่นเดยีวกบั
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าในขณะก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหาย โดยกองทรสัต์น าค่าสนิไหมทดแทน
พืน้ฐานทีไ่ดร้บัจากผูร้บัประกนัภยัมาด าเนินการสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่
ดงักล่าว  
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 ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนียัส าคญัไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใดๆ จนไม่อาจใช้ทรพัย์สนิที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ อนึ่ง 
คู่สญัญาตกลงว่าก่อนการด าเนินการใดๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ี ผูใ้หเ้ช่าและกองทรสัตจ์ะ
ร่วมกันพิจารณาเลือกวิธีการด าเนินการดังที่ระบุไว้นี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
คู่สญัญาทุกฝ่ายเป็นส าคญั  
(1) ใหม้กีารสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ 

(ก) ตามสภาพและคุณลกัษณะ (Specification) เดมิเช่นเดยีวกบัทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าในขณะก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหาย โดยกองทรสัต์น าค่าสนิไหม
ทดแทนพื้นฐานที่ได้รบัจากผู้รบัประกนัภัยมาด าเนินการสร้างและ
จดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ดงักล่าว 

(ข) หากเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่กองทรัสต์ได้รับมาจากผู้รับ
ประกนัภยันัน้มจี านวนไม่เพยีงพอกบัภาระค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหก้ลบัมามสีภาพและคุณลกัษณะ (Specification) เดมิ
เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่เช่าในขณะก่อนที่จะเกิดความเสียหาย 
กองทรสัต์และผู้ให้เช่าตกลงจะร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
ดงักล่าวโดยแบ่งตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ โดยแบ่ง
เงนิค่าใชจ้่ายสว่นเกนิทัง้หมดออกเป็น 360 (สามรอ้ยหกสบิ) สว่นเท่า 
ๆ กนั ทัง้นี้ กองทรสัต์จะรบัผิดชอบส่วนแบ่งเงินค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ
เท่ากบัจ านวนระยะเวลาการเช่าทีย่งัคงเหลอือยู่ โดยเริม่นับตัง้แต่ใน
เดอืนทีเ่กดิกรณีทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมี
นัยส าคญัจนถงึเดอืนทีค่รบก าหนดระยะเวลาการเช่า และผู้ใหเ้ช่าจะ
รบัผดิชอบสว่นแบ่งเงนิค่าใชจ้่ายสว่นเกนิเท่ากบัจ านวนระยะเวลาการ
เช่าทีผ่่านมาแลว้จนถงึเดอืนก่อนเดอืนทีเ่กดิกรณีทรพัยส์นิทีเ่ช่าได้รบั
ความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ การนับระยะเวลา
การเช่าดงักล่าวใหน้ับเป็นเดอืน โดย 1 (หนึ่ง) เดอืน เท่ากบั 1 (หนึ่ง) 
สว่น  

(ค) การสร้างและจดัหาทรพัย์สนิที่เช่าขึน้ใหม่ดงักล่าวจะต้องด าเนินการ
เท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บงัคบัอยู่ในเวลาที่จะมกีาร
ก่อสร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ด าเนินการจดัให้มกีารก่อสร้างภายใต้
แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั
และจะตอ้งท าการก่อสรา้งและจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะสร้างและ
จัดหาทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่
คู่สญัญาตกลงร่วมกนัเป็นลายลักษณ์อักษร (“ระยะเวลาก่อสร้าง
ทรพัยสิ์นท่ีเช่าใหม่”) รวมถงึด าเนินการขอความยนิยอมจากบุคคลใด 
ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี้ และให้ถือว่า
สทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาตามสญัญานี้ยงัคงมผีลต่อไปจนกว่าจะได้
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มีการก่อสร้างทรัพย์สินที่เช่าใหม่ขึ้นมาแทนที่ทรัพย์สินที่เช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ 

(ง) คู่ส ัญญาจะจัดให้มีการท าสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ้นใหม่ (โดยให้มี
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดยีวกบัสญัญานี้) โดยเริม่นับอายุ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ต่อไปทันทีที่การก่อสร้างดงักล่าวแล้ว
เสร็จและพร้อมน าทรัพย์สินที่เช่าใหม่ออกจัดหาประโยชน์ โดย
ระยะเวลาการเช่าทรพัย์สนิทีเ่ช่าใหม่ดงักล่าวจะสิน้สุดในวนัเดยีวกนั
กบัระยะเวลาการเช่าทีก่ าหนดในสญัญานี้ (แต่ทัง้นี้กองทรสัต์จะไม่มี
ภาระหน้าที่ในการช าระค่าเช่าส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ช่าใหม่ตามสญัญา
เช่าฉบบัใหม่อกีแต่อย่างใด) 

หรอื 

 
(2) ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยไม่ถอืว่ากองทรสัต์ปฏบิตัผิดิสญัญานี้ และ

กองทรสัตไ์ม่จ าตอ้งช าระค่าชดเชยใดๆ แก่ผูใ้หเ้ช่า ในการนี้ กองทรสัตต์กลง
จะน าเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีไ่ดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยัมาแบ่งตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยแบ่งเงินค่าสินไหมทดแทน
พื้นฐานทัง้หมดออกเป็น 360 (สามร้อยหกสิบ) ส่วนเท่า ๆ กัน ทัง้นี้  
กองทรัสต์จะได้รับส่วนแบ่งเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานเท่ากับจ านวน
ระยะเวลาการเช่าที่ยังคงเหลืออยู่ โดยเริ่มนับตัง้แต่ในเดือนที่เกิดกรณี
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญัจนถงึเดอืนที่
ครบก าหนดระยะเวลาการเช่า และผู้ให้เช่าจะได้รบัส่วนแบ่งเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนพืน้ฐานเท่ากบัจ านวนระยะเวลาการเช่าทีผ่่านมาแลว้จนถงึเดอืนก่อน
เดือนที่เกิดกรณีทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมี
นัยส าคญั ทัง้นี้ การนับระยะเวลาการเช่าดังกล่าวให้นับเป็นเดือน โดย 1 
(หนึ่ง) เดอืน เท่ากบั 1 (หนึ่ง) ส่วน ทัง้นี้ กองทรสัต์จะส่งมอบเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนพื้นฐานในส่วนทีเ่กนิกว่าทีก่องทรสัต์จะได้รบัตามสดัส่วนระยะเวลา
การเช่าที่ยงัคงเหลอือยู่ ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายใน 14 (สบิสี)่ 
วนันบัแต่วนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานจากผูร้บัประกนัภยั 

อย่างไรกด็ ีเพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน ขอ้ตกลงระหว่างผูใ้ห้เช่าและกองทรสัต์นี้ 
ไม่ตดัสทิธขิองกองทรสัตใ์นการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง และ/หรอื 
การจดัหาทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ และ/หรอื การซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่า ในส่วนทีเ่กนิ
กว่าจ านวนเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานทีก่องทรสัต์ไดร้บัมาจากผูร้บัประกนัภยันัน้
จากผูท้ีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายได ้(ถา้ม)ี 
 

ทัง้นี้  คู่ส ัญญารับทราบและตกลงว่าก่อนการใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นของกองทรัสต์ 
กองทรสัตส์งวนสทิธทิีจ่ะเสนอการด าเนินการดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัตพ์จิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน และกองทรสัตส์งวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการ
ใด ๆ ตามความจ าเป็น เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์กฎหมาย และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทรพัยสิ์นท่ีเช่าถกูเวนคืน (1) ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้กองทรสัต์ทราบโดยทนัทใีนกรณีที่ทรพัย์สนิที่เช่าถูกเวนคนืไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วน โดยก่อนที่ผู้ให้เช่าจะด าเนินการใดๆ กบัหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการตกลงจ านวนเงนิค่าทดแทน ผูใ้หเ้ช่าต้องไดร้บั
ความยนิยอมเป็นลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัตก์่อน และกองทรสัตส์งวนสทิธใินการเขา้
ร่วมด าเนินการเจรจากบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวร่วมกบัผู้ให้เช่าดว้ย 
ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะใช้ความพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการเขา้เจรจาหรอืด าเนินการ
ใดๆ กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์สงูสุดของคู่สญัญาภายใตส้ญัญา
นี้ 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ ให้สญัญานี้เป็นอนัสิน้สุดลง
ทนัท ีโดยคู่สญัญาต่างไม่มสีทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหายซึง่กนัและกนั และผลประโยชน์
หรอืค่าตอบแทนใดๆ ทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้งเนื่องจากการเวนคนื
ดงักล่าวในส่วนของทรพัยส์นิที่เช่าใหต้กเป็นของผู้ใหเ้ช่าและกองทรสัต์ตามสดัส่วน 
ทัง้นี้ ในกรณีที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบการเวนคืนไม่ได้มีการก าหนดสดัส่วน
ผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนทีก่องทรสัต์ต้องได้รบัไว้ คู่สญัญาตกลงให้ค่าทดแทน
การเวนคืนจะค านวณตามสูตรดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ โดยคู่สญัญาจะมีการแต่งตัง้ผู้
ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ 2 (สอง) ราย โดยให้กองทรสัต์และผู้ให้เช่าแต่งตัง้ฝ่ายละ  
1 (หนึ่ง) ราย 

ค่าทดแทนการเวนคนื = (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ 
วันที่ถูกเวนคืน / มูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่เช่าที่ถูก
เวนคนื ณ วนัที่ถูกเวนคนื) x จ านวนเงนิที่ได้รบัจากการ
เวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื 

โดยมูลค่าสทิธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วนัที่ถูก
เวนคนื จะใชค้่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้สองราย 

(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม
วตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญานี้ ให้สญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัต่อไป โดยผูใ้ห้
เช่าตกลงจะคนืผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้รบัจากหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้งเนื่องจากการเวนคนืดงักล่าวในส่วนของทรพัย์สนิที่เช่าส่วนทีถู่กเวนคนืให้
กองทรสัต์ตามสดัส่วน ทัง้นี้ ในกรณีที่หน่วยราชการที่รบัผดิชอบการเวนคนืไม่ไดม้ี
การก าหนดสดัส่วนผลประโยชน์หรอืค่าตอบแทนทีก่องทรสัต์ต้องได้รบัไว ้คู่สญัญา 
ตกลงใหค้่าทดแทนการเวนคนืจะค านวณตามสตูรดงัทีร่ะบไุวต่้อไปนี้ โดยคู่สญัญาจะมี
การแต่งตัง้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 (สอง) ราย โดยให้กองทรสัต์และผู้ให้เช่า
แต่งตัง้ฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ราย 

ค่าทดแทนการเวนคนื = (มูลค่าสทิธกิารเช่าของทรพัย์สนิที่เช่าส่วนที่ถูกเวนคนื 
ณ วนัทีถู่กเวนคนื / มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าสว่นที่
ถูกเวนคนื ณ วนัที่ถูกเวนคนื) x จ านวนเงนิที่ได้รบัจาก
การเวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่าสว่นทีถู่กเวนคนื 
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โดยมูลค่าสทิธกิารเช่าและมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าส่วนทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก
เวนคนื จะใชค้่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้สองราย 

(4) ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะคนืค่าทดแทนการเวนคืนดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ภายใน 30 
(สามสบิ) วนันับจากวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัค่าทดแทนการเวนคนื โดยใหถ้อืว่าค่าทดแทน
การเวนคนืทีผู่ใ้หเ้ช่าไดช้ าระคนืดงักล่าวเป็นการเยยีวยาความเสยีหายทัง้หมดทีผู่้เช่า
อาจไดร้บัในกรณีตามขอ้น้ี 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเป็น
เหตุผดินัดของคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ดงักล่าว ซึง่ใหส้ทิธแิก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งในการบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ และ/หรอื เรยีกค่าเสยีหายจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งได้ 

(1) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยผูใ้หเ้ช่า 

(ก) ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิัติตามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญั
ตามที่ระบุไว้ในสญัญานี้ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรอื สญัญา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(รวมกนัหรอืแยกกนัเรยีกว่า “สญัญาลงทุนท่ี
เก่ียวข้อง”) หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญาลงทุนที่
เกีย่วขอ้ง และผูใ้ห้เช่าไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุผดินัดผดิสญัญาดงักล่าว 
และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่ผู้ให้เช่า
ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัตห์รอืวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าทราบถงึเหตุแห่ง
การผดินัดผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาได้ตกลงกนั เวน้
แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอืเว้นแต่เกดิจากการที่กองทรสัต์ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลง
หรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญานัน้ 
ๆ แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึกรณีทีก่ารไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้หรอื
ผดิค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญานัน้ๆ ของกองทรสัต์เป็นผล
มาจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือความบกพร่องในการ
ปฏบิตัิหน้าที่ หรอืความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อในการไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่
ของผูใ้หเ้ช่าตามทีก่ าหนดในสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวนัที่
กองทรสัตก์ าหนด ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี

(ค) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืก่อภาระผกูพนั หรอืก่อใหเ้กดิสทิธอิื่น
ใดในทรพัย์สนิที่เช่า และ/หรอื ที่ดนิทางเขา้ออกภายในระยะเวลาการเช่า ซึ่ ง
เป็นหรืออาจเป็นการท าให้เสื่อมสิทธิหรือรอนสิทธิของกองทรัสต์ในการใช้
ทรพัย์สนิที่เช่า และ/หรือ ที่ดินทางเข้าออกตามสญัญานี้ โดยไม่ได้รบัความ
ยินยอมจากกองทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญานี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดผิด
สญัญาตามสญัญานี้ทนัท ี

(ง) ในกรณีใด ๆ กต็ามทีท่รพัยส์นิที่เช่าตามสญัญานี้ถูกยดึตามค าสัง่ศาล โดยเกดิ
จากความผดิของผู้ให้เช่า ซึ่งผู้ใช้สทิธไิด้ใช้สทิธถิูกต้องตามกฎหมาย อนัเป็น
เหตุให้กองทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิที่เช่าอย่างเต็มที่ ตาม
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เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสญัญาฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดผิด
สญัญาตามสญัญานี้ทนัท ี

(จ) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใต้การพิทกัษ์ทรพัย์
เดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอ
ฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่กองทรสัตเ์หน็ว่ามผีลกระทบอย่าง
มนีัยส าคญัต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ใหถ้อื
ว่าเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาตามสญัญานี้ทนัท ี

(ฉ) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ใน
ขัน้ตอนการเลกิบรษิทั การช าระบญัชี หรอืศาลมคี าสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของผูใ้ห้
เช่า ซึ่งกองทรสัต์เหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของผูใ้หเ้ช่าในการช าระ
หนี้ หรอืปฏบิตัติามสญัญานี้ ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดินดัผดิสญัญาตามสญัญานี้ทนัท ี

(2) เหตุผดินดัผดิสญัญาโดยกองทรสัต ์

ในกรณีทีก่องทรสัต์จงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามที่
ระบุไว้ในสญัญาลงทุนที่เกี่ยวขอ้ง หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไว้ใน
สญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง และกองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุผดินดัผดิสญัญา
ดงักล่าว และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัทีก่องทรสัต์
ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่าหรอืวนัทีก่องทรสัตท์ราบถงึเหตุแห่งการผดิ
นัดผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตุ
สุดวสิยั หรอืเว้นแต่เกดิจากการที่ผูใ้หเ้ช่าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้  
หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

สิทธิของคู่สญัญาเมื่อเกิด
เหตผิุดนัด 

(1) สทิธขิองกองทรสัตเ์มื่อเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยผูใ้หเ้ช่า 
(ก) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1)(ก) ภายใตห้วัขอ้ “เหตผิุดนัดผิด

สญัญา” และเหตุการณ์ดงักล่าวมไิด้เป็นผลจากการทีก่องทรสัต์ไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้น
สญัญาลงทุนที่เกี่ยวขอ้ง (ซึ่งการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
หรอืผดิค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญานัน้ ๆ ของกองทรสัต์
ดงักล่าว มิได้เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือ
ความบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อในการ
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามที่ก าหนดในสญัญาลงทุนที่เกี่ยวข้อง) 
กองทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ให้เช่าปฏิบตัิตามสญัญาลงทุนที่
เกีย่วขอ้ง หรอื เลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยบอกกล่าวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งช าระคนืค่าเช่าคงเหลอืใหแ้ก่กองทรสัต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่โดยแบ่งค่าเช่าทัง้หมดออกเป็น 360 
(สามรอ้ยหกสบิ) ส่วนเท่า ๆ กนั ทัง้นี้ กองทรสัต์จะไดร้บัค่าเช่าคงเหลอืเท่ากบั
จ านวนระยะเวลาการเช่าทีย่งัคงเหลอือยู่ โดยเริม่นบัตัง้แต่ในเดอืนทีส่ญัญาฉบบั
นี้สิน้สดุลง ทัง้นี้ การนบัระยะเวลาการเช่าดงักล่าวใหน้บัเป็นเดอืน โดย 1 (หนึ่ง) 
เดอืน เท่ากบั 1 (หนึ่ง) ส่วนเท่า ๆ กนั รวมถึงผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบเงนิหรอื
ผลประโยชน์อื่นใดทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัไวใ้นนามกองทรสัต์ รวมถงึค่าขาดประโยชน์
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จากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามระยะเวลา
การเช่าทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการขา้งตน้ของกองทรสัต์นัน้ 
ไม่ตดัสทิธขิองกองทรสัต์ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใด
อนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้ 

(ข) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) (ข) ขอ้ (1) (ค) ขอ้ (1) (ง) ขอ้ (1) 
(จ) หรอืขอ้ (1) (ฉ) ภายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัดผิดสญัญา” กองทรสัตม์สีทิธทิีจ่ะ
บอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ีและในกรณีทีก่องทรสัต์ใชส้ทิธดิงักล่าว ผูใ้หเ้ช่า
จะตอ้งช าระคนืค่าเช่าคงเหลอืใหแ้ก่กองทรสัตต์ามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่า
ทีเ่หลอือยู่โดยแบ่งค่าเช่าทัง้หมดออกเป็น 360 (สามรอ้ยหกสบิ) สว่นเท่า ๆ กนั 
ทัง้นี้ กองทรสัต์จะไดร้บัค่าเช่าคงเหลอืเท่ากบัจ านวนระยะเวลาการเช่าทีย่งัคง
เหลืออยู่ โดยเริ่มนับตัง้แต่ในเดือนที่ส ัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ทัง้นี้  การนับ
ระยะเวลาการเช่าดงักล่าวใหน้บัเป็นเดอืน โดย 1 (หนึ่ง) เดอืน เท่ากบั 1 (หนึ่ง) 
ส่วนเท่า ๆ กนั รวมถึงผูใ้หเ้ช่าจะต้องส่งมอบเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีผู่ใ้ห้
เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ และค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรสัต์ไม่
สามารถใชป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามระยะเวลาการเช่าทีก่ าหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี้ ใหแ้ก่กองทรสัต์ ทัง้นี้ ในการด าเนินการข้างตน้ของกองทรสัตน์ัน้ 
ไม่ตดัสทิธขิองกองทรสัต์ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่นใด
อนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้ 

(2) สทิธขิองผูใ้หเ้ช่าเมื่อเกดิเหตุผดินดัผดิสญัญาโดยกองทรสัต ์ 

ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ภายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัดผิดสญัญา” 
และเหตุการณ์ดงักล่าวมไิดเ้ป็นผลจากการทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไข
ทีร่ะบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ผูใ้ห้
เช่ามสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหก้องทรสัตป์ฏบิตัติามสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่
มผีลท าใหส้ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง เวน้แต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจากการทีก่องทรสัต์
จงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง อนัเป็นผลให้
เกดิผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใต้สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอก
เลิกสญัญาฉบบันี้ได้ทนัทีโดยบอกกล่าวให้แก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องช าระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่กองทรสัต์ ทัง้นี้ ในการด าเนินการ
ข้างต้นของผู้ให้เช่านัน้ ไม่ตัดสทิธขิองผู้ให้เช่าในการเรียกร้องค่าเสยีหาย และ/หรอื 
ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้   

การส้ินสุดของสญัญา (1) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 

(2) ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญัไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใดๆ จนไม่อาจใช้ทรพัย์สนิที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ (2) (ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมี
นัยส าคญั) ภายใต้หวัขอ้ “ทรพัยสิ์นทีเ่ช่าเสียหายหรือถกูท าลาย” ให้ถือว่าสญัญา
ฉบบันี้สิน้สุดลงเมื่อกองทรสัต์ได้ช าระเงนิค่าสนิไหมทดแทนพื้นฐานที่ได้รบัจากผู้รบั
ประกนัภยัใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าครบตามจ านวนทีร่ะบุไว ้
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(3) ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นจนไม่สามารถใชป้ระโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ภายใต้หวัข้อ 
“ทรพัยสิ์นทีเ่ช่าถกูเวนคืน” ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเมื่อผู้ให้เช่าได้ช าระเงิน
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าครบตามจ านวนทีร่ะบุไว ้ทัง้นี้ การด าเนินการใดๆ ของผูใ้หเ้ช่าทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการที่ทรพัย์สนิที่เช่าถูกเวนคนืต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้หวัขอ้ 
“ทรพัยสิ์นทีเ่ช่าถกูเวนคืน” ทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ดว้ย 

(4) เมื่อคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้ ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้
สิน้สดุลงทนัท ี 

(5) เมื่อมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรสัต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรอื 
ค าสัง่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทัง้นี้ โดยไม่ใช่ความผดิของผูใ้หเ้ช่า กองทรสัต ์และทรสั
ต ีหรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัต ์ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่า
คู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้และให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้
สิน้สดุลงทนัท ี

(6) เมื่อคู่สญัญาฝ่ายทีไ่ม่ไดเ้ป็นผู้ผดิสญัญาใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาในกรณีทีไ่ม่มกีารช าระ
ค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า และ/หรอื ไม่มกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามสญัญานี้ 

(7) ในระยะเวลาใดๆ ก่อนหรอืในวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่าหรอืวนัจดทะเบยีนสทิธกิาร
เช่า เมื่อกองทรสัต์ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหาย
หรอืมคีวามช ารุดบกพร่องอย่างมนียัส าคญั หรอืการประกอบกจิการของทรพัยส์นิที่เช่า
มกีารเปลีย่นแปลงในทางลบอย่างมนีัยส าคญั เช่น ไม่มผีูเ้ช่าพืน้ทีใ่นทรัพยส์นิทีเ่ช่าใน
วนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเช่าหรอืวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

(8) เมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาในกรณีที่มีเหตุผิดนัดผิดสญัญา
ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ “สิทธิของคู่สญัญาเมือ่เกิดเหตผิุดนัด” 

ผลของการส้ินสุดสญัญา (1) กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง ข้อ (5) ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การส้ินสุดของ

สญัญา” คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย ค่าเช่า หรอืเงนิหรอื

ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งได้ โดยผู้ใหเ้ช่าไม่ต้องช าระคนืค่า

เช่าคงเหลอืใหแ้ก่กองทรสัต ์เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

(2) กรณีตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (6) ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ “การส้ินสุดของสญัญา” คู่สญัญา

ฝ่ายทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูผ้ดิสญัญามสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย และค่าใชจ้่ายจากคู่สญัญาอกีฝ่าย

หนึ่งได ้

(3) กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ (7) ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การส้ินสุดของสัญญา” 

กองทรสัต์ไม่มสีทิธเิรียกร้องค่าเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อผู้ให้เช่า เว้นแต่เหตุ

ดงักล่าวเกดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผูใ้หเ้ช่า 
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(4) ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีที่มีเหตุผิดนัดผิด

สญัญาตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ “สิทธิของคู่สญัญาเมือ่เกิดเหตุผิดนัด” คู่สญัญาฝ่าย

นัน้มสีทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ดงักล่าว 

ผลภายหลังจากสัญญา
ส้ินสุด 

(1) เมื่อสญัญานี้สิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญานี้ กองทรสัต์จะ
สง่มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่าคนืตามสภาพทีม่กีารใชป้ระโยชน์ตามปกตขิองทรพัยส์นิทีเ่ช่าซึง่
เป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พรอ้มกบัส่วนควบและอุปกรณ์ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตรากบั
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่กองทรสัต์ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการดูแลรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าว
ดุจวญิญูชนรกัษาทรพัย์ของตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบส่วนควบและ
อุปกรณ์ทีต่ดิตรงึตราและไม่ตดิตรงึตรากับทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดเ้นื่องจากเหตุสุดวสิยั หรอื
การเสื่อมสภาพของทรพัย์สนินัน้ ๆ เนื่องจากการใชง้านตามปกตหิรอือายุการใช้งาน
ของทรพัย์สนินัน้ หรือเป็นกรณีที่สญัญานี้สิ้นสุดลงตามข้อ (2) หรือข้อ (3)  ภายใต้
หวัขอ้ “การส้ินสุดของสญัญา”  นอกจากนี้ กองทรสัต์จะส่งมอบเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น
ใดทีก่องทรสัตไ์ดร้บัไวแ้ทนผูใ้หเ้ช่า (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า รวมถงึการคนืเงนิประกนัการ
เช่าและเงนิประกนัการบรกิารทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผู้
เช่าพื้นที่ (หากผู้เช่าพื้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ดงักล่าวกบัผู้ให้เช่าอกีต่อไป) หรือ
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า (ภายใต้ความยนิยอมของผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้ ๆ) หลงัหกัภาระหนี้ทีผู่ใ้หเ้ช่ามี
กบักองทรสัต ์(ถา้ม)ี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่กองทรสัต์ได้ใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) ภายใต้หวัข้อ “สิทธิของ
คู่สญัญาเมือ่เกิดเหตผิุดนัด” แลว้ กองทรสัตส์งวนสทิธทิีจ่ะใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิที่
เช่าจนกว่ากองทรัสต์จะได้รับช าระค่าเสียหาย ค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดดงักล่าวจากผู้ให้เช่าแล้วเสรจ็ โดยกองทรสัต์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง
ค่าเสียหาย ค่าเช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ให้เช่าส าหรับ
ระหว่างระยะเวลานี้ เวน้แต่กองทรสัตจ์ะพสิจูน์ไดว้่ากองทรสัตไ์ดร้บัความเสยีหายจาก
เหตุดงักล่าวเกนิกว่าผลประโยชน์ทีก่องทรสัตไ์ดร้บัส าหรบัช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(3) ในกรณีทีส่ญัญานี้สิน้สุดลงดว้ยเหตุใดๆ เวน้แต่กรณีทีส่ญัญาเช่าสิน้สุดลงตามขอ้ (2) 
หรือข้อ (3) ภายใต้หวัข้อ “การส้ินสุดของสญัญา” ในระหว่างเวลา 6 (หก) เดือน
หลงัจากสญัญาเช่าฉบบันี้สิ้นสุดลง กองทรสัต์จะให้ความช่วยเหลือตามค าร้องขอที่
สมเหตุสมผลจากผู้ใหเ้ช่าในการด าเนินการใหผู้เ้ช่าพื้นทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าในขณะนัน้
เขา้มาท าสญัญาเช่าพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หเ้ช่าใหม่พรอ้มทัง้สง่มอบเงนิประกนัการเช่า
และการบรกิารทีก่องทรสัต์ไดร้บัไวจ้ากผูเ้ช่าพืน้ที่ดงักล่าวในทรพัยส์นิทีเ่ช่าก่อนวนัท า
สญัญาเช่าพืน้ทีฉ่บบัใหมด่งักล่าว (ภายหลงัจากทีไ่ดห้กัค่าเช่า ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ย
ค้างจ่ายของผู้เช่าพื้นที่ (ถ้าม)ี) ให้แก่ผู้ให้เช่า (ภายใต้ความยนิยอมของผู้เช่าพื้นที่) 
หรอืคนืใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่(หากผูเ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ประสงคจ์ะเช่าพืน้ทีด่งักล่าวกบัผูใ้หเ้ช่าอกี
ต่อไป) (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าว กองทรสัต์
และผูใ้หเ้ช่าจะร่วมกนัรบัผดิชอบ เวน้แต่กรณีทีส่ญัญาเช่าฉบบันี้สิน้สุดลงโดยเป็นผล
จากการทีคู่่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผดิสญัญา คู่สญัญาฝ่ายทีผ่ดิสญัญาจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ยตวัเอง 
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เหตสุุดวิสยั  ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลใหคู้่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏบิตัติาม
สญัญาฉบบันี้ได ้คู่สญัญาฝ่ายนัน้จะตอ้งส่งหนงัสอืแจง้ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบถงึ
เหตุสดุวสิยัดงักล่าวในทนัท ีและในกรณีดงักล่าวใหคู้่สญัญาทัง้สองฝ่ายมสีทิธเิลื่อนการ
ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี้ไปได้เท่ากบัระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสยั โดยไม่ถือว่าเป็น
ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด 

 ในกรณีทีเ่หตุสดุวสิยัท าใหคู้่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้
ไดเ้ป็นระยะเวลารวมกนัเกนิกว่า 45 (สีส่บิหา้) วนั คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะเจรจาร่วมกนั
โดยสุจรติ และจะใช้ความพยายามอย่างดทีี่สุดในการบรรลุขอ้ตกลงที่เป็นประโยชน์
อย่างทีส่ดุส าหรบัคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 

(2) สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาตกลงกระท าการกบับรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั 

คู่สญัญา บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั (“Thai Taffeta”)  และ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท (“กองทรสัต”์) 

ข้อตกลงของบริษัท
เจ้าของทรัพย์สินใน
การเช่าช่วงทรพัยสิ์น
ท่ีเช่าในโครงการไทย
แทฟฟิต้า 

ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า Thai Taffeta ตกลงว่าจะเขา้
ท าสญัญาเช่าพืน้ทีเ่พื่อเช่าช่วงทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด ๆ ภายในโครงการไทยแทฟฟิตา้ทีไ่ม่
มีผู้เช่าพื้นที่ (ทัง้นี้ ไม่ว่าทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวจะไม่มีผู้เช่าพื้นที่ด้วยเหตุใดก็ตาม) จาก
กองทรสัต ์เป็นระยะเวลาการเช่าช่วง ดงันี้ (“ระยะเวลาการเช่าช่วงของไทยแทฟฟิต้า”) 

(ก) ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีไ่ม่มผีูเ้ช่าพืน้ทีน่บัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า: ระยะเวลา 
3 (สาม) ปี นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  

(ข) ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าที่สญัญาเช่าพื้นที่สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายในช่วง
ระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า: นับตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่า
พืน้ทีข่องผูเ้ช่าพืน้ทีส่ ิน้สุดลงจนถงึวนัครบก าหนด 3 (สาม) ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีน
สทิธกิารเช่า 

อย่างไรกด็ ีหากทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีส่ญัญาเช่าพืน้ทีส่ ิน้สดุลงอนัเน่ืองมาจากเหตุผดินัดผดิ
สญัญาโดยกองทรสัต์ในฐานะผูใ้หเ้ช่าพืน้ที่ (ทัง้นี้ ไม่รวมกรณีทีเ่หตุผดินัดผดิสญัญา
โดยกองทรสัต์ดงักล่าวเกดิจากความผดิของ Thai Taffeta ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 
หรอืเวน้แต่เกดิจากการทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ทีน่ัน้เสยีหายหรอืช ารุด
บกพร่องอยู่ก่อนวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า) คู่สญัญาตกลงว่า Thai Taffeta ไม่ต้อง
เข้าท าสญัญาเช่าพื้นที่เพื่อเช่าช่วงทรพัย์สนิที่เช่ารายการนัน้จากกองทรสัต์ ในช่วง
ระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ทีด่งักล่าว อน่ึง เพื่อประโยชน์แห่งความชดัเจน 
Thai Taffeta ยงัคงต้องเขา้ท าสญัญาเช่าพื้นทีเ่พื่อเช่าช่วงทรพัย์สนิทีเ่ช่ารายการนัน้
จากกองทรสัต์นับตัง้แต่วนัที่ครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าพื้นที่
ดงักล่าว จนถงึวนัครบก าหนด 3 (สาม) ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  
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โดยตลอดระยะเวลาการเช่าช่วงของไทยแทฟฟิต้า Thai Taffeta ตกลงจะช าระค่าน ้ า  
ค่าไฟ และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายดงักล่าว และตกลง
ช าระค่าเช่าส าหรบัการเช่าช่วงภายใตข้อ้สญัญานี้ใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นรายเดอืนในอตัราดงันี้ 

(1) ในช่วงปีที่ 1 (หนึ่ง) นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า: อตัรา 100.00 บาท (หนึ่ง
รอ้ยบาท) ต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

(2) ในช่วงปีที่ 2 (สอง) นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า: อตัรา 101.50 บาท (หนึ่ง
รอ้ยเอด็บาทหา้สบิสตางค)์ ต่อตารางเมตรต่อเดอืน  

(3) ในช่วงปีที ่3 (สาม) นบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า: อตัรา 103.02 บาท (หนึ่งรอ้ย
สามบาทสองสตางค)์ ต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

Thai Taffeta ตกลงจะช าระค่าเช่า รวมทัง้ค่าน ้า ค่าไฟ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
ขา้งตน้ใหแ้ก่กองทรสัต ์ตามทีก่ าหนดในใบแจง้หนี้ทีอ่อกโดยกองทรสัต ์ภายใน 15 (สบิหา้) วนั
นบัจากวนัที ่Thai Taffeta ไดร้บัใบแจง้หนี้นัน้จากกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงเงื่อนไขของขอ้สญัญานี้กนัเป็นอย่างอื่น โดยในการพจิารณาของ
กองทรสัต์จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทรสัต์และผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็น
ส าคญั 

สิท ธิ ในการปฏิเสธ
ก่อน (Right of First 
Refusal) ในการลงทุน
ในอาคารคลังสินค้า 
และอาคารโรงงานให้
เช่าของ Thai Taffeta 
และ /หรือ  บุ คคล ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ  Thai 
Taffeta 

ตลอดระยะเวลาการเช่า หาก Thai Taffeta และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกบั Thai Taffeta มี
ความประสงคจ์ะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรอืใหเ้ช่าช่วง (ทีม่ใิช่เป็นการใหเ้ช่าหรอืใหเ้ช่าช่วง
พืน้ทีใ่นการด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าทีด่นิและพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานแก่ลกูคา้ทัว่ไป
ตามปกติทางการค้า) ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนของทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ
อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานใหเ้ช่าซึง่ Thai Taffeta และ/หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั Thai 
Taffeta เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์และ/หรอื มสีทิธคิรอบครอง ทีต่ัง้อยู่ภายในโครงการไทยแทฟ
ฟิต้า และทีต่ัง้อยู่ภายในโครงการไทยแทฟฟิตา้ และทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณรศัม ี3 (สาม) กโิลเมตร
จากรอบนอกของโครงการไทยแทฟฟิต้า (“ทรพัยสิ์นท่ีอยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธก่อน”) 
ให้แก่ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อื่นใดที่ไม่ใช่กองทรสัต์ Thai Taffeta ตกลงว่า 
Thai Taffeta และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั Thai Taffeta จะด าเนินการให้กองทรสัต์ได้รบั
สทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรพัยส์นิที่อยู่ภายใต้สทิธใิน
การปฏเิสธก่อนดงักล่าวนัน้ 

อนึ่ง การใช้สทิธกิารปฏเิสธก่อน (Right of First Refusal) ของกองทรสัต์ดงักล่าวต้องเป็นไป
ตามขัน้ตอนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

การให้กองทรัสต์มี
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 าเนินกิจการภายใน

ตราบเท่าที่กองทรสัต์ยงัคงลงทุนในทรัพย์สนิที่เช่าในโครงการไทยแทฟฟิต้า Thai Taffeta  
ตกลงว่า ในกรณีทีโ่ครงการไทยแทฟฟิตา้ ไดใ้ชห้รอืมสีทิธใิชส้ิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง
ใดในการด าเนินกจิการโครงการไทยแทฟฟิตา้ มาก่อนวนัที ่Thai Taffeta ไดใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิที่
เช่าในโครงการไทยแทฟฟิตา้แก่กองทรสัต ์ไม่ว่าจะมกีารจดทะเบยีนใหเ้ป็นทรพัยสทิธหิรอืไมก่็
ตาม Thai Taffeta ตกลงยินยอมให้กองทรัสต์ บริวารของกองทรัสต์ และลูกค้า คู่ค้าของ
โครงการไทยแทฟฟิต้า มสีทิธใินการใช้สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางนัน้ต่อไป โดยไม่มี
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ใ น โ ค ร ง ก า ร ไ ท ย 
แทฟฟิต้า 

ก าหนดระยะเวลา และไม่คิดค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายๆ (ทัง้นี้  เว้นแต่ค่าดูแลระบบ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ที่กองทรัสต์ต้องช าระให้แก่ Thai 
Taffeta หรอืบุคคลที ่Thai Taffeta มอบหมาย ในฐานะผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีส่่วนกลางในโครงการ
ไทยแทฟฟิตา้ ตามก าหนดในสญัญานี้) นอกจากนี้ หาก Thai Taffeta ประสงคจ์ะจ าหน่าย จ่าย 
โอน สิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลใด Thai Taffeta จะแจง้ใหก้องทรสัต์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วนัก่อนการจ าหน่าย จ่าย โอน 
สิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางดงักล่าว อกีทัง้ Thai Taffeta จะตอ้งด าเนินการใหผู้ร้บัโอนสิง่
อ านวยความสะดวกส่วนกลางไดต้กลงยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้นี้ และ 
Thai Taffeta ตกลงว่า Thai Taffeta หรอืบุคคลที ่Thai Taffeta มอบหมายจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่
จ าเป็นเพื่อให้สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางอยู่ในสภาพด ีหรือเมื่อได้รบัการร้องขอจาก
กองทรสัต์หรอืตวัแทนของกองทรสัต์โดยค่าใชจ้่ายของ Thai Taffeta ในกรณีที่ Thai Taffeta 
หรอืบุคคลที ่Thai Taffeta มอบหมายไม่ด าเนินการดงักล่าว กองทรสัตอ์าจจะเขา้ไปด าเนินการ 
หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้ไปด าเนินการบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมแทน Thai Taffeta หรอื
บุคคลที ่Thai Taffeta มอบหมาย โดย Thai Taffeta ตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบและชดใชค้่าใชจ้่าย
ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ทันทีที่ได้รับแจ้งจากกองทรัสต์ พร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
จ่ายเงนิทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัร้อยละ 7.5 (เจด็จุดห้า) ต่อปีของเงนิทดรองจ่าย
ดงักล่าวโดยค านวณจากวนัที่ได้มกีารทดรองจ่ายเงนิดงักล่าวจนถงึวนัทีก่องทรสัต์ได้รบัเงนิ
ชดเชยจาก Thai Taffeta ครบถ้วน โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดงักล่าว จะไม่รวมถึงค่า
ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ที่กองทรัสต์ตกลงเป็น
ผูร้บัผดิชอบ และต้องช าระใหแ้ก่ Thai Taffeta และ/หรอื บุคคลที ่Thai Taffeta มอบหมาย ใน
ฐานะผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีส่ว่นกลางในโครงการไทยแทฟฟิตา้ 

ก า ร ใ ช้ ช่ื อ แ ล ะ
เครือ่งหมายการค้า 

ตลอดระยะเวลาการเช่า Thai Taffeta ตกลงยนิยอมใหก้องทรสัต ์และ/หรอื บุคคลทีก่องทรสัต์
ก าหนดใชช้ื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/
หรอื เครื่องหมายอื่นใดที่ใชใ้นการสื่อความหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจว่าทรพัย์สนิทีเ่ช่า
เป็นทรพัยส์นิของ Thai Taffeta ทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการไทยแทฟฟิต้า และเพื่อวตัถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นเท่านัน้ ทัง้นี้ ให้รวมถึงชื่อ และ/หรือ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ ตรา
สญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดทีเ่กี่ยวเนื่องกบัโครงการไทยแทฟ
ฟิต้า ที่ Thai Taffeta จะได้มีในอนาคตด้วย เพื่อการด าเนินกิจการตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้นี้  
กองทรสัต์จะไม่ใช ้และจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลอื่นใดใชช้ื่อ และ/หรอื เครื่องหมายการคา้ และ/
หรอื ตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื รูปภาพ และ/หรอื เครื่องหมายอื่นใดดังกล่าวขา้งตน้ กบัสนิคา้
และ/หรอืบรกิารของกองทรสัตแ์ละ/หรอืบุคคลอื่นใดเป็นอนัขาด 

ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร
จดัการความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาที่ Thai Taffeta ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์
ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์Thai Taffeta ตกลงต่อกองทรสัตว์่า ทุกครัง้ทีม่ ี
ผู้สนใจเช่าอาคารคลงัสนิค้า Thai Taffeta จะด าเนินการเสนอทรพัย์สนิทัง้หมดให้ลูกค้าเป็น 
ผูพ้จิารณาตดัสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าเป็นทรพัยส์นิของฝ่ายใด รวมถงึการก าหนดค่าเช่า
และค่าบรกิารส าหรบัอาคารที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล รูปแบบ และ
อายุ ใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกนั เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส และใหข้อ้มูลทีเ่พยีงพอแก่ลูกค้าใน
การตดัสนิใจ 
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ข้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร
ด าเนินการเก่ียวกบัผู้
เ ช่ า พื้ น ท่ี ข อ ง
กองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาการเช่าและตลอดระยะเวลาที่ Thai Taffeta ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตภ์ายใตส้ญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์Thai Taffeta ตก
ลงจะไม่ชี้น า ชกัชวน ชกัจูง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดต่อผู้เช่าพื้นที่ที่ได้เขา้ท าสญัญาบริการ
ลูกค้ากบักองทรสัต์ เพื่อวตัถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าพื้นที่ของกองทรสัต์ดงักล่าวเขา้ไปเช่า
พื้นที่ และ/หรือ รบับริการในทรพัย์สนิที่ Thai Taffeta และ/หรอื บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั Thai 
Taffeta มกีรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง และ/หรอื เป็นผูบ้รหิารทรพัยส์นิดงักล่าว แทนทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่าทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

การโอนสิทธิหน้าท่ี
ตามสญัญา 

 ตลอดอายุของสญัญานี้ Thai Taffeta จะไม่โอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญานี้ใหแ้ก่
บุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ 
กองทรัสต์จะแจ้งการพิจารณาค าขอดังกล่าวให้ Thai Taffeta ทราบโดยไม่ชกัช้า และ
กองทรสัต์จะไม่ด าเนินการปฏเิสธค าขอของ Thai Taffeta โดยไม่มเีหตุอนัควร ในการนี้ 
การโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาฉบบันี้จะต้องไม่กระทบต่อสทิธแิละหน้าทีใ่ดๆ 
ของกองทรสัตภ์ายใตส้ญัญานี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิอายุของสญัญานี้ 

 ตลอดอายุของสญัญานี้ หากกองทรสัตโ์อนสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่บุคคลใด 
กองทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญานี้ใหแ้ก่บุคคลอื่นใด โดยไม่
จ าต้องได้รบัความยนิยอมล่วงหน้าจาก Thai Taffeta ทัง้นี้ โดยการด าเนินการดงักล่าว
จะตอ้งไม่ท าให ้Thai Taffeta มหีน้าทีเ่กนิกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญานี้  
อีกทัง้ Thai Taffeta ยินยอมให้กองทรัสต์น าสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ไปเป็น
หลกัประกนัการกู้ยมืเงินกบัสถาบนัการเงนิใด ๆ โดยกองทรสัต์จะแจ้งให้ Thai Taffeta 
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ โดยการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าให ้Thai 
Taffeta มหีน้าทีเ่กนิกว่าทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

เหตผิุดนัดผิดสญัญา  หาก Thai Taffeta จงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาฉบบันี้ และ/หรอื สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ส าหรบัโครงการไทยแทฟฟิต้า และ/
หรอื สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(รวมกนัหรอืแยกกนัเรยีกว่า “สญัญาลงทุนท่ี
เก่ียวข้อง”) หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
Thai Taffeta ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข และปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายใน 60 (หก
สบิ) วนันับจากวนัที ่Thai Taffeta ไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรสัต์หรอืวนัที ่
Thai Taffeta ทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาได้
ตกลงกนั ให้ถือเป็นเหตุผดินัดตามสญัญานี้ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอืเว้นแต่เกดิจาก
การที่กองทรสัต์ในฐานะคู่สญัญาไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ หรอืผดิค า
รบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ใหไ้วใ้นสญัญาลงทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ไม่รวมถึงกรณีที่
การไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้หรอืผดิค ารับรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามที่
ให้ไว้ในสญัญานัน้ๆ ของกองทรสัต์เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
หน้าที ่หรอืความบกพร่องในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อในการ
ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีข่อง Thai Taffeta ตามทีก่ าหนดในสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หากกองทรสัต์จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญัตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาลงทุนที่เกี่ยวขอ้งหรอืผดิค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ใหไ้ว้ในสญัญาลงทุนที่
เกี่ยวข้อง และกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญา
ภายใน 60 (หกสบิ) วนันับจากวนัที่กองทรสัต์ได้รบัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Thai 
Taffeta หรอืวนัทีก่องทรสัต์ทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ 
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ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั ใหถ้อืเป็นเหตุผดินัดตามสญัญาฉบบันี้ เวน้แต่เป็นเหตุสุดวสิยั หรอื
เวน้แต่เกดิจากการที ่Thai Taffeta ในฐานะคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่
ระบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองทีเ่ป็นสาระส าคญัตามทีใ่หไ้วใ้นสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

สิทธิของคู่สญัญาเมือ่
เกิดเหตผิุดนัด 

 ในกรณีที่เกดิเหตุผดินัดผดิสญัญาโดย Thai Taffeta ตามที่ระบุไวภ้ายใต้หวัขอ้ “เหตุผิด
นัดผิดสัญญา” และเหตุการณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการที่กองทรสัต์ไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญา
ลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง (ซึง่การไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้หรอืผดิค ารบัรองที่
เป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญานัน้ ๆ ของกองทรสัต์ดงักล่าว มิได้เป็นผลมาจาก
ความประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัิหน้าที่ หรอืความบกพร่องในการปฏบิตัิหน้าที่ หรอื
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของ Thai Taffeta ตามที่
ก าหนดในสัญญาลงทุนที่เกี่ยวข้อง) กองทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ Thai 
Taffeta ปฏบิตัติามสญัญาลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื เลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทโีดยบอกกล่าว
ให้แก่ Thai Taffeta ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และในการด าเนินการข้างต้นของ
กองทรสัตน์ัน้ ไม่ตดัสทิธขิองกองทรสัตใ์นการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอื่น
ใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัผดิสญัญาดงักล่าวเกดิขึน้  

ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับโครงการ  
ไทยแทฟฟิต้า ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดงักล่าว กองทรสัต์มสีทิธใิชเ้หตุ
ดงักล่าวถอืเป็นเหตุเลกิสญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้เช่นกนั 

 ในกรณีทีเ่กดิเหตุผดินัดผดิสญัญาโดยกองทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้ภายใต้หวัขอ้ “เหตุผิดนัด
ผิดสัญญา” และเหตุการณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการที่ Thai Taffeta ไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงหรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคญัตามที่ให้ไว้ในสญัญา
ลงทุนที่เกี่ยวข้อง Thai Taffeta มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้กองทรัสต์ปฏิบัติตาม
สญัญาลงทุนที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่มผีลท าให้สญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง เว้นแต่ความเสยีหาย
ดงักล่าวเกดิจากการทีก่องทรสัต์จงใจฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง อนัเป็นผลใหเ้กดิผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่า Thai Taffeta 
มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ได้ทนัทโีดยบอกกล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และในการด าเนินการขา้งต้นของ Thai Taffeta นัน้ ไม่ตดัสทิธขิอง Thai Taffeta 
ในการเรียกร้องค่าเสยีหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดผดิ
สญัญาดงักล่าวเกดิขึน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ Thai Taffeta ใช้สิทธิเลิกสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับโครงการ 
ไทยแทฟฟิต้า ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาดงักล่าว Thai Taffeta มสีทิธใิช้
เหตุดงักล่าวถอืเป็นเหตุเลกิสญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้เช่นกนั 

การมีผลใช้บงัคบัของ
สญัญา และการส้ินสุด
ของสญัญา 

 สญัญาฉบบันี้มผีลบงัคบัใชน้บัแต่วนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้และใหม้ผีลใชบ้งัคบัตลอดระยะเวลา
การเช่า เวน้แต่ทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในสญัญาฉบบันี้หรอืเวน้แต่จะมกีารเลกิสญัญา
ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี้ 

 เมื่อมกีารเพกิถอน หรอืยกเลกิสถานะของกองทรสัต์โดยผลของกฎหมาย และ/หรอื ค าสัง่
ของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ทัง้นี้ โดยไม่ใช่ความผดิของ Thai Taffeta กองทรสัต ์และทรสัต ีหรอืเมื่อผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์มมีตใิหเ้ลกิกองทรสัต ์ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าคู่สญัญาตกลง
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ร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลกิสญัญาฉบบันี้และใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงทนัท ีโดย
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนอื่น
ใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งได ้เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

 
3.8 การกู้ยืมเงิน 

3.8.1 สรปุสาระส าคญัของสญัญากู้ยืมเงิน   

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัตอ์าจใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิจากธนาคาร
พาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัภยั และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีอ่าจสามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัต์ได ้ (“ผู้ให้
กู้”) ซึง่ขอ้เสนอเบือ้งตน้ทีก่องทรสัต์ไดร้บัประกอบดว้ย วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวนรวมไม่เกนิ 600 ลา้นบาท เพื่อ
ใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ระดบัหนี้สนิของกองทรสัตจ์ะไม่เกนิรอ้ยละ 35 
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้
โดยมเีงื่อนไขทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิ บรษิัทประกนัภยั และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่อาจ
สามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้  

ผูกู้้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อนิดสัเทรยีล โกรท 

วงเงินกู้ วงเงินกู้ระยะยาว จ านวนรวมไม่เกนิ 600 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ยอ้างองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) หรอื อตัรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงตามอตัราดอกเบี้ยอื่น โดยอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสญัญา
เงนิกูจ้ะไม่เกนิอตัราดอกเบีย้เทยีบเท่าอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) 
ลบรอ้ยละ 1 ต่อปี 
โดยอตัราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงนิกู้
ของลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี

อายสุญัญาเงินกู้ อายุสญัญาเงนิกูเ้ฉลีย่ไม่เกนิ 10 ปี 
การช าระคืนเงินต้น  ช าระคืนโดยการทยอยช าระ และ/หรือ ครัง้เดียวทัง้จ านวนตามที่ระบุในสญัญา

เงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั/1  

หลกัประกนัการกู้ยืม 1) การจ านองทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้หมดหรอืบางสว่น และ/หรอื การโอนสทิธกิาร
เช่าเป็นประกนั  

2) การโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยั และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็น
ผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม 

3) การโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไขในสญัญาเช่า 
4) การจดทะเบียนสทิธิการเช่า และ/หรือ สทิธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์

ประกนัภยั เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทาง
ธุรกจิ 



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

ส่วนที ่2.3 หน้า 85 
 

5) หลกัประกนัการกูย้มือื่นๆ (ถ้าม)ี ตามทีก่องทรสัต์และผูใ้หกู้อ้าจจะก าหนดใน
สญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัต์และผูใ้หกู้้จะตก
ลงกนั 

ข้อปฏิบติัทางการเงิน ผูกู้จ้ะต้องด ารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อมลูค่าทรพัยส์นิ
รวม (Interest Bearing Debt to Total Asset Value Ratio) ไม่เกินกว่าร้อยละ 35  
และ/หรือ ข้อปฏิบตัิทางการเงินอื่นๆ ตามที่กองทรสัต์และผู้ให้กู้อาจก าหนดใน
สญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กองทรสัตแ์ละผูใ้หกู้จ้ะตกลงกนั 

หมายเหตุ:  

/1 ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารเปิดเผยขอ้มลูและรายละเอยีดเกีย่วกบัการกนัเงนิส ารองเพือ่น ามาช าระหนี้
เงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์รบัทราบผ่านทางแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.8.2 ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินของกองทรสัตต่์อผูล้งทุน 

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าการกู้ยมืเงนิเพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกีย่วขอ้งนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ เนื่องจากจะ
ช่วยใหก้องทรสัต์มโีครงสร้างการบรหิารเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนต ่าลงเมื่อเทยีบกบั
การใชเ้งนิจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์ตม็มูลค่าการลงทุน ซึง่จะส่งผลใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยทรัสตด์ขีึน้ 
รวมทัง้อตัราดอกเบีย้ทีก่องทรสัตต์อ้งช าระในการกูย้มืเงนิในครัง้นี้อยู่ในเกณฑท์ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัราการกูย้มืเงนิของ
ลูกคา้ชัน้ดทีีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศส่วนใหญ่เสนอใหก้บัลูกคา้ของตนในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั และอยู่
ภายใต้เงื่อนไขทีใ่กล้เคยีงกนั ซึ่งต ่ากว่าต้นทุนเงนิทุนในส่วนทุนของกองทรสัต์อย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้เฉลีย่สงูสุดทีก่องทรสัต์ต้องช าระตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้ตามทีเ่ปิดเผยในขอ้ 3.8.1 สรุปสาระส าคญัของ
สัญญากู้ยืมเงินข้างต้น จะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ต่อปี 
อย่างไรกต็าม ในกรณีที่กองทรสัต์ได้รบัขอ้เสนอในการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื 
บริษัทประกนัภัย ที่มีข้อก าหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปัจจุบนั (เช่น อัตราดอกเบี้ยต ่ากว่า เป็นต้น) ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการใชเ้งนิกูย้มืจากขอ้เสนอดงักล่าว ทัง้นี้ กองทรสัต์จะไม่ด าเนินการกูย้มืเงนิเพิม่เติม
จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ีโดยอาจเป็นบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ และ/หรอืบรษิทั
ประกนัภยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตตีามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งจะท าใหร้ายการน้ีอาจ
เขา้ขา่ยเป็นการกระท าทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทรสัต ์กบัทรสัตี 

3.8.3 ความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน  

เนื่องจากกองทรสัต์มีความประสงค์ที่จะกู้ยมืเงนิระยะยาวจ านวนรวม 300 – 600 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรบัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งที่เกดิขึน้
จากการกูย้มืเงนิดงักล่าวได ้โดยรายละเอยีดของความเสีย่งจากการกูย้มืเงนิไดถู้กระบุในส่วนที ่2.6 หวัขอ้ 6.1.9 
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ   

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบถงึความเสีย่งดงักล่าวและจะด าเนินการพจิารณาและตดิตามปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์และจะบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากปัจจยัดงักล่าว โดยค านึงถงึขอ้กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งและผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์เป็นส าคัญ รวมถงึจะตดิตามปัจจยัภายนอกต่างๆ ทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและสภาพคล่องของกองทรสัต ์เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 
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3.8.4 ความสมัพนัธ์และเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องและความเหน็เก่ียวกบัเงื่อนไข
ตามสญัญากู้ยืมเงิน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 

ไม่ม ี

เหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตี 

ไม่ม ี

ความเหน็เกีย่วกบัเงื่อนไขตามสญัญาการกูย้มืเงนิ 

ไม่ม ี

3.9 ข้อพิพาทหรอืข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย ์

3.9.1 ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 3670 ซ่ึงเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนในโครงการ
ทิพย ์5 

เน่ืองจากบางสว่นของทีด่นิโฉนดเลขที ่3670 ซึง่มนีายพบิลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์ เป็นเจา้ของกรรมสทิธิม์แีนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน อาจตัง้อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้า (“ท่ีดินในเขตเดินสายไฟฟ้า”) ซึ่งที่ดินในเขตเดิน
สายไฟฟ้าจะถูกจ ากัดการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 
(“พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต”) ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดนิในเขตเดินสายไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ เพื่อ
ประโยชน์แห่งความปลอดภยัในการส่งพลงังานไฟฟ้า เช่น มขีอ้จ ากดัในการสรา้งโรงเรอืนหรอืสิง่อื่น ปลูกต้นไม้
หรอืพชืผล เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
 
ดงันัน้ เมื่อกองทรสัต์เขา้ลงทุนโดยรบัโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิโฉนดเลขที่ 3670 จงึอาจท าให้บางส่วนของทีด่นิที่
กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนกองทรสัต์มขีอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในที่ดนิ ภายใต้พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติ ตามที่
กล่าวขา้งตน้ ทัง้นี้ บรเิวณทีด่นิในเขตเดนิสายไฟฟ้าไม่มสี่วนทีล่ ้าเขา้ไปในส่วนทีเ่ป็นอาคารในโครงการทพิย ์5 ที่
กองทรสัตจ์ะใชจ้ดัหาประโยชน์ 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึพจิารณาว่าการทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี่อาจตัง้อยู่ในเขตเดนิสายไฟฟ้า ซึง่มี
ขอ้จ ากดัการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ ตามรายละเอยีดขา้งตน้นัน้ มไิดก้ระทบต่อกองทรสัตใ์นการจดัหาประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิในโครงการทพิย ์5   
 

3.9.2 บางส่วนของท่ีดินซ่ึงเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าสต์กอยู่ในบงัคบั
ภาระจ ายอมของท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลภายนอก 

กองทรสัต์ จะลงทุนในทรพัยส์นิโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์โดยจะรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ 
และส านักงาน รวมถึงทรพัยส์นิอื่นที่เกี่ยวขอ้ง จากบรษิทั ทู ไทเกอร์ พรอ็พ จ ากดั ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่55123 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลบาง
เสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ เนื้อทีด่นิตามโฉนดรวม 53 ไร่ 39.0 ตารางวา (“ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
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55123”) และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้และส านักงานในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์จ านวน 3 หลงั (4 ยูนิต) 
โดยมพีืน้ทีเ่ช่าอาคารรวมประมาณ 43,481.0 ตารางเมตร รวมถงึทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ที่ดินโฉนดเลขที่ 55123 ซึ่งเป็นที่ดินที่กองทรสัต์จะลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (บางส่วน) เรื่อง 
ทางเดนิ ทางรถยนต ์ของทีด่นิโฉนดเลขที ่77980 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ (“ท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 77980”) ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั สยามคอนเทนเนอร ์ทรานสปอร์ต แอนด์ เทอร์มนิอล จ ากดั 
โดยไม่มีก าหนดเวลาและไม่มีค่าตอบแทน ตามบนัทึกถ้อยค า (ข้อตกลงเรื่องภาระจ ายอม) ฉบบัลงวนัที่ 28 
เมษายน 2538 (“ข้อตกลงภาระจ ายอม”) ทัง้นี้ เน่ืองจากทีด่นิโฉนดเลขที ่77980 เป็นทีด่นิทีอ่ยู่แปลงดา้นในและ
จ าเป็นต้องใช้บางส่วนของที่ดนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพื่อเป็นทางเขา้ออกไปสู่ถนนสาธารณะ โดยบรเิวณภาระ  
จ ายอมในที่ดนิโฉนดเลขที่ 55123 ที่กองทรสัต์ จะเข้าลงทุนนัน้ จะไม่มสี่วนที่ล ้าเข้าไปในส่วนที่เป็นอาคารใน
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ทีก่องทรสัตจ์ะใชจ้ดัหาประโยชน์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตจีงึพจิารณาว่าการทีก่องทรสัต ์จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีต่กอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่ง
ทรพัยสทิธปิระเภทภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิโฉนดเลขที ่77980 ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั สยามคอนเทนเนอร ์
ทรานสปอร์ต แอนด์ เทอร์มินอล จ ากัด ตามรายละเอียดข้างต้นนัน้ มิได้กระทบต่อกองทรัสต์ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรพัย์สนิในโครงการเอม็เอส แวร์เฮ้าส ์และการได้มาซึ่งทรพัย์สนิในโครงการเอม็เอส แวร์เฮ้าส์ 
ยงัคงเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม เน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

1) กองทรสัตย์งัคงใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต ์จะเขา้ลงทุนในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้สไ์ด ้กล่าวคอื 
กองทรสัตย์งัคงน าทรพัยส์นิออกใหเ้ช่าได ้โดยพืน้ทีท่ีด่นิภารยทรพัยซ์ึง่ตกอยู่ภายใตภ้าระจ ายอมดงักล่าวไม่
มสี่วนทีล่ ้าเขา้ไปในส่วนทีเ่ป็นอาคารคลงัสนิคา้และส านักงานในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ทีปั่จจุบนัมผีูเ้ช่า
เช่าพืน้ทีด่งักล่าวอยู่ครบเตม็จ านวนพื้นที ่โดยภาระจ ายอมดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นทางเดนิ ทาง
รถยนต์ เท่านัน้ และผู้ได้สทิธิในภาระจ ายอมดงักล่าวจะใช้ทางเกนิความจ าเป็นไม่ได้ และไม่มีสทิธทิี่จะ
เปลีย่นแปลงประโยชน์ทีต่นไดร้บัตามทีไ่ดต้กลงกนัไวต้ามหลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) แม้ขอ้ตกลงภาระจ ายอม ไม่ปรากฏขอ้ตกลงเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายส าหรบัการบ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และ/หรอื 
ซ่อมแซมที่ดินภารยทรัพย์ ดังนัน้ เมื่อกองทรัสต์ได้รับโอนกรรมสิทธิใ์นที่ดินโฉนดเลขที่ 55123 แล้ว 
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจงึเป็นไปตามหลกักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทั สยามคอน
เทนเนอร ์ทรานสปอรต์ แอนด ์เทอรม์นิอล จ ากดั ในฐานะเจา้ของสามยทรพัยต์้องเสยีค่าใชจ้่ายของตนเอง
ในการรกัษาซ่อมแซม แต่ถ้ากองทรสัต์ ในฐานะเจ้าของภารยทรพัย์ได้รบัประโยชน์ด้วยนัน้ กองทรสัต์ 
จะตอ้งออกค่าใชจ้่ายตามสว่นแห่งประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

3) ทีด่นิภารยทรพัยค์ดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของทรพัยส์นิโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ซึง่มใิช่
สาระส าคญัต่อการจดัผลหาประโยชน์จากโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายส าหรบัการบ ารุงรกัษา 
ปรับปรุง และ/หรือ ซ่อมแซมที่ดินภารยทรัพย์ดังกล่าวน่าจะไม่ใช่จ านวนที่มีนัยส าคัญที่กระทบต่อ
ผลประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

เมื่อพจิารณาเหตุผลและขอ้เทจ็จรงิขา้งต้น ผู้จดัการกองทรสัต์พจิารณาว่าภาระจ ายอมเหนือที่ดนิภารยทรัพย์
ดงักล่าว ไม่กระทบการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์อย่างมนีัยส าคญั โดยกองทรสัต์ 
จะสามารถจดัหาประโยชน์ไดต่้อไป และเงื่อนไขการไดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารในโครงการเอม็เอส แวร์
เฮา้ส ์ดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์โดยรวม อนัเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 12 (2) ของประกาศที ่ทจ. 
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49/2555 ที่กองทรสัต์ จะลงทุนในทีด่นิโฉนดเลขที ่55123 ซึ่งตัง้อยู่ทีต่ าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ ซึง่ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งทรพัยสทิธปิระเภทภาระจ ายอมได้ 

3.10 เง่ือนไขในการยกเลิกการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยกเลกิการระดมทุนเพื่อเพิม่ทุน 

1) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัต์กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่ าเงนิกู้ยมื
จากบุคคลอื่น (ถา้ม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์โดยใหย้กเลกิการเสนอขายทัง้จ านวน 

2) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัต ีหรอืผูล้งทุนต่างดา้ว
และท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัต์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยทีถ่ืออยู่เดมิ (ถ้าม)ี 
ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยให้ยกเลกิการเสนอขายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอตัราหรือ
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

3) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี เพื่อน าไปลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้ (15) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

4) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางด้านกฎหมาย การเงิน  เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัทีม่ผีลกระทบ
ต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

5) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หรอืไม่
สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

6) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) 
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4. การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

4.1. ลกัษณะการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทัฯ ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีด่ าเนินการ
จัดหาประโยชน์จากทรพัย์สินของ AIMIRT โดยการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารจดัการ
ทรพัยส์นิของ AIMIRT และน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่โดยส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิ 
ไดจ้ดัหาประโยชน์โดยการใหเ้ช่าทรพัยส์นิกบัผูเ้ช่าเพื่อน าไปประกอบธุรกจิเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่าเองโดยทีก่องทรสัต์
จะไดร้บัรายไดแ้ละกระแสเงนิสดในรปูแบบรายไดค้่าเชา่และบรกิารรายเดอืน โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้ าสญัญาแต่งตัง้
และว่าจา้งผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อท าหน้าทีผู่้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และส าหรบัทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
กองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะท าสัญญาแต่งตัง้และว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ท าหน้าที่ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยต่์อไป ทัง้นี้ รายละเอยีดของทรพัยส์นิของกองทรสัตม์ดีงันี้ 

ช่ือโครงการ ประเภทอสงัหาริมทรพัย ์ ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์/ ผูเ้ช่าหลกั 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนอยู่เดิม 
กลุ่ม JWD 
- โครงการแปซฟิิค หอ้งเยน็/1 อาคารคลงัหอ้งเยน็ บรษิทั แปซฟิิค หอ้งเยน็ จ ากดั 
- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค/1/2 อาคารคลงัหอ้งเยน็ บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีแปซฟิิค จ ากดั 
- โครงการดาตา้เซฟ/1 อาคารคลงัสนิคา้ บรษิทั ดาตา้เซฟ จ ากดั 
- โครงการเจดบัเบิล้ยดู ีนวนคร/3 อาคารคลงัสนิคา้/โรงงาน บรษิทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั 

กลุ่ม TIP 
- โครงการทพิย ์7 อาคารคลงัสนิคา้ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั 
- โครงการทพิย ์8 อาคารคลงัสนิคา้ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั 

โครงการสยามเฆม ี
ถงัเกบ็สารเคมเีหลวและ

อาคารคลงัสนิคา้ 
บรษิทั สยามเฆม ีจ ากดั (มหาชน) 

โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี อาคารคลงัสนิคา้ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 
โครงการชวีาทยั อมตะซติี ้ อาคารโรงงาน บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม 
โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 
(สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) 

อาคารคลงัสนิคา้ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั 

โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์ อาคารคลงัสนิคา้ บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
โครงการไทยแทฟฟิตา้ อาคารคลงัสนิคา้ บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั 

หมายเหตุ: 
 /1 กองทรสัต์จดัหาประโยชน์จากโครงการดงักล่าวโดยการใหเ้ช่าตรงกบัผูเ้ช่าหลกั โดยไมไ่ดว้่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
/2 รวมการเขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) 
/3 กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 
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ทัง้นี้ รายละเอยีดทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง มดีงันี้  

1) โครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย ์8 (ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม): กรรมสิทธิใ์นที่ดิน จ านวน 13 โฉนด  
เน้ือทีด่นิตามโฉนดรวมประมาณ 35 ไร่ 1 งาน 23.5 ตารางวา กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้และส านกังาน 
จ านวน 7 หลงั (8 ยนูิต) โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 35,773.7 ตารางเมตร 

2) โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮ้าส:์ กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 1 โฉนด เนื้อทีด่นิตามโฉนดประมาณ 53 ไร่ 0 
งาน 39.0 ตารางวา กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าและส านักงาน จ านวน 3 หลงั (4 ยูนิต) โดยมพีื้นที่
อาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 43,481.0 ตารางเมตร 

3) โครงการไทยแทฟฟิต้า: สทิธกิารเช่าระยะยาวในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ สทิธกิารแบ่งเช่าในทีด่นิ จ านวน 
7 โฉนด เน้ือทีด่นิแบ่งเช่ารวมประมาณ 42 ไร่ 3 งาน 41.4 ตารางวา และอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 4 หลงั 
(4 ยนูิต) โดยมพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 38,083.0 ตารางเมตร มกี าหนดระยะเวลาการเชา่ 30 
ปี นบัตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตล์งทุนเพิม่เตมิ 

4.1.1. การจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์น 

1. ลกัษณะของสญัญาเช่าพืน้ท่ี 

ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
กองทรสัต์จะน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อย กองทรสัต์โดยทรสัตีจะเขา้เป็นคู่สญัญา
กับผู้เช่าพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่า รวมทัง้สญัญาบริการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ( “สญัญาเช่าพื้นท่ี”) ส าหรับ
ทรพัย์สนิในโครงการทพิย์ 5 และโครงการทพิย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิม่เติม), โครงการเอม็เอส แวร์เฮ้าส ์และ
โครงการไทยแทฟฟิต้า อย่างไรกด็ ีส าหรบัโครงการไทยแทฟฟิต้า กองทรสัตอ์าจพจิารณาด าเนินการจดัหา
ผลประโยชน์ในอาคารคลังสินค้าบางหลัง โดยการให้เช่ากับ Thai Taffeta (ในฐานะผู้เช่า) โดยที่ Thai 
Taffeta (ในฐานะผู้เช่าและผู้ให้เช่าช่วง) จะให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าช่วงต่อไป โดยรายได้และกระแสเงนิสดที่
กองทรสัต์จะได้รบันัน้ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า และค่าบรกิาร (ถ้าม)ี เป็นรายเดอืนจากการให้เช่าและ
ใหบ้รกิารอาคารคลงัสนิคา้ ซึง่สญัญาเช่าพืน้ทีด่งักล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น รายไดใ้นลกัษณะค่าเช่า และค่าบรกิาร (ถ้าม)ี เป็นรายเดอืนมาจาก
การใหเ้ช่าและบรกิารอาคารคลงัสนิคา้ โดยเป็นอตัราคงที ่ไม่ไดผ้นัแปรตามผลประกอบการของผูเ้ช่าพืน้ที่
รายย่อย โดยสญัญาเช่าพืน้ทีส่ว่นใหญ่มรีะยะเวลาการเช่าทีม่รีะยะเวลาประมาณ 3 ปี  

ทัง้นี้ ส าหรบัสญัญาเช่ากบัผู้เช่าพืน้ทีร่ายย่อย โดยส่วนใหญ่แลว้จะท ากบัผูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมี
การเช่าพืน้ทีใ่นครัง้ละจ านวนมาก โดยทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สอง 
นัน้ ถอืไดว้่ามกีารกระจายตวัของอายุสญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผูเ้ช่า อุตสาหกรรมปลายทาง และสญัชาติ
ของผู้เช่าที่หลากหลาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต)์ 

2. โครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

โครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ส าหรบัทรพัยส์นิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่ เดมิและทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สอง สามารถสรุปไดต้ามแผนภาพดงัต่อไปนี้ 
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หมายเหตุ: กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 

4.2. ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

4.2.1. บริษทั งานสมบูรณ์ จ ากดั1  

(1) ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ :  333 หมู่ที ่9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 
   จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0115554010121 
โทรศพัท ์ : 02-382-5111 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท 

(2) คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละคณะผูบ้รหิาร 
บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นบรษิทัในเครอืของ TIP ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้
ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2554 โดยมผีู้ถือหุ้นใหญ่คอืกลุ่มไกรศกัดาวฒัน์ ปัจจุบนั บรษิัท งาน
สมบูรณ์ จ ากดั เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดของ TIP ซึ่งมคีลงัสนิค้าและโรงงาน
ตัง้อยู่บนถนนเทพารกัษ์ ถนนเลยีบคลองสง่น ้าสวุรรณภูม ิและถนนบางนาตราด กม. 19 อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมุทรปราการ โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 TIP มคีลงัสนิคา้และโรงงานที่สร้างเสรจ็แลว้ และมพีืน้ทีอ่าคาร
คลงัสนิค้าและโรงงานใหเ้ช่าประมาณ 532,000 ตารางเมตรโดย บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั มทีมีงานก่อสรา้ง

                                                           
1 บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั ถอืหุน้โดยกลุม่ครอบครวัไกรศกัดาวฒัน์ รอ้ยละ 100.00 (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564) 
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คลงัสนิคา้เป็นของตนเอง ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพทัง้ในดา้นการเงนิ การรกัษามาตรฐานของคลงัสนิคา้ และเพิม่
ความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือ สามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลูกค้า และ
สามารถใหบ้รกิารการดดัแปลงต่อเตมิโรงงานตามทีล่กูคา้ตอ้งการ นอกจากการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ี ่
TIP เป็นเจา้ของซึง่มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องแลว้ บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ยงัใหบ้รกิารช่วยเหลอืลกูคา้ในการ
ขอใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทัง้
การใหบ้รกิารขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัคนต่างชาต ิและบรกิารทัว่ไปตามทีล่กูคา้ตอ้งการ ท า
ใหถ้อืเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่การบรกิารของ TIP ส่งผลให ้TIP สามารถรกัษาอตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ใหอ้ยู่
ในระดบัสูงได้ อีกทัง้ TIP บริษัท งานสมบูรณ์ จ ากดั และคณะผู้บริหาร ได้ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายหรือให้เช่า
อาคารคลงัสนิค้าและโรงงานส าเร็จรูปรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวขอ้งแก่ผู้ประกอบการทัง้ในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 20 ปี ท าใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั มคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอใน
การบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(3) ความเกีย่วขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื TIP ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิการถอืหุน้หรอืความเกีย่วขอ้งทาง
ธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่างไรกด็ ีจากการที ่บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั เป็นบรษิทัในเครอื TIP โดยที ่TIP 
เป็นเจา้ของอาคารคลงัสนิคา้ในบรเิวณเดยีวกบัอาคารคลังสนิคา้ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติม
ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สอง รวมทัง้เป็นผูข้ายทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่
สอง ซึง่บทบาทดงักล่าวทีม่ต่ีอกองทรสัตอ์าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัตไ์ดใ้นเรื่องการ
จดัหาผู้เช่ารายใหม่โดยการเลอืกเสนออาคารคลงัสนิค้าของ TIP ให้ลูกค้าพจิารณาก่อนอาคารคลงัสนิค้าของ
กองทรัสต์ รวมถึงการก าหนดราคาค่าเช่าของอาคารคลังสินค้าด้วย อย่างไ รก็ตาม ผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้
ตระหนักถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ดังนัน้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการเลอืกลงทุนในอาคารคลงัสนิคา้รวมถงึแนวทางการก ากบัดูแลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ตามรายละเอยีดในสว่นที ่2.4 ขอ้ 4.2.5  
กลไกหรอืมาตรการที่ใช้ในการก ากบัดูแลผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ 

(4) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับ
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

ช่ือ
โครงการ ท่ีตัง้โครงการ 

TIP กองทรสัต์/3 
จ านวน

คลงัสินค้า  
(ยูนิต) /1 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า
ให้เช่า 

(ตร.ม.) /2 

จ านวน
คลงัสินค้า  

(ยูนิต) 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า
ให้เช่า 
(ตร.ม.)  

ทพิย ์1 สมุทรปราการ 42 33,500.00  - - 
ทพิย ์2 สมุทรปราการ 6 14,103.50  - - 
ทพิย ์3 สมุทรปราการ 4 9,623.00  - - 
ทพิย ์4 สมุทรปราการ 14 11,357.25  - - 
ทพิย ์5 สมุทรปราการ 24 30,591.79  7 27,775.00 
ทพิย ์6 สมุทรปราการ 22 17,535.00  - - 
ทพิย ์7 สมุทรปราการ 3 24,498.00  5 21,651.10 
ทพิย ์8  สมุทรปราการ 40 88,318.75 5 42,691.30 
ทพิย ์9 สมุทรปราการ 5 44,329.00 - - 

รวม  161 273,856.29 16 92,117.35 
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หมายเหตุ:  
/1 จ านวนคลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง  
/2 พื้นทีค่ลงัสนิคา้ของ TIP ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 
/3 จ านวนคลงัสนิคา้และพื้นทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของกองทรสัต์ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ
ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง ซึง่ประกอบไปดว้ย โครงการทพิย์ 5 (คลงัสนิคา้ 7 ยูนิต ขนาดพื้นทีใ่หเ้ช่า 27,775.00 ตร.ม.) และ
โครงการทพิย ์8 (คลงัสนิคา้ 1 ยนูิต ขนาดพื้นทีใ่หเ้ช่า 7,998.65 ตร.ม.) 

ทีม่า: TIP 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

4.2.2. บริษทั มณฑา แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั  

(1) ขอ้มลูทัว่ไป 
ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 4366/1-6 ถนน พระรามที ่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110  
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105555037049 
โทรศพัท ์ : 02-712-0800 
ทุนจดทะเบยีน : 455,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 455,000,000 บาท 

(2) คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละคณะผูบ้รหิาร 

บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือก ลุ่มพานิชวงศ์ ปัจจุบันบริษัท มณฑา แอนด์  
แอสโซซเิอทส ์จ ากดั เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิใหบ้รกิารบรหิารจดัการแก่ธุรกจิในเครอืซึง่ประกอบไปดว้ย กลุ่ม
ธุรกจิคา้สง่ กลุ่มธุรกจิโรงรบัจ าน า และกลุ่มธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์  

ทัง้นี้ บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดของ 
2 Tiger Prop ในโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัท มณฑา 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เป็นเจ้าโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ก่อนจะขายให้ 2 Tiger Prop ท าให้ทางกลุ่ม
บรษิทัมปีระสบการณ์ในการบรหิารโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์รวมเป็นเวลามากกว่า 15 ปี 

(3) ความเกีย่วขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

บรษิัท มณฑา แอนด์ แอสโซซเิอทส ์จ ากดัไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิการถือหุ้นหรอืความเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกับ
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

-ไม่ม-ี 

 

 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.4 หน้า 6 

4.2.3. บริษทั ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั  

(1) ขอ้มลูทัว่ไป 
ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 2 จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทาวเวอร ์ชัน้ 22 โซนซ ีซอย

สขุมุวทิ 23 (ประสานมติร) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105530030113 
โทรศพัท ์ : 02-260-5186 
ทุนจดทะเบยีน : 1,488,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,488,000,000 บาท 

 
(2) คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละคณะผูบ้รหิาร 

บรษิัท ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 25 
มถุินายน 2530 โดยมผีู้ถอืหุน้ใหญ่คอืกลุ่มชยัวไิล ปัจจุบนับรษิทั ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั เป็นผู้ผลติสิง่ทอระดบั
โลกทีม่กีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพผ่านระบบ Lean Manufacturing ซึง่ผลติภณัฑห์ลกัคอืผา้ไนลอน
และผา้โพลเีอสเตอร ์โดยผลติภณัฑด์งักล่าวใชส้ าหรบัการผลติเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ส าหรบักฬีาและกจิกรรม
กลางแจง้ เช่น เสือ้แจค็เกต็ กระเป๋า เตน็ท ์เสือ้ชูชพี นอกจากนัน้ยงัสามารถใชส้ าหรบัการผลติชุดปลอดเชือ้ใน
อุตสาหรรมทางการแพทย ์อาหาร และอเิลค็โทรนิค ซึง่ผลติภณัฑข์องบรษิทั ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั ส่วนใหญ่ได้
สง่ออกไปใหก้บัแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีงทัว่โลก โดยบรษิทั ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั ไดร้เิริม่โครงการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าใน
ปี 2561 และเลง็เหน็ถงึความต้องการเช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ในบรเิวณดงักล่าว จงึพฒันาพืน้ทีด่นิโดยรอบ
ของบรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั เป็นโครงการอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าเพื่อตอบรบัความตอ้งการขา้งตน้  

(3) ความเกีย่วขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิการถอืหุน้หรอืความเกีย่วขอ้งทางธรุกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
อย่างไรกด็ ีจากการที ่บรษิทั ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั เป็นเจา้ของทีด่นิรวมถงึอาคารคลงัสนิคา้ในบรเิวณเดยีวกบั
อาคารคลงัสนิคา้ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง รวมทัง้เป็นผูใ้หเ้ช่า
ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สอง ซึ่งบทบาทดงักล่าวที่มต่ีอกองทรสัต์อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัตไ์ดใ้นเรื่องการจดัหาผูเ้ชา่รายใหม่โดยการเลอืกเสนออาคาร
คลงัสนิค้าของ บรษิัท ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั ให้ลูกค้าพจิารณาก่อนอาคารคลงัสนิค้าที่กองทรสัต์ได้เขา้ลงทุน 
รวมถงึการก าหนดราคาค่าเช่าของอาคารคลงัสนิคา้ดว้ย อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้ระหนักถงึความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ดงักล่าว ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรสัต์จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืก
ลงทุนในอาคารคลงัสนิคา้รวมถงึแนวทางการก ากบัดแูลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าวที่อาจเกดิขึน้ตามรายละเอยีดในส่วนที ่2.4 ขอ้ 4.2.5  กลไกหรอืมาตรการที่
ใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์ 
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(4) อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับ
อสงัหารมิทรพัยข์อง AIMIRT และกลไกหรอืมาตรการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ช่ือโครงการ  
ท่ีตัง้

โครงการ 

Thai Taffeta กองทรสัต์/3 
จ านวน

คลงัสินค้า  
(ยูนิต)/1 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า
ให้เช่า 

(ตร.ม.)/2 

จ านวน
คลงัสินค้า  

(ยูนิต) 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า
ให้เช่า 
(ตร.ม.) 

ไทยแทฟฟิตา้ ระยอง 4 60,367 4 38,083 
  4 60,367 4 38,083 

หมายเหตุ:  
 /1 จ านวนคลงัสนิคา้ของ Thai Taffeta ทีก่องทรสัต์ไมไ่ดเ้ขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 
 /2 พื้นทีค่ลงัสนิคา้ของ Thai Taffeta ทีก่องทรสัตไ์มไ่ดเ้ขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 
/3 จ านวนคลงัสนิคา้ และพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของกองทรสัต์ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ
ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง  

ทีม่า: Thai Taffeta 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

4.2.4. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์จะว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่ง
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรยีกเกบ็จากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดอืน มรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.75 ของรายไดสุ้ทธจิาก
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ ไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ 
(3) ค่านายหน้าในการที่ผู้เช่าต่ออายุสญัญาเช่าและบริการ และค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายใหม่

ส าหรบัอสงัหารมิทรพัยท์ีว่่าง โดยมอีตัราดงันี้ 
1. อตัรา 0.50 (ครึง่) เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญาเชา่

และสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วนตาม
ระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณีผูเ้ช่ารายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 3 ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี 

2. อตัรา 1 (หนึ่ง) เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่าและ
สญัญาบริการเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ ลดลงหรือเพิ่มขึน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นสดัส่วนตาม
ระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณีผู้เช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 3 ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี 

ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรยีกเกบ็จากผูจ้ดัการกองทรสัต์
เป็นรายเดอืน จะเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยไม่มกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพิม่เติม
จากกองทรสัต ์
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4.2.5. กลไกหรือมาตรการท่ีใช้ในการก ากับดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์เพื่อป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต ์

เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์กองทรสัต ์จงึ
ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดูแลการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ โดยมีการ
ก าหนดไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งใหต้ลอดระยะเวลาที ่บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื TIP บรษิทั 
มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั และ บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทรสัต ์บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั และ บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ 
จ ากดั ตกลงว่า กรณีทีม่ผีูส้นใจเช่าอาคาร บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
และ บรษิทั ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะน าเสนอทรพัยส์นิทีว่่างทัง้หมดต่อลูกคา้
โดยพจิารณาตามความต้องการและประโยชน์ในการด าเนินงานของลูกคา้เป็นหลกั และจะด าเนินการใหลู้กค้า
เป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจในการเลอืกเช่าอาคารคลงัสนิคา้ดว้ยตนเอง โดยในการน าเสนอต่อลูกค้าแต่ละครัง้นัน้ 
บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั และ บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั จะไม่ท า
การชีน้ าหรอืแบ่งแยกว่าทรพัยส์นิใหเ้ช่าเป็นทรพัยส์นิของกองทรสัตห์รอืทรพัยส์นิอื่นๆ ทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิาร
ของ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั บรษิัท มณฑา แอนด์ แอสโซซเิอทส ์จ ากดั และ บรษิัท ไทยแทฟฟิต้า จ ากดั 
รวมทัง้จะด าเนินการใหม้กีารก าหนดค่าเช่าส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้ทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได ้ทัง้ในดา้นขนาด 
ท าเล และรูปแบบของคลงัสนิคา้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพื่อใหลู้กคา้มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอ
ในการตดัสนิใจ  

นอกจากนี้ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั บรษิัท มณฑา แอนด์ แอสโซซเิอทส ์จ ากดั และ บรษิัท ไทยแทฟฟิต้า 
จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ
เสนอต่อผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามทีส่ญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ าหนด หรอืตามทีไ่ดก้ าหนดร่วมกนั 

อกีทัง้ เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์ในกรณี
ทีจ่ะมกีารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตจ์ะมกีารด าเนินการตามกฎหมาย
หลกัทรพัยด์งันี้  

(1) เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ไปของกองทรสัต์ในการเข้าท าธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ มี
ดงัต่อไปนี้ 
 ในการท าธุรกรรม จะมกีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต ์
 ธุรกรรมที่กองทรสัต์จะท ากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องเป็นธุรกรรมทีใ่ชร้าคาทีม่คีวาม

สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
 บุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีกบัการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจะต้องไม่เขา้มามสี่วนร่วมใน

การพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม 
 การคดิค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ตอ้งใชร้าคาและอตัราทีเ่ป็นธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 

(2) การอนุมตักิารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งผ่านการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
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 ได้รบัความเหน็ชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(3) นโยบายการท ารายการกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 การท าธุรกรรมประเภทต่างๆระหว่างกองทรสัต์กบัผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ จะต้องกระท า

ภายใต้เงื่อนไขทีม่คีวามเป็นธรรม มคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายหลกัทรพัย ์

 นอกจากนี้  กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท ากับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของกองทรัสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรายงานประจ าปีของ
กองทรสัตด์ว้ย 

4.3. ประมาณการผลตอบของแทนของกองทรสัต์ส าหรบังวด 12 เดือน ภายหลงัจากการเข้าลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม  

4.3.1 งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติส าหรบั
งวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ตรวจสอบโดย 
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

ประมาณการรายไดท้ี่คาดว่ากองทรสัต์จะได้รบัส าหรบัช่วงเวลาประมาณการวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที่ 
30 มถุินายน 2565 ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและบรกิารทีไ่ดจ้่ายช าระเป็นเงนิสดจรงิ โดยมรีายละเอยีด
ของประมาณการรายได ้ดงันี้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 ทรพัยส์นิ 
ทีม่อียูเ่ดมิ 

 
ทรพัยส์นิภายหลงั
การลงทุนเพิม่ 

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร  638.70  831.70 
รายไดด้อกเบีย้  0.43  0.63 
รวมรายได้  639.14  832.34 
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  (30.21)  (39.43) 
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี  (12.66)  (15.43) 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน  (1.62)  (1.86) 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์  (37.63)  (52.52) 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  (56.59)  (70.92) 
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  (1.50)  (1.50) 
คา่ใชจ้า่ยอื่น  (15.27)  (18.63) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (88.00)  (100.65) 
รวมค่าใช้จ่าย  (243.49)  (300.94) 
ก าไรจากการลงทุนสทุธิ  395.64  531.40 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 ทรพัยส์นิ 
ทีม่อียูเ่ดมิ 

 
ทรพัยส์นิภายหลงั
การลงทุนเพิม่ 

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ     
ประมาณการก าไรจากการลงทุนสุทธ ิ  395.64  531.40 

บวกกลบั: สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนทางการเงนิทีค่ านวณดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
กบัตน้ทุนทางการเงนิทีจ่า่ยจรงิ 

                                                                                          
6.57  

                                                                                           
7.74  

หกัออก: สว่นต่างระหวา่งรายไดจ้ากคา่เช่าและบรกิารที่รบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงกบั 
รายไดค้า่เช่าและบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิตามสญัญา 

                                                                                        
(3.86) 

                                                                                         
(3.86) 

หกัออก: เงนิส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงนิกูย้มืจากการกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์  (6.31)      (8.06) 
ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีสามารถพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

 
392.04 

 
527.22 

     

ประมาณการอตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทน  96.00%  100.00% 
ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  376.36  527.22 
     
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย     
ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ ณ วนัสิน้งวดประมาณการ (ลา้นหน่วย)/1  426.25  580.65 
ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์่อหน่วย (บาท)  0.8830  0.9080 

หมายเหตุ: 
/1 จ านวนหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเป็นตวัเลขอา้งองิเพือ่ใชใ้นการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณจากราคาทรพัย์สนิที ่จะลงทุนเพิม่เตมิที ่
2,280 ลา้นบาทและราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย ทัง้นี้ ราคาและจ านวนหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์
จะออกและเสนอขาย และราคาทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนสุดทา้ยอาจมากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีป่ระมาณไวไ้ด้ 

งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติส าหรบังวด 12 
เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2565 ขา้งต้น ได้ถูกจดัเตรยีมขึน้
โดยอา้งองิสมมตฐิานทีส่ าคญัตาม “งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม
สถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 
2565” ทีบ่รษิทัฯ พจิารณาเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและสมเหตุสมผล ณ วนัทีไ่ดจ้ดัท ารายงาน
ตามสถานการณ์สมมต ิและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าสมมตฐิานในการจดัท างบก าไร
ขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตไิม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็
ตาม ผู้ลงทุนควรพจิารณาสมมตฐิานเหล่านัน้ รวมทัง้ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนตามสถานการณ์สมมติ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ในอนาคตด้วยตนเอง  เนื่องจาก
สมมตฐิานและประมาณการไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตีและเป็นขอ้มูลในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต (Forward Looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวตัง้อยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการ และอยู่ภายใต้
ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัทีส่ าคญัจ านวนมากซึง่ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์และทีป่รกึษาทางการเงนิไม่สามารถควบคุมได ้อกีทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมตฐิานเกีย่วกบัการตดัสนิใจทาง
ธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณการ
ไว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้
จรงิ ขอ้มลูทางการเงนิทีค่าดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจแตกต่างจากผลทีเ่กดิขึน้อย่างมนียัส าคญั ไม่รบัรองหรอื
รบัประกนัการคาดการณ์ภายใตส้มมตฐิานทีร่ะบุในประมาณการ รวมตลอดจนไม่รบัรองว่าประมาณการดงักล่าว
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จะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผลหรือถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลดงักล่าวจดัท าบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่ จดัท า
รายงานขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้ ผู้ลงทุนควรศกึษาสมมติฐานการประมาณการ และ
ระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลประมาณการในส่วนนี้  (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน “งบก าไรขาดทุนตาม
สถานการณ์สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลา
ประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2565” และส่วนที่ 2.6 ขอ้ 6.1.1 สมมติฐานในงบ
ก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติมคีวามไม่แน่นอน 
และขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนทางธุรกจิ การแขง่ขนั เศรษฐกจิ การเงนิ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่อาจส่งผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไวอ้ย่างมนีัยส าคญัและอาจส่งผลต่อมลูค่าที่
ไดล้งทุนในกองทรสัต)์ 

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่รากฏในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากนี้ประมาณ
การก าไรและผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลงัวนัที่ของเอกสารฉบบันี้ โดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ค านวณจากมูลค่าคาดการณ์ของ
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิรวมทัง้ 3 โครงการ ทีมู่ลค่า 2,280.00 ลา้นบาท2 โดยใชก้ารกูย้มืเงนิเพื่อ
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิจ านวน 350.00 ลา้นบาท3 และสมมตฐิานการออกเสนอขาย
หน่วยที ่12.50 บาทต่อหน่วย ซึง่เป็นเพยีงการแสดงการประมาณการส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณ
การวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2565 และไม่อาจรบัรองผลได ้(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ
ใน “ประมาณการงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบัช่วงเวลา
ประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565”) 

งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติส าหรบังวด 12 
เดือน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีข้อสมมติฐานที่ส าคญั
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

รายได้ 

รายไดอ้า้งองิจากอตัราการเช่าพืน้ที ่และอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามทีก่ าหนดในสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 
ปัจจุบนั รวมถงึสมมตฐิานการเช่าพืน้ทีเ่มื่อครบก าหนดอายุสญัญา โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ อาทเิช่น อตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเดมิ ขอ้ก าหนดการปรบัอตัราค่าเช่าและบรกิารในกรณีทีม่กีารต่ออายุสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิาร (ถ้าม)ี ขอ้มูลการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตามรายงานประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ
อสิระตามลกัษณะที่ตัง้ของทรพัยส์นิ เป็นต้น โดยรายได้ค่าเช่าและบรกิารจะบนัทกึเป็นรายไดต้ามวธิเีสน้ตรง

                                                           
2 มูลค่าคาดการณ์ดงักล่าว น้อยกว่ามูลค่าลงทุนสูงสุดทีข่อไวต้ามมตปิระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มมีตอินุมตักิาร
ลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติม โดยมูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิจะไม่เกิน 2,350.00 ล้านบาท (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) ในกรณีทีก่องทรสัต ์สามารถเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิได้ครบ
ทัง้ 3 โครงการ มลูค่าลงทุนสงูสุดทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรวมทัง้ 3 โครงการจะเป็นราคาทีส่งูกวา่ราคาประเมนิต า่สุดของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิรวมทัง้ 3 โครงการทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิไม่เกนิรอ้ยละ 10 และมลูค่าลงทุนสงูสุดในแต่ละโครงการจะเป็นราคาทีส่งูกวา่ราคาประเมนิต า่สุดของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิของโครงการนัน้ ทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัย์สนิไม่เกนิรอ้ยละ 15 โดยกองทรสัตจ์ะระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิ ไม่เกนิ 235.00 ลา้นหน่วย 
3 มลูค่าการกูย้มืเงนิเพือ่เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิดงักล่าว น้อยกวา่วงเงนิกูร้ะยะยาวสงูสุดจ านวนรวมไม่เกนิ 600.00 ลา้นบาทเพือ่ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ตามมตปิระชมุวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2564  
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ตลอดอายุสญัญา และดอกเบี้ยรบัถอืเป็นรายได้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่
แทจ้รงิ ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชค้ านวณรายไดม้รีายละเอยีดดงันี้ 

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 

ก. ทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ 

 ประมาณการรายไดค้่าเช่าและบรกิารจากการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการ TIP7 และ TIP8 โดย
ใชส้มมตฐิานอา้งองิอตัราค่าเช่าและบรกิารจากสญัญาเช่าปัจจุบนั ส าหรบัสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาสิน้สดุ
ก่อน หรอืภายในช่วงระยะเวลาการประมาณการส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ
วนัที ่30 มถุินายน 2565 (“ช่วงเวลาประมาณการ”) ก าหนดสมมตฐิานใหม้กีารต่ออายุสญัญาดว้ยอตัราค่า
เช่าและบรกิารในเดอืนสดุทา้ยก่อนสิน้สดุสญัญา 

 ประมาณการรายได้ค่าเช่าจากการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิค้า และ/หรอือาคารคลงัห้องเยน็ ของโครงการ 
PCS JPAC DTS JPAC2 BIP และ JWD NAVA โดยใช้สมมติฐานอ้างอิงอตัราค่าเช่าและบริการจาก
สญัญาเช่าปัจจุบนั โดยสญัญาเช่าทัง้หมดมอีายุสญัญาครอบคลุมช่วงเวลาประมาณการ 

 ประมาณการรายได้ค่าเช่าจากการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ และถงัเกบ็สารเคมเีหลวของโครงการ SCC 
และอาคารโรงงานของโครงการ CHEWA โดยใชส้มมตฐิานอา้งองิอตัราค่าเช่าและบรกิารจากสญัญาเช่า
ปัจจุบนั และสญัญาตกลงกระท าการชดเชยส่วนต่างรายไดค้่าเช่าและบรกิาร (ส าหรบัสญัญาเช่าทีส่ ิน้สดุ
อายุสญัญาในช่วงเวลาประมาณการ) 

ข. ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

 ประมาณการรายได้ค่าเช่าและบริการจากการให้เช่าอาคารคลังสินค้าของโครงการ TAFFETA และ
โครงการ TIP5 และโครงการ TIP8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) โดยใชส้มมตฐิานอา้งองิอตัราค่าเช่าและบรกิาร
จากสญัญาเช่าปัจจุบนั ทัง้นี้ สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาสิน้สุดก่อน หรอืภายในช่วงเวลาประมาณการ ได้
ก าหนดสมมติฐานใหม้กีารต่ออายุสญัญาด้วยอตัราค่าเช่าและบรกิารคงเดมิในเดอืนสุดท้ายก่อนสิน้สุด
สญัญา 

 ประมาณการรายไดค้่าเช่าและบรกิารจากการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ของโครงการ MS โดยใชส้มมตฐิาน
อ้างอิงอตัราค่าเช่าและบริการจากสญัญาเช่าปัจจุบนั โดยสญัญาเช่าทัง้หมดมีอายุสญัญาครอบคลุม
ช่วงเวลาประมาณการ 

ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบี้ยรบัที่จะได้รบัจากการที่กองทรสัต์น าเงินสดส่วนเกินไปหาดอกผลในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด โดยใช้สมมติฐานอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 0.50 ต่อปี 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ค่าเบี้ยประกนัภยั 
ค่าธรรมเนียมในการใชบ้รกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง ค่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมสีมมตฐิาน
ดงัต่อไปนี้ 

 ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา  

(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาส าหรับอาคารคลังสินค้าของโครงการ TIP7 TIP8 JWD 
NAVA TAFFETA และ MS และอาคารโรงงานของโครงการ CHEWA ประมาณการที่อตัราร้อยละ 
1.00 ของรายได้ค่าเช่าและบรกิาร ในส่วนของอาคารคลงัสนิค้าโครงการ DTS ประมาณการที่อตัรา
รอ้ยละ 0.50 ของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร 

(2) กองทรัสต์ไม่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาในช่วงเวลาประมาณการ  
ส าหรบัอาคารหอ้งเยน็โครงการ PCS JPAC และ JPAC2 อาคารคลงัสนิคา้และถงัเกบ็สารเคมเีหลวใน
โครงการ SCC และอาคารคลงัสนิคา้โครงการ BIP TIP5 และ TIP8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) เนื่องจากผู้
เช่าหรอืเจา้ของเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาย่อย  

(3) นอกจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาขา้งต้น กองทรสัต์มภีาระผูกพนัทีจ่ะ
ส ารองเงนิทุนเพื่อการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาส าหรบัโครงการ JPAC PCS JPAC2 และ SCC อา้งองิ
ตามแนบทา้ยสญัญาเช่าของแต่ละโครงการ ทัง้นี้ ส าหรบัโครงการอื่นๆ ประมาณการส ารองเงนิทุนเพื่อ
การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทีอ่ตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร 

 ค่าเบี้ยประกันภัย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance) ค่าเบี้ย
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยกองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าเบีย้ประกนัภยัทัง้หมด 
ยกเวน้โครงการ CHEWA ทีผู่เ้ช่าจะรบัผดิชอบค่าเบีย้ประกนัภยัการเสีย่งภยัทุกชนิด (All Risk Insurance) 

 ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Common Area Service Fee) ของทุกโครงการ ประมาณการที่
อตัราไม่เกิน 3.50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยใช้สมมติฐานอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี 
ยกเวน้โครงการ SCC ทีอ่า้งองิค่าธรรมเนียมการจดัการส าหรบัการดแูลระบบสาธารณูปโภคสว่นกลางตาม
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทรัสต์และเจ้าของเดิมและใช้สมมติฐานอัตราการเติบโตของ
ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวทีร่อ้ยละ 2.50 ต่อปี ทัง้นี้ ส าหรบัโครงการ CHEWA และโครงการ JWD 
NAVA ผูเ้ช่าหรอืเจา้ของเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาเช่าหรอืตลอดระยะเวลาสทิธกิารเช่า 30 ปี (แลว้แต่กรณี) 

 ค่าภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งส าหรบัโครงการ TIP7 TIP8 JWD NAVA TAFFETA TIP5 TIP8 (ส่วนลงทุน
เพิ่มเติม) และ MS ประมาณการที่อัตราไม่เกินร้อยละ 0.40 ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้
สมมตฐิานอตัราการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 1.50 ต่อปี ทัง้นี้ โครงการ PCS JPAC DTS JPAC2 BIP SCC 
และ CHEWA ผูเ้ช่าหรอืเจา้ของเดมิจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างตลอดระยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาเช่าหรอืตลอดระยะเวลาสทิธกิารเช่า 30 ปี (แลว้แต่กรณี)  

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ประมาณการทีอ่ตัรารอ้ยละ 1.00 ของรายไดค้่าเช่าและบรกิาร 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรสัต ์

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรยีกเกบ็ตามทีร่ะบุในสญัญา โดยประมาณการค่าธรรมเนียมพืน้ฐานใน
การบรหิารจดัการกองทรสัต์ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์(Total 
Asset Value “TAV”)  

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีรายปีจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัต ์(TAV)  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์รายปีจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละต่อปีของมลูค่าทุนจดทะเบยีนของ
กองทรสัต์ ตามอตัราที่นายทะเบียนของกองทรสัต์ ซึ่งได้แก่ ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์แห่งประเทศ ไทย 
ก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ประกอบดว้ย 

(1) ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน (Base Fee) อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.75 ต่อปีของรายไดสุ้ทธจิากสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ 

(2) ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานของ
กองทรสัตส์ าหรบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

(3) ค่านายหน้าในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยต่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร และค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่า
รายย่อยใหม่ส าหรบัอสงัหารมิทรพัยท์ีว่่างอตัราไมเ่กนิ 1 เดอืนของอตัราค่าเช่าและบรกิารตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่า  

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต ์เช่น ค่าธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ีค่าธรรมเนียม
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์ายปี ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยรายปี ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการทัว่ไป ใชส้มมตฐิานประมาณการเท่ากบั 6.00 ลา้นบาทต่อ
ปี ส าหรบักรณีทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ และ 7.00 ลา้นบาทต่อปี ส าหรบักรณีทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่  

ต้นทุนทางการเงิน 

กองทรสัตไ์ดกู้ย้มืเงนิเพื่อใชส้ าหรบัลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,282 ลา้น
บาท (รวมเงนิกู้ยมืส าหรบัโครงการ JWD NAVA ที่ได้เบกิใช้ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว) 
จากสถาบนัการเงนิ 2 แห่ง โดยมีอตัราดอกเบี้ยตลอดอายุสญัญาเงนิกู้ไม่เกินอตัราดอกเบี้ยเทยีบเท่า MLR 
(Minimum Loan Rate) ลบรอ้ยละ 1.00 ต่อปี  

ทัง้นี้ กองทรสัต์มแีผนทีจ่ะปรบัโครงสร้างเงนิกูย้มืตามสญัญากูย้มืเงนิเดมิ (Refinance) ส าหรบัเงนิกูย้มืเพื่อใช้
ส าหรบัลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ที่มีอยู่เดิมบางส่วน วงเงินกู้ยืมประมาณ 1,280 ล้านบาท ซึ่งจะปรบัอตัรา
ดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที ่ โดยใชส้มมตฐิานอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ฉลีย่ตลอดอายุ
สญัญาเงนิกูไ้ม่เกนิอตัรารอ้ยละ 4.50 ต่อปี ทัง้นี้ มสีมมตฐิานว่ามเีงนิตน้ถงึก าหนดช าระในชว่งเวลาประมาณการ
เป็นวงเงนิประมาณ 7.0 ลา้นบาท 
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กองทรสัตม์แีผนทีจ่ะกูย้มืเงนิจากสถาบนัทางการเงนิหรอืธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมเป็นจ านวนประมาณ 300 – 600 ล้านบาท4 โดยใช้สมมติฐานอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ตลอดอายุสญัญาเงนิกูไ้ม่เกนิอตัราดอกเบีย้เทยีบเท่า MLR ลบรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ทัง้นี้ มสีมมตฐิานว่ามเีงนิตน้
ถงึก าหนดช าระในช่วงเวลาประมาณการเป็นวงเงนิประมาณ 3.0 ลา้นบาท 

4.3.2 ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

อา้งองิขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ
ส าหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 (“รายงาน
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์”) ขา้งต้น ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เท่ากบั 0.9080 บาทต่อ
หน่วย โดยมรีายละเอยีดประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และประมาณการอตัรา
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ าหรบัช่วงเวลาประมาณการ ดงันี้ 

 ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

(บาทต่อหน่วย)/1 

ประมาณการอตัรา
การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตภ์ายหลงั

การลงทุนเพ่ิม/2 
(ร้อยละ) 

ทรพัยสิ์น 
ท่ีมีอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นภายหลงั
การลงทุนเพ่ิม 

ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย 

0.8830 0.9080 7.26 

ประมาณการเงนิลดทุนต่อหน่วย - - - 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุนต่อหน่วย 

0.8830 0.9080 7.26 

หมายเหตุ: 
/1 อา้งองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน 
ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2565 ซึง่ไดจ้ดัท าโดยบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั โดยค านวณ
จากราคาทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมที ่ 2,280 ลา้นบาท ราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อ
หน่วย และเงนิกูย้มืจ านวน 350.00 ลา้นบาท 

/2 อตัราผลตอบแทนดงักล่าวเป็นเพยีงการแสดงประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยค านวณ
จากประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2564 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 
มิถุนายน 2565 และสมมติฐานราคาหน่วยทรัสต์ทีอ่อกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย ตามงบก าไรขาดทุนตาม
สถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 
กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที ่30 มถุินายน 2565 และไม่อาจรบัรองผลได้ ทัง้นี้  ราคาเสนอขายต่อหน่วยสุดท้าย อาจต า่กว่า หรอื
เท่ากบัราคาสมมตฐิานขา้งตน้ 

หากกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ โดยเป็นการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เพิม่เติมครัง้ที่สองเพยีงอย่างเดยีว และไม่มกีารกู้ยมืเงนิ และใช้สมมติฐานอื่นๆ เดยีวกนักบัทีใ่ช้
จดัท ารายงานประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผู้

                                                           
4 เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2564 โดยกองทรสัต์ 
AIMIRT จะกูย้มืเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิ 600.00 ลา้นบาท 
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ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการจะมรีายละเอยีดดงันี้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน ขอ้ 
4.3.3 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยส าหรบั
ช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565) 

 
ทรพัยสิ์น 
ท่ีมีอยู่เดิม 

ภายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิมเติม 
กรณีท่ีมีการ
กู้ยืมเงิน 600 
ล้านบาท 

ภายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิมเติม 
กรณีท่ีมีการ
กู้ยืมเงิน 350 
ล้านบาท 

ภายหลงัการ
ลงทุนเพ่ิมเติม  
กรณีท่ีไม่มี 
การกู้ยืมเงิน 

กรณี 1: ราคาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมเติมทัง้ 3 โครงการท่ี 2,280 ล้านบาท/1 
ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบ
แทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(บาทต่อหน่วย) 

0.8830 0.9237 0.9080 0.8877 

กรณี 2: ราคาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเพ่ิมเติมทัง้ 3 โครงการท่ี 2,350 ล้านบาท/1 
ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบ
แทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(บาทต่อหน่วย) 

0.8830 0.9138 0.8986 n.a./2 

หมายเหตุ: 
/1 อ้างองิราคาหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย ตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที ่30 
มถุินายน 2565 

/2 ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
น้อยกว่าประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณีทีก่องทรสัต์ไม่ได้ด าเนินการลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ หากค านวณประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนสุทธ ิโดย
คิดจากสมมติฐานว่าทรัพย์สินส่วนที่เป็นสิทธิการเช่าจะมีการจ่ายคืนเงินต้นแบบวิธีเส้นตรง (Straight-line 
Method) ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่สุทธจิะเท่ากบั 
0.7418 บาทต่อหน่วย ซึ่งวิธีค านวณดังกล่าวเป็นวิธีการคิดอัตราเงินที่จ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สุทธิแบบ
เปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืเงนิลดทุนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ
จะขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของก าไรสะสมเมื่อเทยีบกบัเงนิสดทีก่องทรสัตม์เีหลอืพอจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีทีก่องทรสัตม์กี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรปูแบบของ
การจ่ายเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน อย่างไรกต็าม หากกองทรสัตม์กี าไรสะสมไม่เพยีงพอ (ซึง่อาจเกดิไดใ้นกรณี
ทีก่องทรสัตม์ผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคาประเมนิทรพัยส์นิจนท าใหก้ าไรสะสมน้อยกว่ากระแสเงนิ
สดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบเงนิลดทุนบางสว่นหรอืทัง้หมด 

ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต/์1 
(บาทต่อหน่วย) 

0.9080 

ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ุทธิ/2 
(บาทต่อหน่วย) 

0.7418 
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หมายเหตุ: 
/1 อ้างองิราคาหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย ตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที ่30 
มถุินายน 2565 

/2 ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงัการลงทุนเพิม่สุทธ ิคดิจากสมมตฐิานว่าทรพัย์สนิส่วนที ่
เป็นสทิธกิารเช่าจะมกีารจ่ายคนืเงนิตน้แบบวธิเีสน้ตรง (Straight-line Method) โดยใชร้าคาประเมนิล่าสุดของทรพัยส์นิเดมิ และ
ราคาทีค่าดว่าจะเขา้ลงทุนของทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ อตัราส่วนทางการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และอ้างองิจากงบ
ก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลา
ประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มถุินายน 2565 ซึง่ได้จดัท าโดยบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั โดยค านวณจาก
ราคาทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิที ่2,280 ลา้นบาท ราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายที ่12.50 บาทต่อหน่วย 
และเงนิกูย้มืจ านวน 350.00 ลา้นบาท ซึง่เป็นวธิกีารคดิประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สุทธ ิแบบ
เปรยีบเสมอืนเท่านัน้ โดยการจ่ายผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรอืเงนิลดทุนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิจะขึ้นอยู่กบั
ความเพยีงพอของก าไรสะสมเมือ่เทยีบกบัเงนิสดทีก่องทรสัต์มเีหลอืพอจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ใน
กรณทีีก่องทรสัต์มกี าไรสะสมเพยีงพอ เงนิสดดงักล่าวจะถูกจ่ายออกมาในรปูแบบของการจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทน อย่างไรก็
ตาม หากกองทรสัต์มกี าไรสะสมไม่เพยีงพอ (ซึง่อาจเกดิได้ในกรณีทีก่องทรสัต์มผีลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของราคา
ประเมนิทรพัยส์นิจนท าใหก้ าไรสะสมน้อยกว่ากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) การจ่ายเงนิสดดงักล่าว จะอยู่ในรปูแบบเงนิลด
ทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 

4.3.3 การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหน่วยต่อหน่วยส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2565 

เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสารแนบ 3 รายงาน
และขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 กรกฎาคม 
2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้จดัท าขึ้นโดยค านวณจากสมมติฐานราคาทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เติมที่ 2,280.00 ล้านบาท ราคาหน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขายที่ 12.50 บาทต่อหน่วย และเงนิกู้ยมื
จ านวน 350.00 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับมติประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่งได้มมีติอนุมตัิการลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติม โดยมูลค่าทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมจะไม่เกนิ 2,350.00 ล้านบาท (รวมภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และ เงินกู้ยืมเพิ่มเติมไม่เกิน 
600.00 ล้านบาท และในกรณีที่กองทรัสต์ สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้ครบทัง้ 3 
โครงการ มลูค่าลงทุนสงูสดุทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรวมทัง้ 3 โครงการจะเป็นราคาที่
สูงกว่าราคาประเมนิต ่าสุดของทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิม่เติมรวมทัง้ 3 โครงการที่ประเมนิโดยผู้ประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิไม่เกนิรอ้ยละ 10 และมูลค่าลงทุนสงูสุดในแต่ละโครงการจะเป็นราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของโครงการนัน้ ที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่เกินร้ อยละ 15 
โดยประมาณการผลตอบแทนต่อหน่วยทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ (ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้ 3 โครงการ หรือเป็นการเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการใดโครงการหนึ่ง หรอืบางส่วน หรอืทัง้หมดของโครงการ) จะไม่น้อยไปกว่าประมาณการผลตอบแทน
ต่อหน่วยทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัในกรณีที่กองทรสัตไ์ม่ไดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ อย่างไร
กด็มีลูค่าลงทุนสงูสดุอาจมใิช่เป็นมูลค่าสดุทา้ยทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ซึง่การก าหนดมลูค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัต์
เขา้จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องจะขึน้กบัปัจจยัหลายประการ อาทเิช่น ความต้องการของ
นกัลงทุนทัง้นกัลงทุนสถาบนั (ผ่านกระบวนการแสดงความตอ้งการ หรอื Bookbuilding process) และนกัลงทุน
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รายย่อย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดทุน ดังนัน้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินได้
พจิารณาว่ามูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิและจ านวนเงนิกูย้มืนัน้เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อ 
วงเงนิกูย้มืระยะยาว รวมถงึค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารกองทรสัต ์ซึง่มผีลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

นอกเหนือจากนัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงนิ
กูย้มื ซึง่บางส่วนอา้งองิตามอตัราดอกเบีย้ MLR อาจเป็นอกีหนึ่งปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้
ถอืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ดงันัน้ ทางทีป่รกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 
มถุินายน 2565 จากสมมตฐิานการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ MLR สามารถสรุปไดด้งันี้ 

กรณี 
ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ 
ตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 

(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณการเงินลดทุนจากรายการท่ี
ไม่ใช่รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสด 

(บาทต่อหน่วย) 
Best Case  
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 5.11 

0.9114 

0.00 
Base Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 5.31 

0.9080 

Worst Case 
อตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 5.51 

0.9044 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดจ้ดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย ส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 
กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มถุินายน 2565 จากสมมติฐานราคาทรพัย์สนิที่จะลงทุน การเปลี่ยนแปลงของราคา
หน่วยที่จะออกและเสนอขาย และมูลค่าเงนิกู้ยมืที่กองทรสัต์จะใช้ในการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 
2565 กรณีลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่า 2,280 ล้านบาท 

  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติม (ล้านบาท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
าท

) 

11.00 0.8526 0.8591 0.8657 0.8725 0.8760 0.8796 0.8868 0.8943 
11.10 0.8552 0.8615 0.8681 0.8749 0.8783 0.8819 0.8890 0.8964 
11.20 0.8577 0.8640 0.8705 0.8772 0.8806 0.8841 0.8912 0.8986 
11.30 0.8601 0.8664 0.8729 0.8795 0.8829 0.8863 0.8934 0.9006 
11.40 0.8626 0.8688 0.8752 0.8818 0.8851 0.8885 0.8955 0.9027 
11.50 0.8650 0.8712 0.8775 0.8840 0.8873 0.8907 0.8976 0.9047 
11.60 0.8674 0.8735 0.8798 0.8862 0.8895 0.8929 0.8997 0.9067 
11.70 0.8698 0.8758 0.8820 0.8884 0.8917 0.8950 0.9018 0.9087 
11.80 0.8721 0.8781 0.8842 0.8906 0.8938 0.8971 0.9038 0.9107 
11.90 0.8744 0.8803 0.8864 0.8927 0.8959 0.8991 0.9058 0.9126 
12.00 0.8767 0.8826 0.8886 0.8948 0.8980 0.9012 0.9078 0.9145 
12.10 0.8789 0.8847 0.8907 0.8969 0.9000 0.9032 0.9097 0.9164 
12.20 0.8812 0.8869 0.8928 0.8989 0.9020 0.9052 0.9116 0.9183 
12.30 0.8834 0.8891 0.8949 0.9010 0.9040 0.9072 0.9135 0.9201 
12.40 0.8855 0.8912 0.8970 0.9030 0.9060 0.9091 0.9154 0.9219 
12.50 0.8877 0.8933 0.8991 0.9050 0.9080 0.9110 0.9173 0.9237 
12.60 0.8898 0.8954 0.9011 0.9069 0.9099 0.9129 0.9191 0.9255 
12.70 0.8919 0.8974 0.9031 0.9089 0.9118 0.9148 0.9209 0.9272 
12.80 0.8940 0.8995 0.9050 0.9108 0.9137 0.9167 0.9227 0.9290 
12.90 0.8961 0.9015 0.9070 0.9127 0.9156 0.9185 0.9245 0.9307 
13.00 0.8981 0.9034 0.9089 0.9146 0.9174 0.9203 0.9263 0.9324 

หมายเหตุ: 
/1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไมน้่อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณทีีก่องทรสัต์ไมไ่ดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

/2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรสัต์ (ร้อยละ) ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 
2565 กรณีลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่า 2,280 ล้านบาท 

  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติม (ล้านบาท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
าท

) 

11.00 7.75% 7.81% 7.87% 7.93% 7.96% 8.00% 8.06% 8.13% 
11.10 7.70% 7.76% 7.82% 7.88% 7.91% 7.95% 8.01% 8.08% 
11.20 7.66% 7.71% 7.77% 7.83% 7.86% 7.89% 7.96% 8.02% 
11.30 7.61% 7.67% 7.72% 7.78% 7.81% 7.84% 7.91% 7.97% 
11.40 7.57% 7.62% 7.68% 7.74% 7.76% 7.79% 7.86% 7.92% 
11.50 7.52% 7.58% 7.63% 7.69% 7.72% 7.75% 7.81% 7.87% 
11.60 7.48% 7.53% 7.58% 7.64% 7.67% 7.70% 7.76% 7.82% 
11.70 7.43% 7.49% 7.54% 7.59% 7.62% 7.65% 7.71% 7.77% 
11.80 7.39% 7.44% 7.49% 7.55% 7.57% 7.60% 7.66% 7.72% 
11.90 7.35% 7.40% 7.45% 7.50% 7.53% 7.56% 7.61% 7.67% 
12.00 7.31% 7.36% 7.41% 7.46% 7.48% 7.51% 7.57% 7.62% 
12.10 7.26% 7.31% 7.36% 7.41% 7.44% 7.46% 7.52% 7.57% 
12.20 7.22% 7.27% 7.32% 7.37% 7.39% 7.42% 7.47% 7.53% 
12.30 7.18% 7.23% 7.28% 7.33% 7.35% 7.38% 7.43% 7.48% 
12.40 7.14% 7.19% 7.23% 7.28% 7.31% 7.33% 7.38% 7.43% 
12.50 7.10% 7.15% 7.19% 7.24% 7.26% 7.29% 7.34% 7.39% 
12.60 7.06% 7.11% 7.15% 7.20% 7.22% 7.25% 7.29% 7.35% 
12.70 7.02% 7.07% 7.11% 7.16% 7.18% 7.20% 7.25% 7.30% 
12.80 6.98% 7.03% 7.07% 7.12% 7.14% 7.16% 7.21% 7.26% 
12.90 6.95% 6.99% 7.03% 7.08% 7.10% 7.12% 7.17% 7.21% 
13.00 6.91% 6.95% 6.99% 7.04% 7.06% 7.08% 7.13% 7.17% 

 
หมายเหตุ: 
/1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไมน้่อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณทีีก่องทรสัต์ไมไ่ดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

/2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได้ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของประมาณการการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย (บาท) เมื่อเทียบกับกรณีท่ีกองทรสัต์ไม่ได้ลงทุนใน
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 
2565 กรณีลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่า 2,280 ล้านบาท 

  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติม (ล้านบาท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
าท

) 

11.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0039 0.0113 
11.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0061 0.0135 
11.20 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0012 0.0083 0.0156 
11.30 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0034 0.0104 0.0177 
11.40 N/A N/A N/A N/A 0.0022 0.0056 0.0126 0.0198 
11.50 N/A N/A N/A 0.0011 0.0044 0.0078 0.0147 0.0218 
11.60 N/A N/A N/A 0.0033 0.0066 0.0099 0.0167 0.0238 
11.70 N/A N/A N/A 0.0054 0.0087 0.0120 0.0188 0.0258 
11.80 N/A N/A 0.0013 0.0076 0.0108 0.0141 0.0208 0.0277 
11.90 N/A N/A 0.0035 0.0097 0.0129 0.0162 0.0228 0.0297 
12.00 N/A N/A 0.0056 0.0118 0.0150 0.0182 0.0248 0.0316 
12.10 N/A 0.0018 0.0078 0.0139 0.0171 0.0203 0.0268 0.0335 
12.20 N/A 0.0040 0.0099 0.0160 0.0191 0.0222 0.0287 0.0353 
12.30 0.0004 0.0061 0.0120 0.0180 0.0211 0.0242 0.0306 0.0372 
12.40 0.0026 0.0082 0.0141 0.0200 0.0231 0.0262 0.0325 0.0390 
12.50 0.0047 0.0103 0.0161 0.0220 0.0250 0.0281 0.0343 0.0408 
12.60 0.0069 0.0124 0.0181 0.0240 0.0270 0.0300 0.0362 0.0425 
12.70 0.0090 0.0145 0.0201 0.0259 0.0289 0.0319 0.0380 0.0443 
12.80 0.0111 0.0165 0.0221 0.0278 0.0308 0.0337 0.0398 0.0460 
12.90 0.0131 0.0185 0.0240 0.0297 0.0326 0.0356 0.0416 0.0477 
13.00 0.0152 0.0205 0.0260 0.0316 0.0345 0.0374 0.0433 0.0494 

หมายเหตุ: 
/1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไมน้่อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณทีีก่องทรสัต์ไมไ่ดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

/2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได้ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท) ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 
2565 กรณีลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่า 2,350 ล้านบาท 

  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติม (ล้านบาท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
าท

) 

11.00 0.8435 0.8497 0.8562 0.8628 0.8662 0.8696 0.8766 0.8839 
11.10 0.8460 0.8522 0.8586 0.8652 0.8685 0.8719 0.8789 0.8860 
11.20 0.8486 0.8547 0.8610 0.8675 0.8708 0.8742 0.8811 0.8882 
11.30 0.8511 0.8572 0.8634 0.8698 0.8731 0.8765 0.8833 0.8903 
11.40 0.8535 0.8596 0.8658 0.8721 0.8754 0.8787 0.8855 0.8924 
11.50 0.8560 0.8620 0.8681 0.8744 0.8776 0.8809 0.8876 0.8945 
11.60 0.8584 0.8643 0.8704 0.8767 0.8798 0.8831 0.8897 0.8965 
11.70 0.8608 0.8666 0.8727 0.8789 0.8820 0.8852 0.8918 0.8986 
11.80 0.8631 0.8690 0.8749 0.8811 0.8842 0.8874 0.8939 0.9006 
11.90 0.8655 0.8712 0.8771 0.8832 0.8863 0.8895 0.8959 0.9025 
12.00 0.8678 0.8735 0.8793 0.8854 0.8884 0.8915 0.8979 0.9045 
12.10 0.8701 0.8757 0.8815 0.8875 0.8905 0.8936 0.8999 0.9064 
12.20 0.8723 0.8779 0.8837 0.8896 0.8926 0.8956 0.9019 0.9083 
12.30 0.8745 0.8801 0.8858 0.8916 0.8946 0.8976 0.9038 0.9102 
12.40 0.8767 0.8822 0.8879 0.8937 0.8966 0.8996 0.9057 0.9120 
12.50 0.8789 0.8844 0.8899 0.8957 0.8986 0.9016 0.9076 0.9138 
12.60 0.8811 0.8865 0.8920 0.8977 0.9006 0.9035 0.9095 0.9157 
12.70 0.8832 0.8885 0.8940 0.8996 0.9025 0.9054 0.9113 0.9174 
12.80 0.8853 0.8906 0.8960 0.9016 0.9044 0.9073 0.9132 0.9192 
12.90 0.8874 0.8926 0.8980 0.9035 0.9063 0.9092 0.9150 0.9209 
13.00 0.8895 0.8946 0.8999 0.9054 0.9082 0.9110 0.9168 0.9227 

หมายเหตุ:  
/1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไมน้่อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณทีีก่องทรสัต์ไมไ่ดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

/2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได้ 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรสัต์ (ร้อยละ) ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 
2565 กรณีลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่า 2,350 ล้านบาท 

  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติม (ล้านบาท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
าท

) 

11.00 7.67% 7.72% 7.78% 7.84% 7.87% 7.91% 7.97% 8.04% 
11.10 7.62% 7.68% 7.74% 7.79% 7.82% 7.85% 7.92% 7.98% 
11.20 7.58% 7.63% 7.69% 7.75% 7.78% 7.81% 7.87% 7.93% 
11.30 7.53% 7.59% 7.64% 7.70% 7.73% 7.76% 7.82% 7.88% 
11.40 7.49% 7.54% 7.59% 7.65% 7.68% 7.71% 7.77% 7.83% 
11.50 7.44% 7.50% 7.55% 7.60% 7.63% 7.66% 7.72% 7.78% 
11.60 7.40% 7.45% 7.50% 7.56% 7.58% 7.61% 7.67% 7.73% 
11.70 7.36% 7.41% 7.46% 7.51% 7.54% 7.57% 7.62% 7.68% 
11.80 7.31% 7.36% 7.41% 7.47% 7.49% 7.52% 7.58% 7.63% 
11.90 7.27% 7.32% 7.37% 7.42% 7.45% 7.47% 7.53% 7.58% 
12.00 7.23% 7.28% 7.33% 7.38% 7.40% 7.43% 7.48% 7.54% 
12.10 7.19% 7.24% 7.29% 7.33% 7.36% 7.39% 7.44% 7.49% 
12.20 7.15% 7.20% 7.24% 7.29% 7.32% 7.34% 7.39% 7.45% 
12.30 7.11% 7.16% 7.20% 7.25% 7.27% 7.30% 7.35% 7.40% 
12.40 7.07% 7.11% 7.16% 7.21% 7.23% 7.25% 7.30% 7.35% 
12.50 7.03% 7.08% 7.12% 7.17% 7.19% 7.21% 7.26% 7.31% 
12.60 6.99% 7.04% 7.08% 7.12% 7.15% 7.17% 7.22% 7.27% 
12.70 6.95% 7.00% 7.04% 7.08% 7.11% 7.13% 7.18% 7.22% 
12.80 6.92% 6.96% 7.00% 7.04% 7.07% 7.09% 7.13% 7.18% 
12.90 6.88% 6.92% 6.96% 7.00% 7.03% 7.05% 7.09% 7.14% 
13.00 6.84% 6.88% 6.92% 6.96% 6.99% 7.01% 7.05% 7.10% 

หมายเหตุ:  
/1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไมน้่อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณทีีก่องทรสัต์ไมไ่ดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

/2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วยอาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได้ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของการเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของประมาณการการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย เมื่อเทียบกบักรณีท่ีกองทรสัตไ์ม่ได้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถนุายน 2565 กรณี
ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่า 2,350 ล้านบาท 

  เงินกู้ยืมท่ีใช้ในการลงทุนเพ่ิมเติม (ล้านบาท) 
  - 100.00 200.00 300.00 350.00 400.00 500.00 600.00 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
าท

) 

11.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0009 
11.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0031 
11.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0052 
11.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0003 0.0074 
11.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0025 0.0095 
11.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0046 0.0115 
11.60 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0001 0.0068 0.0136 
11.70 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0023 0.0088 0.0156 
11.80 N/A N/A N/A N/A 0.0012 0.0044 0.0109 0.0176 
11.90 N/A N/A N/A 0.0003 0.0034 0.0065 0.0129 0.0196 
12.00 N/A N/A N/A 0.0024 0.0055 0.0086 0.0150 0.0215 
12.10 N/A N/A N/A 0.0045 0.0076 0.0106 0.0169 0.0234 
12.20 N/A N/A 0.0007 0.0066 0.0096 0.0127 0.0189 0.0253 
12.30 N/A N/A 0.0028 0.0087 0.0116 0.0147 0.0209 0.0272 
12.40 N/A N/A 0.0049 0.0107 0.0137 0.0167 0.0228 0.0291 
12.50 N/A 0.0014 0.0070 0.0127 0.0156 0.0186 0.0247 0.0309 
12.60 N/A 0.0035 0.0090 0.0147 0.0176 0.0205 0.0265 0.0327 
12.70 0.0002 0.0056 0.0111 0.0167 0.0195 0.0225 0.0284 0.0345 
12.80 0.0024 0.0076 0.0131 0.0186 0.0215 0.0243 0.0302 0.0362 
12.90 0.0044 0.0097 0.0150 0.0205 0.0234 0.0262 0.0320 0.0380 
13.00 0.0065 0.0117 0.0170 0.0225 0.0252 0.0281 0.0338 0.0397 

หมายเหตุ: 
/1 ส่วนทีแ่รเงาแสดงถงึประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิซึง่ไมน้่อยไปกว่าประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยกรณทีีก่องทรสัต์ไมไ่ดด้ าเนินการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

/2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงค์เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางเท่านัน้ โดยช่วงของราคาเสนอขายต่อหน่วย อาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีว่เิคราะหต์ามตารางขา้งตน้ได ้
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5. ภาวะอตุสาหกรรมของการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์น 

5.1 อตุสาหกรรมคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่า 

5.1.1 ภาพรวมอตุสาหกรรมคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่า 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าโดย บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (“Knight Frank”) ธุรกจิคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่ามกีารเตบิโตค่อนขา้งดใีนช่วงปี 2561 – 2563 ทัง้ความ
ต้องการเช่าและการพฒันาพื้นที่คลงัสนิค้าใหม่ๆ โดยธุรกจิคลงัสนิค้าเป็นธุรกจิที่สนับสนุนธุรกจิอื่นๆ ได้แก่ 
ธุรกจิค้าปลกี ธุรกจิการส่งออก และอุตสาหกรรมการผลติ ที่ต้องใช้พื้นที่คลงัสนิค้าในการเกบ็สนิค้าเพื่อการ
จ าหน่ายทัง้ภายในประเทศและสง่ออกไปยงัต่างประเทศ รวมถงึธุรกจิ E-Commerce ซึง่มคีวามตอ้งการใชพ้ืน้ที่
คลงัสนิคา้เป็นจ านวนมากในการเกบ็สนิคา้เพื่อจ าหน่ายและส่งต่อไปยงัผูบ้รโิภค ในขณะทีก่ารพฒันาคลงัสนิคา้
ใหม่ๆ ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นการขยายจากพื้นที่ศกัยภาพที่มอียู่เดมิเป็นหลกั โดยมปัีจจยัสนับสนุนที่
ส าคญัจากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนาดใหญ่ทัง้ทางถนน รถไฟ ท่าเรอื สนามบนิ รวมทัง้การ
จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมใหม่ ทัง้นี้ คลงัสนิคา้ใหม่ทีจ่ะเขา้สู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นคลงัสนิคา้ทีม่รีะบบจดัการสนิค้า
พรอ้มระบบจดัการโลจสิตกิสท์ีท่นัสมยั รวมทัง้คลงัสนิคา้หอ้งเยน็ควบคุมอุณหภูมทิีต่ลาดยงัมคีวามตอ้งการสงู 
โดยรปูแบบการพฒันาโครงการจะค านึงถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังานมากขึน้ 

1. อปุทานของคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่า 

ณ สิ้นปี 2563 อุปทานคลังสินค้าส าเร็จรูปให้เช่ามีทัง้สิ้น 4,549,354 ตารางเมตร โดยมีอุปทานใหม่ทัง้สิ้น
ประมาณ 86,939 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1.95 จากปี 2562 ทัง้นี้ อุปทานสว่นใหญ่อยู่ในเขต 
Bangkok Metropolitan Region ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และ
จงัหวดันนทบุร ีเท่ากบัรอ้ยละ 46 ของอุปทานทัง้หมด รองลงมาอยู่ในเขต Eastern Seaboard ซึง่ประกอบดว้ย 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัระยอง เท่ากบัรอ้ยละ 38 ของอุปทานทัง้หมด และเขต Central ซึง่
ประกอบดว้ย จงัหวดัอยุธยา จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสระบุร ีเท่ากบัรอ้ยละ 16 ของอุปทานทัง้หมด 

 
ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ในแง่การเพิม่ขึน้ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า ตามแผนภาพดา้นล่างจะเหน็ว่าจ านวนอุปทานใหม่เพิม่ขึน้
สงูสุดในปี  2559 โดยมจี านวนทัง้สิน้ 723,475 ตารางเมตร และปี 2560 เป็นต้นมา มอีุปทานใหม่ทีล่ดลงจากปี 
2559 ค่อนขา้งมาก โดยปี 2560 มอีุปทานใหมจ่ านวนทัง้สิน้ 154,770 ตารางเมตร  

 
ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทัง้นี้ หากจ าแนกอุปทานตามผูพ้ฒันาโครงการ พบว่าผูพ้ฒันาโครงการรายหลกัไดแ้ก่ ทพีารค์ (TPARK) ซึง่มี
สดัส่วนอุปทานเท่ากบัรอ้ยละ 33 ของอุปทานทัง้หมด รองลงมาคอื ดบับลวิเอชเอ (WHA) ซึง่มสีดัส่วนอุปทาน
เท่ากบัรอ้ยละ 23 ของอุปทานทัง้หมด และทพิยโ์ฮลดิง้ (TIP Holding) ซึง่มสีดัสว่นอุปทานเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของ
อุปทานทัง้หมด เทียบเท่า นามยง เทอร์มินัล (Namyong Terminal) และพูลผล (Poonphol) โดยผู้พัฒนา
โครงการทีเ่หลอืจะมสีดัส่วนอุปทานน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของอุปทานทัง้หมดในอุตสาหกรรมคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปู
ใหเ้ช่า 

ผูป้ระกอบการ สดัส่วนอปุทาน/ตลาด 
TPARK 33% 
WHA 23% 

TIP Holding 5% 
Namyong Terminal 5% 

Poonphol 5% 
Rangsit Prosper 3% 
Chodthanawat 3% 

TFD 3% 
Thanamol Group 2% 
Sirikomol Holding 2% 

ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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2. อปุสงคข์องคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่า 

ณ สิ้นปี 2563 พื้นที่คลังสินค้าส าเร็จรูปที่มีผู้เช่าแล้วทัง้สิ้น 3,776,638 ตารางเมตร โดยมีอุปสงค์เพิ่มขึ้น
ประมาณ 13,178 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 0.35 จากปี 2562 ทัง้นี้ คดิเป็นอตัราการเช่าพืน้ที่
คลงัสนิค้าส าเรจ็รูปใหเ้ช่าเท่ากบัร้อยละ 83 ในปี 2563 ซึ่งลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัอตัราการเช่าคลงัสนิคา้
ส าเรจ็รปูใหเ้ช่าเท่ากบัรอ้ยละ 84 ในปี 2562 
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3. ราคาค่าเช่าของคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่า 

ณ สิน้ปี 2563 ราคาค่าเช่าเฉลีย่ของคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าโดยรวมเท่ากบั 157 บาทต่อตารางเมตร โดยเขต 
Eastern Seaboard ซึง่ประกอบดว้ย จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัระยอง มรีาคาค่าเช่าเฉลีย่สงู
ที่สุดเท่ากบั 161 บาทต่อตารางเมตร โดยมคี่าเช่าอยู่ในช่วง 100 – 200 บาทต่อตารางเมตร รองลงมาคอืเขต 
Bangkok Metropolitan Region ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และ
จงัหวดันนทบุร ีมคี่าเช่าเฉลีย่เท่ากบั 159 บาทต่อตารางเมตร โดยมคี่าเช่าอยู่ในช่วง 110 – 200 บาทต่อตาราง
เมตร และเขต Central ซึง่ประกอบดว้ย จงัหวดัอยุธยา จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสระบุร ีมคี่าเช่าเฉลีย่เท่ากบั 
144 บาทต่อตารางเมตร โดยมคี่าเช่าอยู่ในช่วง 100 – 180 บาทต่อตารางเมตร ทัง้นี้ ราคาค่าเช่าคลงัสนิค้าแปร
ผนัตามปัจจยัหลายอย่าง อนัไดแ้ก่ ท าเลทีต่ัง้ สภาพของคลงัสนิคา้ อายุของอาคาร และวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง
อาคารคลงัสนิคา้เพื่อใหม้คีุณสมบตัพิเิศษ 
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4. แนวโน้มอตุสาหกรรมคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่า 

แนวโน้มอุตสาหกรรมคลงัสนิค้าส าเร็จรูปให้เช่าในปี 2564 มีแนวโน้มทรงตัว แม้ว่าความต้องการเช่าพื้นที่
คลงัสนิคา้ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะขยายตวัอย่างต่อเน่ือง
ตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคการคา้/บรกิารในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิ E-
Commerce แต่เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ส่งผลให้ภาคการลงทุนจากต่างประเทศ การน าเขา้และส่งออกชะลอตวัลง ประกอบกบัมกีารลงทุนขยาย
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลใหธุ้รกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบางพืน้ทีม่ภีาวะอุปทานส่วนเกนิ ซึง่
คาดว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะยงัคงค่าเช่าไว้ในอตัราเดมิหรอืลดลงเล็กน้อยจนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถงึภาวะเศรษฐกจิโดยรวมจะมสีญัญาณทีด่ขี ึน้  
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5.1.2 อตุสาหกรรมคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าบริเวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าโดย Knight Frank ระบุว่าบรเิวณตะวนัออกของ
กรุงเทพฯ อันได้แก่ ลาดกระบงัและจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นบริเวณพื้นที่ใหม่ที่เป็นที่นิยมส าหรบัตลาด
คลงัสนิค้าส าเรจ็รูปให้เช่า เนื่องจากบรเิวณนี้ตัง้อยู่ใกล้สนามบนิสุวรรณภูม ิท่าเทยีบเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั ซึ่ง
สะดวกส าหรบัเป็นทีเ่กบ็สนิคา้เพื่อการส่งออกทัง้ทางอากาศและทางเรอื นอกจากนัน้ บรเิวณดงักล่าวยงัอยู่ใกล้
กับที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อันได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั เป็นต้น จึงเหมาะที่จะใช้เก็บสนิค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเก็บสนิค้าส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลติต่างๆ 

1. อปุทานของคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในบริเวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ณ สิ้นปี 2563 อุปทานคลังสินค้าส าเร็จรูปให้เช่าในบริเวณลาดกระบัง และจังหวัดสมุทรปราการมีทัง้สิ้น 
1,918,241 ตารางเมตร โดยมอีุปทานใหม่ทัง้สิน้ประมาณ 41,574 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 
2.22 จากปี 2562 ทัง้นี้ อุปทานสว่นใหญ่อยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ เท่ากบัรอ้ยละ 92 ของอุปทานทัง้หมด และ
เป็นอุปทานในเขตลาดกระบงั เท่ากบัรอ้ยละ 8 ของอุปทานทัง้หมด 

 
ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ณ สิน้ปี 2563 พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าบรเิวณนี้มจี านวนทัง้สิน้ 1,918,241 ตารางเมตร โดยในปี  2557 
ไดม้โีครงการใหญ่เกดิใหม่ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ เช่น โครงการทพีารค์บางพล ี1-3 โครงการดบับลวิเอชเอ เม
กะโลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์ชลหารพจิติร และโครงการทพิย ์7 เป็นตน้ ซึง่ไดข้ยายพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูให้
เช่าจ านวนทัง้สิน้ 469,458 ตารางเมตร ซึง่ท าใหต้ลาดของจงัหวดัสมุทรปราการมขีนาดใหญ่มากขึน้ อย่างไรก็
ตาม ณ สิน้ปี 2563 มอีุปทานคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูใหเ้ช่าใหม่เพิม่ขึน้จ านวน 41,574 ตารางเมตร โดยอุปทานใหม่
ทัง้หมดตัง้อยู่ในบรเิวณจงัหวดัสมุทรปราการ จากโครงการทพิย ์9 
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ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทัง้นี้ หากจ าแนกอุปทานตามผูพ้ฒันาโครงการในพืน้ทีด่งักล่าว พบว่าผูพ้ฒันาโครงการรายหลกัไดแ้ก่ ดบับลวิ
เอชเอ (WHA) ซึง่มสีดัส่วนอุปทานเท่ากบัรอ้ยละ 36 ของอุปทานทัง้หมด รองลงมาคอื ทพีารค์ (TPARK) ซึง่มี
สดัส่วนอุปทานเท่ากบัร้อยละ 19 ของอุปทานทัง้หมด และทิพย์โฮลดิ้ง (TIP Holding) ซึ่งมีสดัส่วนอุปทาน
เท่ากบัรอ้ยละ 12 ของอุปทานทัง้หมด โดยผูพ้ฒันาโครงการทีเ่หลอืจะมสีดัส่วนอุปทานน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของ
อุปทานทัง้หมดในพืน้ทีด่งักล่าว 

ผูป้ระกอบการ สดัส่วนอปุทาน/ตลาด 
WHA 36% 

TPARK 19% 
TIP Holding 12% 

Sirikomol Holding 5% 
Ch. Suvarnabhumi 4% 

Prospect D 4% 
Chodthanawat 3% 

TFD 3% 
BestBond 3% 

Thriven Group 2% 
ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. อปุสงคข์องคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในบริเวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ณ สิน้ปี 2563 พื้นที่คลงัสนิค้าส าเรจ็รูปที่มผีู้เช่าแล้วในบรเิวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ เท่ากบั 
1,724,705 ตารางเมตร โดยมอีุปสงคเ์พิม่ขึน้ประมาณ 20,107 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1.18 
จากปี 2562 ทัง้นี้ คดิเป็นอตัราการเช่าพื้นที่คลงัสนิค้าส าเรจ็รูปใหเ้ช่าเท่ากบั ร้อยละ 90 ในปี 2563 ซึ่งลดลง
เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัอตัราการเช่าคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูใหเ้ช่าเท่ากบัรอ้ยละ 91 ในปี 2562 
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ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

3. ราคาค่าเช่าของคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในบริเวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ณ สิน้ปี 2563 ราคาค่าเช่าเฉลี่ยของคลงัสนิค้าให้เช่าในบรเิวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ เท่ากบั 
151 บาทต่อตารางเมตร โดยในบรเิวณลาดกระบงัมคี่าเช่าอยู่ในช่วง 135 – 175 บาทต่อตารางเมตร และใน
บรเิวณจงัหวดัสมุทรปราการมคี่าเชา่อยู่ในช่วง 110 – 190 บาทต่อตารางเมตร ทัง้นี้ ช่วงราคาค่าเช่าคลงัสนิคา้ที่
มรีาคาต ่าส่วนใหญ่เป็นคลงัสนิค้าส าเรจ็รูปให้เช่าแบบดัง้เดมิ คอื ไม่มกีารยกพื้น เช่น คลงัสนิค้าให้เช่าแบบ
ดัง้เดมิในบรเิวณจงัหวดัสมุทรปราการ บรเิวณเทพารกัษ์ และบรเิวณบางนา มรีาคาค่าเช่าเท่ากบั 110 – 120 
บาทต่อตารางเมตร 
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ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

4. แนวโน้มอตุสาหกรรมคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในบริเวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในบรเิวณลาดกระบงั มแีนวโน้มทีด่ ีโดยพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในบรเิวณดงักล่าว
ถูกเช่าไปเกอืบทัง้หมด เนื่องจาก ท าเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และตัง้อยู่ใกล้สถานีบรรจุและแยกสนิค้า (Inland 
Container Depot) ในขณะทีอุ่ปทานมคี่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากทีด่นิทีส่ามารถพฒันาเป็นคลงัสนิคา้ขนาดใหญ่ได้
มคี่อนขา้งจ ากดั ซึง่คาดว่าจะสง่ผลใหค้่าเช่าคลงัสนิคา้ในบรเิวณดงักล่าวมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมคลงัสนิค้าให้เช่าในจงัหวดัสมุทรปราการ มีแนวโน้มทรงตวั เนื่องจากยงัมีอุปทานคง
เหลอือยู่พอสมควร และคาดว่าจะยงัคงมอีุปทานใหม่เพิม่ขึน้อกีเพราะบรเิวณดงักล่าวยงัมทีีด่นิทีส่ามารถพฒันา
เป็นคลงัสนิคา้อกีเป็นจ านวนมาก อย่างไรกด็อีุปสงคใ์นบรเิวณดงักล่าวกม็อีตัราการเพิม่ขึน้ทุกปีเช่นเดยีวกนั ซึง่
คาดว่าค่าเช่าคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูใหเ้ช่าในบรเิวณดงักล่าวจะมแีนวโน้มทรงตวั 

5.1.3 อตุสาหกรรมคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในจงัหวดัระยอง 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดคลงัสนิค้าส าเรจ็รูปใหเ้ช่าโดย Knight Frank ระบุว่าบรเิวณจงัหวดัระยอง
เป็นบริเวณที่มนีิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ นิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง นิคม
อุตสาหกรรมป่ินทอง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น และอยู่ไม่ห่างจากท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั ซึ่ง
เป็นท่าเรอืแห่งใหญ่และเป็นท่าเทยีบเรอืเพื่อขนสง่สนิคา้ออกนอกประเทศ ดงันัน้ ตลาดคลงัสนิคา้ในบรเิวณนี้จงึ
เป็นที่ต้องการอย่างมากในการเกบ็สนิคา้ทีเ่ป็นส่วนประกอบของการผลติ เกบ็สนิค้าเพื่ออุตสาหกรรม รวมถงึ
เกบ็สนิคา้เพื่อน าสง่ออกทางเรอื 

1. อปุทานของคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในจงัหวดัระยอง 

ณ สิน้ปี 2563 อุปทานคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าในจงัหวดัระยองมทีัง้สิน้ 211,166 ตารางเมตร โดยไม่ปรากฎ
อุปทานใหม่จากปี 2562 อย่างไรกด็ ีคาดว่าจะมอีุปทานใหม่เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากในบรเิวณนี้ โดยกระจายไป
ในพืน้ที ่3 จงัหวดั คอื จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัระยอง เนื่องจากจงัหวดัในขา้งต้นตัง้อยู่ใน
เขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ (EEC) ซึ่งเมื่อพจิารณาถึงศกัยภาพในการเติบโตของปรมิาณการขอส่งเสรมิการ
ลงทุนจากต่างชาต ิพบว่า จงัหวดัระยองโดยเฉพาะพืน้ทีท่ีต่ ัง้อยู่ใกลน้ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นบัเป็นพืน้ทีท่ี่
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มศีกัยภาพสงู เน่ืองจากการพฒันาโครงการขยายพืน้ทีน่ิคมมาบตาพุดเฟส 3 จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กดิความ
ตอ้งการในการเช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้เพิม่ขึน้ในระยะถดัไป 

 
ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทัง้นี้ หากจ าแนกอุปทานตามผูพ้ฒันาโครงการในพืน้ทีด่งักล่าว พบว่าผูพ้ฒันาโครงการรายหลกัไดแ้ก่ ดบับลวิ
เอชเอ (WHA) ซึง่มสีดัส่วนอุปทานเท่ากบัรอ้ยละ 58 ของอุปทานทัง้หมด รองลงมาคอื ทพีารค์ (TPARK) ซึง่มี
สดัส่วนอุปทานเท่ากบัร้อยละ 35 ของอุปทานทัง้หมด และโชตธินวฒัน์ (Chodthanawat) ซึ่งมสีดัส่วนอุปทาน
เท่ากบัรอ้ยละ 7 ของอุปทานทัง้หมด 

ผูป้ระกอบการ สดัส่วนอปุทาน/ตลาด 
TPARK 35% 
WHA 58% 

Chodthanawat 7% 
ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. อปุสงคข์องคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในจงัหวดัระยอง 

ณ สิน้ปี 2563 พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูทีม่ผีูเ้ช่าแลว้ในจงัหวดัระยอง เท่ากบั 172,995 ตารางเมตร โดยมอีุปสงค์
ลดลงประมาณ 6,927 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 3.85 จากปี 2562 ทัง้นี้ คดิเป็นอตัราการเช่า
พื้นที่คลงัสนิค้าเท่ากบัร้อยละ 82 ในปี 2563 ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบกบัอตัราการเช่าคลงัสนิค้าส าเรจ็รูปให้เช่าที่
เท่ากบัรอ้ยละ 85 ในปี 2562 
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ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

3. ราคาค่าเช่าของคลงัสินค้าส าเรจ็รปูให้เช่าในจงัหวดัระยอง 

ณ สิน้ปี 2563 ราคาค่าเช่าเฉลีย่ของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในจงัหวดัระยอง เท่ากบั 152 บาทต่อตารางเมตร ซึง่คงที่
ในระดบัราคาดงักล่าวตัง้แต่ปี 2560 โดยมคี่าเช่าอยู่ในช่วง 120 – 180 บาทต่อตารางเมตร ทัง้นี้ ระดบัราคาค่า
เช่าเฉลี่ยในจงัหวดัระยองอยู่ในระดบัราคาค่าเช่าทีค่่อนขา้งด ีเนื่องมาจากการโยกย้ายฐานการผลติจากนิคม
อุตสาหกรรมในภาคกลางซึง่ประสบปัญหาน ้าท่วมในปี 2554 มาลงทุนสรา้งคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าเพิม่มาก
ขึน้ในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก แต่ราคาค่าเช่าเฉลีย่อาจมกีารปรบัตวัลงจากการแขง่ขนัของอุปทาน
ในตลาด 
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ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

4. แนวโน้มอตุสาหกรรมคลงัสินค้าให้เช่าในจงัหวดัระยอง 

แนวโน้มอุตสาหกรรมคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในจงัหวดัระยอง ถอืเป็นเขตทีม่คีวามน่าสนใจส าหรบัการลงทุน เน่ืองจาก
อยู่ในเขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่มแีผนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอกี 4 โครงการ 
ประกอบดว้ย 1) เมอืงการบนิตะวนัออกสนามบนิอู่ตะเภา 2) ศนูยซ์่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา 3) ท่าเรอืแหลม
ฉบงัเฟส 3 และ 4) ท่าเรอืมาบตาพุดเฟส 3 รวมกบัโครงการรถไฟความเรว็สูง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประมูล
เรยีบรอ้ยแลว้ รวมเป็น 5 โครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่โครงการในขา้งตน้จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหม้กีารลงทุน
จากต่างชาติเพิม่สูงขึน้ และสนับสนุนให้มอีุปสงค์ของพื้นที่คลงัสนิค้าส าเรจ็รูปให้เช่าที่เพิม่มากขึน้ในอนาคต 
อย่างไรก็ดี พบว่าปัจจุบนัยงัคงมีอุปทานคงเหลืออยู่ในตลาดพอสมควร เนื่องจากผู้ประกอบการได้พัฒนา
โครงการเพื่อรองรบัการเตบิโตจากโครงการ EEC ไวแ้ลว้บางส่วน ซึง่ส่งผลใหค้่าเช่าคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า
ในบรเิวณดงักล่าวมแีนวโน้มทรงตวัหรอืลดลงเลก็น้อยตามสภาพการแขง่ขนัในตลาด 

5.2 นโยบายการตลาดและการแขง่ขนัของโครงการท่ีเขา้ลงทุน 

1. นโยบายการตลาด 

นโยบายการตลาดของโครงการที่เข้าลงทุนมีการมุ่งเน้นที่จะรกัษาฐานลูกค้าปัจจุบนัและขยายฐานลูกค้าสู่
กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ ผ่านการบริการทีมีคุณภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ ประกอบกับคุณภาพ
ทรพัยส์นิของโครงการทีเ่ขา้ลงทุนทีไ่ดม้าตรฐาน ท าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม และการก าหนดอตัราค่าเช่าทีส่อดคลอ้ง
กบัสภาวะตลาด ท าให้มคีวามความมัน่ใจได้ว่าการรกัษาฐานผูเ้ช่าปัจจุบนัและการขยายฐานลูกค้ารายใหม่จะ
สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การแขง่ขนัของโครงการทีเ่ขา้ลงทุน 

ส าหรบัโครงการทพิย์ 5 (TIP 5) และโครงการทพิย์ 8 (TIP 8) (ส่วนลงทุนเพิม่เติม) ตัง้อยู่บรเิวณ ถนนเลยีบ
คลองส่งน ้าชลหารพจิติรสุวรรณภูม ิอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่อยู่ในบรเิวณพืน้ทีใ่หม่ทีเ่ป็นทีน่ิยม
ส าหรบัตลาดคลงัสนิค้าส าเรจ็รูปใหเ้ช่า เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าหรบัการกระจายสนิคา้ การขนส่ง การคมนาคม
และการด าเนินธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีส่ าคญัของประเทศ ห่างจากสนามบนิสุวรรณภูมเิพยีง 20 กโิลเมตร และ
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ห่างจากจุดขึน้ลงทางพเิศษบรูพาวถิปีระมาณ 5 กโิลเมตร หากพจิารณาจากสดัส่วนของผูป้ระกอบการในพืน้ที่
บรเิวณลาดกระบงั และจงัหวดัสมุทรปราการพบว่า ทพิยโ์ฮลดิง้ (TIP Holding) มสีดัสว่นอุปทานรอ้ยละ 12 จาก
อุปทานทัง้หมดในพื้นที่บริเวณลาดกระบงัและจงัหวดัสมุทรปราการ ทัง้นี้ อตัราการเช่าเฉลี่ยของโครงการ
คลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าของทพิยโ์ฮลดิง้ (TIP Holding) อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 92 ซึง่สงูกว่าอตัราการเช่าเฉลีย่รวม
ของตลาดในบรเิวณเดยีวกนัทีอ่ยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 90   ในขณะทีโ่ครงการทีเ่ขา้ลงทุน ไดแ้ก่ โครงการทพิย ์5 (TIP 
5) และ โครงการทพิย ์8 (TIP 8) (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) มอีตัราการเช่าเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 100 

ตารางแสดงสดัส่วนอุปทานต่อตลาด และอตัราการเช่าแบ่งตามผู้พฒันาโครงการบริเวณลาดกระบงั
และจงัหวดัสมุทรปราการ ณ ปี พ.ศ. 2563 

ผูป้ระกอบการ สดัส่วนอปุทาน/ตลาด อตัราการเช่า 
WHA 36% 93% 

TPARK 19% 99% 
TIP Holding 12% 92% 

Sirikomol Holding 5% 91% 
Ch. Suvarnabhumi 4% 96% 

Prospect D 4% 76% 
Chodthanawat 3% 95% 

TFD 3% 72% 
Best Bond 3% 88% 

Thriven Group 2% 90% 
MS  น้อยกว่า 10% 100% 

ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ส าหรบัโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์(MS) ตัง้อยู่ในบรเิวณ ถนนเทพารกัษ์ กม. 26 จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่เป็น
จุดยุทธศาสตรแ์ละศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและโลจสิตกิส ์โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลติและการขนส่งสนิคา้
ทัง้ทางบก (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุร ีและมอเตอรเ์วย)์ ทางอากาศ (สนามบนิสุวรรณภูมแิละสนามบนิดอน
เมือง) และทางทะเล (ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง) โดยเมื่อเทียบอุปทานกับตลาดอุตสาหกรรม
คลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปใหเ้ช่าของพืน้ทีบ่รเิวณลาดกระบงัและจงัหวดัสมุทรปราการ จะมอีตัราที่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของอุปทานทัง้หมด อย่างไรกด็ ีอตัราการเช่าของโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์(MS) นัน้อยู่ทีร่อ้ยละ 100 

ตารางแสดงสดัส่วนอุปทานต่อตลาด และอตัราการเช่าแบ่งตามผู้พฒันาโครงการจงัหวดัระยอง ณ ปี 
พ.ศ. 2563 

ผูป้ระกอบการ สดัส่วนอปุทาน/ตลาด อตัราการเช่า 
TPARK 35% 89% 
WHA 58% 76% 

Chodthanawat 7% 96% 
TAFFETA น้อยกว่า 10% 100% 

ทีม่า: ฝ่ายวจิยัและทีป่รกึษาดา้นการพฒันาโครงการ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ส าหรับโครงการไทยแทฟฟิต้า (TAFFETA) ตัง้อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพียงประมาณ 3 
กิโลเมตร โดยเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานภาคการผลิตในอุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมี ไฟฟ้า เหล็ก 
เคมภีณัฑ ์กลุ่มน ้ามนั ทีส่ าคญัของประเทศ และเป็นพืน้ทีก่ารลงทุนของอุตสาหกรรมตน้น ้า กลางน ้า และปลาย
น ้า ทีส่ามารถเชื่อมโยงไปยงัอุตสาหกรรมการผลติมากมาย ท าใหม้คีวามตอ้งการคลงัสนิคา้เพื่อเกบ็วตัถุดบิและ
สินค้าส าเร็จรูปของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงาน โครงการไทยแทฟฟิต้า 
(TAFFETA) จงึเป็นท าเลทีเ่หมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ส าหรบัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว
เพราะมรีะยะทางทีใ่กลแ้ละตดิถนนใหญ่ท าใหก้ารขนส่งสนิคา้เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็  และมอีตัราการ
เช่าทีร่อ้ยละ 100  
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6. ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม  
อนิดสัเทรยีล โกรท (AIMIRT) มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาขอ้มูลทัง้หมดทีอ่ยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ 
รวมทัง้ปัจจยัความเสีย่งดงัต่อไปนี้อย่างรอบคอบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจลงทุน  

ข้อความดงัต่อไปนี้แสดงถึงปัจจยัความเสี่ยงที่มีนัยส าคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทรสัต์หรือมูลค่า
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ นอกจากนี้ นอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้แลว้
ยงัอาจมปัีจจยัความเสีย่งอื่นๆ ซึง่บรษิทัฯ ไม่อาจทราบไดใ้นขณะนี้หรอืเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พจิารณาในขณะนี้ว่า
ไม่เป็นสาระส าคญัแต่ความเสี่ยงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเสี่ยงที่มคีวามส าคญัต่อไปได้ในอนาคต ความเสีย่งที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้และความเสีย่งทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ
ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของกองทรสัตห์รอืมูลค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็น
การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้เช่นการใช้
ถอ้ยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรอืประมาณการทางการเงนิ 
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกีย่วกบัผลประกอบการธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ นโยบายของรฐัและอื่นๆ เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตอนั
เป็นความเหน็ของบรษิัทฯ ในปัจจุบนั และมไิด้เป็นการรบัรองผลการประกอบการหรอืเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว 
นอกจากนี้ผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัการคาดการณ์หรอืคาดคะเนอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง
โดยตรวจสอบขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเขา้ลงทุน โดยบรษิทัฯ ไดศ้กึษารายงานของ
บรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิและรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบั
การเพิ่มทุนครัง้ที่สองอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่า
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องไม่มคีวามเสยีหายหรอืช ารุดบกพร่องอนัอาจท าให้
กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมในจ านวนทีสู่งกว่าจ านวนทีร่ะบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ 
เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหารมิทรพัย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรอืไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ รวมไปถงึเทคนิคทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ หรอืปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบของทัง้
บรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ และบรษิทัตรวจสอบสภาพอาคาร 

นอกจากนี้ รายงานของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิและรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
จะลงทุนเพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องอาจมขีอ้บกพร่องหรอืไม่ถูกต้องทัง้หมดหรอืบางส่วน อนัเนื่องมาจาก
ความบกพร่องของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สองที่อาจตรวจสอบไดย้ากหรือไม่
สามารถตรวจพบได้และอาจมลีกัษณะหรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็นการขดัหรอืแย้งกบั
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้
กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายหรอืความรบัผดิอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

ขอ้มูลในส่วนนี้ทีอ่า้งถงึหรอืเกีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศเป็นขอ้มูลที่ไดม้าจากขอ้มูลที่มี
การเปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิง่พมิพข์องรฐับาลหรอืจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ โดยทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มไิดท้ าการตรวจสอบ
หรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

เน่ืองจากผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผลประโยชน์
ตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจงึไม่ควรคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนี้ ราคาเสนอขาย
ของหน่วยทรสัตก์บัมลูค่าของหน่วยทรสัตใ์นอนาคตอาจลดต ่าลงหรอืสงูขึน้ ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัคนืตน้ทุนในการลงทุน
ดงันัน้ผู้ที่ประสงค์ซื้อหน่วยทรสัต์จงึควรปรกึษาผูป้ระกอบวชิาชพีและขอค าปรกึษาเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัตก์่อนตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรสัต์ 
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6.1 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักองทรสัตห์รอืการด าเนินงานของกองทรสัต ์ 

6.1.1 สมมติฐานในงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์
สมมติมีความไมแ่น่นอน และขึน้อยู่กบัความเส่ียงและความไม่แน่นอนทางธรุกิจ การแข่งขนั เศรษฐกิจ 
การเงิน และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจส่งผลให้ผลประกอบการท่ีแท้จริงแตกต่างจากท่ีประมาณการ
ไว้อย่างมีนัยส าคญัและอาจส่งผลต่อมูลค่าท่ีได้ลงทุนในกองทรสัต ์

ประมาณการตามทีร่ะบุในเอกสารแนบ 4 ไดร้วมเอาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ตามสมมติฐานของกองทรสัต์ส าหรบั ช่วงเวลาประมาณการวนัที ่1 
กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มถุินายน 2565 ซึง่ประมาณการทางการเงนิของกองทรสัตน์ัน้เป็นเพยีงการคาดการณ์
ผลประกอบการในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่กองทรสัต์เท่านัน้ และไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัถงึผลประกอบการของ
กองทรสัตใ์นอนาคต นอกจากนี้ ประมาณการทางการเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายประการตามทีไ่ด้
ระบุไวใ้นเอกสารแนบ 4 อย่างไรกด็ ีถงึแมว้่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าประมาณการดงักล่าวดว้ยความตัง้ใจและความ
ระมดัระวงั แต่ขอ้สมมติฐานที่น ามาใช้ในการประมาณการยงัมคีวามไม่แน่นอนและขึน้อยู่ กบัความเสีย่งและ
ความไม่แน่นอนทางธุรกจิการแข่งขนั เศรษฐกจิ การเงนิ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งขอ้สมมตฐิานต่างๆ ที่
เกดิขึน้จรงิอาจเปลี่ยนแปลงในสาระส าคญัได ้ความเสีย่งและความไม่แน่นอนดงักล่าวต่างๆ นัน้อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของกองทรสัต ์เช่น ประมาณการดงักล่าวอาจเป็นการคาดการณ์หรอืการตัง้สมมตฐิานในเหตุการณ์
ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตอนัเกีย่วกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มคีวามไม่แน่นอน  

เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรอืเหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่ป็นขอ้สมมตฐิานอาจไม่เกดิขึน้ตามทีค่าดการณ์ไว้ 
หรอือาจเกดิเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่มไิดค้าดไว ้ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่อาจรบัประกนัไดว้่าขอ้สมมติฐานที่
วางไวจ้ะเกดิขึน้และกองทรสัตจ์ะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดต้ามทีป่ระมาณการไว ้หากผลประกอบการ
ของกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้กองทรสัตจ์ะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรอืผลประโยชน์
ตอบแทนตามทีป่ระมาณการไวไ้ด ้ซึง่อาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ด้
ประมาณการไวแ้ละหน่วยทรสัตอ์าจมมีลูค่าทางตลาดลดลงอย่างมนียัส าคญั 

อย่างไรกต็าม ในการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัตโ์ดยการน าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีส่องออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที ่อาจเกดิกรณีทีผู่เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ประสงคจ์ะต่อสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญา
บรกิาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลา ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยมนีโยบายใน
การเจรจาการต่ออายุสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร กบัผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีก่ าลงัจะหมดสญัญาล่วงหน้าเป็นเวลา 1-
6 เดอืนก่อนสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร จะครบก าหนด เพื่อใหบ้รษิทัฯ ยงัคงมเีวลาเพยีงพอส าหรบัการ
จดัหาผูเ้ช่ารายใหม่มาแทนที ่ 

6.1.2 ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ซ่ึงมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ 

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง โครงการไทยแทฟฟิตา้เป็นการลงทุนในสทิธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ ซึง่มลูค่าสทิธกิารเช่าของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวของ
กองทรัสต์จะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ อันเนื่องมาจากการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า การ
เปลีย่นแปลงในอตัราการเช่าทรพัยส์นิ และ/หรอื อตัราค่าเช่าทรพัยส์นิ หรอืเนื่องจากสาเหตุอื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนอื
การควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงในมลูค่าสทิธกิารเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่าง
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มีนัยส าคญัต่อมูลค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ และมูลค่าหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ ซึ่งหากกองทรสัต์ไม่มีการลงทุนในสทิธิการเช่าในโครงการไทยแทฟฟิต้าเพิ่มเติม ณ วนัที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์ของโครงการไทยแทฟฟิต้า มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของ
โครงการไทยแทฟฟิตา้จะมมีลูค่าเท่ากบัศนูย ์ทัง้นี้ กองทรสัตล์งทุนในสทิธกิารเช่าในทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้
คดิเป็นประมาณร้อยละ 38.92 (สามสบิแปดจุดเก้าสอง)1 ของมูลค่ารวมของทรพัย์สนิทัง้หมดของกองทรัสต์ 
AIMIRT ภายหลงัลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง โดยค านวณจาก
มูลค่ายุติธรรมส าหรบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่เดิมและมูลค่าที่คาดว่าจะเข้าลงทุนส าหรบัทรพัย์สนิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

6.1.3 ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรสัต์ขึ้นอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ และ
ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์จะลงทุน
เพ่ิมเติมส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสองของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเป็นผูก้ าหนดนโยบายการตลาดและกลยุทธ์การบรหิารจดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของทรสัต ี
ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจไม่มโีอกาสที่จะประเมนิการตัดสนิใจของผู้จดัการกองทรสัต์เกี่ยวกบักลยุทธ์ที่ผู้จดัการ
กองทรสัตน์ ามาใชห้รอืการลงทุนของกองทรสัต ์ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดงักล่าว การที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธข์องกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้าจมผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ  
ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน รวมทัง้โอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ความสามารถของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในการด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบ
ความส าเร็จนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัที่ไม่แน่นอนหลายประการรวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารลงทุนของกองทรสัต์ รวมทัง้การไดร้บัเงื่อนไขทางการเงนิทีด่ ีดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าการด าเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนของบรษิทัฯ ในความเป็นจรงิจะเป็นไป
ตามแผนทีว่างไวห้รอืสามารถท าไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดและมคี่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสม 

อนึ่ง บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่
ทุนครัง้ทีส่อง และมอบหมายนโยบายใหแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
จะลงทุนเพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สองดงักล่าวตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ที่ผู้จดัการ
กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท ากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการทรพัยส์นิดงักล่าวตามธุรกจิปกต ิ
ดงันัน้ ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์คีวามรบัผดิชอบด้านต่างๆ ภายใต้
การควบคุมดูแลของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึส่วนทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบั
การเพิม่ทุนครัง้ทีส่องของกองทรสัต์ ได้แก่ การจดัเกบ็รายได้และบรหิารค่าใชจ้่าย การท าการตลาด การดูแล
บ ารุงรกัษา และซ่อมแซมทรพัยส์นิ เป็นต้น ทัง้นี้ หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธใ์ห้
ประสบความส าเรจ็ หรอืผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่อาจจดัการทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบั
การเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรสัต์ได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สองของกองทรสัต์ และ/หรอื รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร 
(หากมี) ที่กองทรัสต์ควรจะได้รับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่าย

                                                           
1 อา้งองิมลูค่ายุตธิรรมล่าสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนอยู่เดมิ และมลูค่าทีค่าดว่าจะเขา้ลงทุนส าหรบั
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 
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ประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตลอดจนการช าระคนืหนี้ทีถ่งึก าหนดช าระ นอกจากนี้ หากผูบ้รหิาร
อสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้กองทรสัต์อาจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สองของกองทรสัต์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเทยีบเท่ากนั หรอือาจไม่สามารถ
แต่งตัง้บุคคลอื่นไดเ้ลย ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน และฐานะการเงนิของกองทรสัต์ 
ซึ่งในท้ายทีสุ่ดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวขา้งต้นโดยบรษิทัฯ จะจดั
ให้มกีารพจิารณาผลการด าเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ตลอดระยะเวลาการจา้งบรหิารโดยจะมกีาร
พจิารณาผลการด าเนินงานทุกปี และมรีะบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยสม ่าเสมอเพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตว์่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดท้ า
หน้าที่บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรัสต์อย่างมี
ประสทิธิภาพ และหากเกิดกรณีที่ต้องแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์รายอื่นแทนผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์  
บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารพจิารณาคุณสมบตัต่ิางๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการบรหิาร
ทรพัยส์นิก่อนการแต่งตัง้ 

6.1.4 ความเส่ียงท่ีกองทรสัตอ์าจสูญเสียผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยอ์าจสูญเสียบุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส่วน
ส าคญัในการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ การที่
กองทรสัตส์ญูเสยีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต ์และ/
หรอื ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยส์ญูเสยีบุคลากรหลกัดงักล่าวไป จะเป็นการสญูเสยีผูม้ปีระสบการณ์ความรู ้สาย
สมัพนัธท์างธุรกจิ และความช านาญ การหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถในระดบัเดยีวกนัมาแทนทีเ่ป็นเรื่องทีท่ า
ไดย้าก จงึอาจส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการด าเนินงานลดลง และอาจส่งผลใหก้องทรสัต์มคีวามสามารถในการ
ท าก าไรลดลงหรอืท าใหข้าดความคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิ 

อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทีต่้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบ หากมกีารเปลีย่นแปลงบุคลากรหลกั
ในการจดัการและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และจะตอ้งจดัหาบุคลากรหลกัรายใหม่ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
การบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นผูท้ีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์จิารณาว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ทนบุคลากรหลกัรายเดมิและไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดย
ไม่ชกัชา้ เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีต่้องแจง้ใหท้รสัตทีราบหากมกีารเปลีย่นแปลงบุคลากร
หลักในการจดัการและบริหารกองทรสัต์และต้องจดัหาบุคลากรหลักรายใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์โดยเรว็เพื่อมใิหเ้กดิผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละใหก้ารบรหิาร
จดัการกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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6.1.5 ความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้  

หลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ เพื่อบรหิารจดัการทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องดงักล่าวตามกลยุทธแ์ละนโยบายทีบ่รษิทัฯ ก าหนด โดย
ทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจยงัคงมกีารบรหิารทรพัยส์นิของตนเอง ซึง่เป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนั
กบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 

การจดัหาผลประโยชน์และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตโ์ดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจก่อให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจสนับสนุน บรหิาร หรอืลงทุนในทรพัย์สนิที่
เกีย่วเน่ืองกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอืธุรกรรมอื่นทีอ่าจมกีารแขง่ขนัโดยตรงกบักองทรสัต ์ 

นอกจากนี้ เนื่องจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื บรษิทัในเครอืของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงเป็น
เจา้ของทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ซึง่ตัง้อยู่ในโครงการเดยีวกนัหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงกนักบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์
จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ซึ่งท าให้บทบาทต่างๆ ของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ที่มีต่อ
กองทรสัต์ในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัตไ์ด ้
ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลอืกทีด่นิ และอาคารคลงัสนิคา้ มาเสนอใหก้บักองทรสัต์ รวมถึงการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีร่าย
ใหม ่

อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การก ากบัดแูลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยมกีารก าหนดใหต้ลอดระยะเวลาทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัหิน้าที่เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของ
กองทรสัต์  ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ตกลงต่อกองทรสัต์ว่า ทุกครัง้ที่มผีู้สนใจเช่าที่ดนิ และอาคารคลงัสนิค้า 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเสนอทรพัย์สนิทีว่่างทัง้หมดทีต่รงตามความต้องการของลูกคา้ (Specification) ให้
ลูกค้าเป็นผู้พจิารณาตัดสนิใจโดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าจะเป็นทรพัย์สนิของฝ่ายใด รวมถึงการก าหนดค่าเช่า
ส าหรบัอาคารที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทัง้ในด้านขนาด ท าเล รูปแบบ และอายุให้อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เว้นแต่กองทรัสต์จะพิจารณาการ
ด าเนินการทีเ่หมาะสมอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต ์นอกจากนี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งจดัท ารายงาน
ต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้จดัการกองทรสัต์ตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ หรือตามที่
บรษิทัฯ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดก้ าหนดร่วมกนั 

6.1.6 รายได้ของกองทรสัต์ขึ้นอยู่กบัฐานะทางการเงินของผู้เช่าพื้นท่ี และการตดัสินใจต่ออายุสญัญาเช่า 
และ/หรอืสญัญาบริการ เมื่อสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบริการของผูเ้ช่าพืน้ท่ีส้ินสุดลง  

ค่าเช่าทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ทีต่ามสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารจะเป็นทีม่าของรายไดห้ลกัของ
กองทรสัต์ ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมคีวามเสีย่งจากฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระค่าเช่าของผูเ้ช่า
พืน้ทีไ่ด ้หากผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายส าคญัรายใดรายหนึ่งหรอืหลายราย หรอืผูเ้ช่าพืน้ทีจ่ านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมี
ฐานะการเงนิทีด่อ้ยลง อาจท าใหผู้เ้ช่าพืน้ทีช่ าระเงนิล่าชา้หรอืเกดิการผดินดัช าระเงินค่าเช่าของผูเ้ช่าพืน้ที ่และ
ท าใหผู้เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่สามารถช าระหนี้ได ้ 
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นอกจากนัน้ หากเกิดกรณีที่ผู้เช่าพื้นที่ไม่ประสงค์จะต่อสญัญาเช่า และ/หรือสญัญาบริการเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลา หรอือาจขอต่ออายุสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารดว้ยเงื่อนไขทีเ่ป็นประโยชน์แก่กองทรัสต์น้อย
กว่าเงื่อนไขในสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารปัจจุบนั ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์บรษิทัฯ มกีาร
บรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยมนีโยบายในการเจรจาการต่ออายุสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารกบัผู้
เช่าพืน้ทีท่ีก่ าลงัจะหมดสญัญาล่วงหน้าเป็นเวลา 1-6 เดอืนก่อนสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารจะครบก าหนด 
ดงันัน้ เมื่อมผีูเ้ช่าพืน้ทีท่ีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร และไม่ประสงคท์ีจ่ะต่ออายุสญัญา
เช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร บรษิทัฯ ยงัคงมเีวลาเพยีงพอส าหรบัการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหม่มาแทนที ่ 

6.1.7 ความเส่ียงจากการท่ีผู้เช่าพื้นท่ีไม่ให้ความยินยอมเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญา
บริการกบักองทรสัต ์

ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง หากผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใดไม่
ยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารโดยตรงกบักองทรสัต ์และไม่ช าระค่าเช่า และ/หรอื
ค่าบรกิาร ใหแ้ก่กองทรสัต์ กองทรสัต์อาจมสีทิธดิอ้ยกว่าผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายนัน้ๆ ตามกฎหมายในการหาประโยชน์
จากทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่า และกองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งในสว่นของการไม่ไดร้บัค่าเช่า และ/หรอืค่าบรกิาร  ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต ์และสง่ผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ของกองทรสัต์ อย่างไรกด็ ีสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ และสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์ทีก่องทรสัต์จะ
เขา้ท ากบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ ก าหนดใหบ้รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิตอ้งใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการขอ
ความยนิยอมจากผูเ้ช่าพืน้ทีท่ ัง้หมดในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องเพื่อ
เปลีย่นแปลงคู่สญัญาในสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารจากบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิเป็นกองทรสัต์ โดยใหม้ี
ผลในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าหรอืวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์(แลว้แต่กรณี) ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง ซึง่ในกรณีที่บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิไม่สามารถด าเนินการใหผู้เ้ช่า
พืน้ทีใ่หค้วามยนิยอมหรอืลงนามในขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีใ่หแ้ลว้เสรจ็ไดใ้นวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าหรอื
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์(แล้วแต่กรณี) ข้างต้น สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาจะซื้อจะขาย
อสงัหารมิทรพัย ์ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ท ากบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิยงัก าหนดใหบ้รษิทัเจา้ของทรพัยส์นิต้องจดัส่ง
หนังสอืแจง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งไปยงัผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีม่ไิดใ้หค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าว เพื่อ
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในค่าเช่า และ/หรอืค่าบรกิาร ตามสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร ของผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้  

ทัง้นี้ หากผูเ้ช่าพืน้ทีบ่างรายทีไ่ม่ไดเ้ป็นคู่สญัญากบักองทรสัตโ์ดยตรง หรอืมไิดใ้หค้วามยนิยอมในการโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในค่าเช่า และ/หรอืค่าบรกิาร ตามสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร ของผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้ และผูเ้ช่าพืน้ที่
ไดช้ าระค่าเช่า และ/หรอืค่าบรกิาร ใหแ้ก่บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิโดยตรง และกองทรสัตไ์ม่สามารถเรยีกเกบ็ค่า
เช่า และ/หรอืค่าบรกิาร โดยตรงจากผูเ้ช่าพืน้ทีด่งักล่าวได้ สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาจะซือ้จะขาย
อสงัหาริมทรัพย์ ที่กองทรัสต์จะเข้าท ากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สินก าหนดให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินต้อง
ด าเนินการส่งมอบค่าเช่า และ/หรอืค่าบรกิารตามสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร ซึง่บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ
ไดร้บัจากผูเ้ช่าพืน้ทีน่ัน้ ใหแ้ก่กองทรสัต์ รวมถงึ ณ วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าหรอืวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
(แลว้แต่กรณี) บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิมหีน้าที่ตอ้งน าส่งมอบเงนิมดัจ าหรอืเงนิประกนัตามสญัญาเช่า และ/หรอื
สญัญาบรกิาร ของผู้เช่าพื้นที่รายดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์อกีด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่สญัญาเช่า และ/หรอื
สญัญาบรกิารครบก าหนดอายุสญัญาและหากผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายดงักล่าวประสงคจ์ะเช่า และ/หรอืรบับรกิารต่อไป ผู้
เช่าพืน้ทีร่ายดงักล่าวจะตอ้งเขา้ท าสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารกบักองทรสัตโ์ดยตรง 
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ในการนี้ บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิจะด าเนินการแจง้และอธบิายถงึรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งกบักองทรสัต์ให้ผู้เช่า
พื้นที่ได้ทราบ เพื่อประสานงานในการให้ความยนิยอมในการเปลี่ยนคู่สญัญาในสญัญาเช่า และ/หรือสญัญา
บรกิาร จากเดมิบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิเป็นกองทรสัต ์ 

6.1.8 ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติม
ส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสองเน่ืองจากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนและการ
บริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์

ในการลงทุนและบริหารทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรสัต์ 
กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาเช่าทรพัย์สิน และ/หรือ สญัญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาซื้อขาย
ทรพัยส์นิ และ/หรอื สญัญาตกลงกระท าการ เพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีส่องของกองทรสัตก์บับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ และ/หรอื สญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนและ
การบรหิารของกองทรสัต์ เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ และผูกพนัใหคู้่สญัญาปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดในสญัญา 

อย่างไรกด็ ีถงึแมจ้ะมขีอ้ก าหนดในสญัญาขา้งต้น คู่สญัญาอาจปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็น
เหตุแห่งการเลกิหรอืผดิสญัญาได้ ในกรณีดงักล่าว แม้กองทรสัต์มสีทิธทิี่จะบอกเลกิสญัญา เรยีกค่าเสยีหาย 
ตลอดจนเรยีกค่าขาดประโยชน์ใดๆ กต็าม แต่เหตุผดิสญัญาของคู่สญัญาดงักล่าวอาจท าใหก้องทรสัต์ไม่ไดร้บั
ผลประโยชน์หรอืไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้
คู่สญัญาต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืคู่สญัญาไม่ช าระค่าเสยีหายตามทีก่องทรสัตเ์รยีกรอ้ง ดงันัน้ 
กองทรสัต์จึงอาจต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สทิธิฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งการด าเนินการดงักล่าว 
บรษิทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ไดถ้งึระยะเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะเสรจ็สิน้กระบวนการ และจ านวนเงนิที่
กองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชยเยยีวยาต่อความเสยีหายต่างๆ นอกจากนี้ ผลแห่งคดยีงัขึน้อยู่กบัค าพพิากษาของศาล 
และถงึแมศ้าลจะมคี าพพิากษาใหก้องทรสัต์ชนะคด ีกองทรสัต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไป
ตามค าพพิากษาของศาล ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนตามจ านวนหรอื
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไว ้ 

6.1.9 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรสัตก์ู้ยืมเงิน  

เนื่องจากกองทรสัต์มคีวามประสงคท์ีจ่ะกูย้มืเงนิเพิม่เตมิในวงเงนิกู้ระยะยาวจ านวนประมาณ 300 – 6002 ลา้น
บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงนิทุนในการลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่
ทุนครัง้ที่สองและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง (ทัง้นี้ ภายหลงัจากการกู้ยมืเงนิดงักล่าว อตัราส่วนการกู้ยมืต่อ
ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตจ์ะไม่เกนิรอ้ยละ 35 ซึง่เป็นไปตามประกาศที ่สร. 26/2555) 

ดงันัน้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสี่ยงจากการกู้ยมืเงนิดงักล่าวจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอตัรา
ดอกเบีย้ เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามสญัญาเงนิกูอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงในระหว่างอายุของสญัญาเงนิกู้
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ท าให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการช าระ
ดอกเบีย้และเงนิตน้ และอาจจะกระทบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อื

                                                           
2 เป็นไปตามมติทีป่ระชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ AIMIRT ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยกองทรสัต์ 
AIMIRT จะกูย้มืเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิ 600.00 ลา้นบาท 
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หน่วยทรสัต์ นอกจากนี้ ในกรณีทีก่องทรสัต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิต้นตามทีก่ าหนดในสญัญา
กู้ยมืเงนิ หรอืเกดิเหตุผดิสญัญาอื่นๆ ภายใต้สญัญาเงนิกู้ อาจส่งผลให้ผู้ให้กู้อาจด าเนินการทางกฎหมายกบั
กองทรสัตห์รอืใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญา อนัเนื่องมาจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญากูย้มืเงนิ เช่น ก าหนดใหส้ว่น
หนึ่งหรอืทัง้หมดภายใตเ้อกสารทางการเงนิใดๆ ถงึก าหนดช าระโดยพลนั หรอืใชส้ทิธใินการบงัคบัตามสญัญาที่
เกี่ยวกบัการใหห้ลกัประกนัส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมด รวมถึงการบงัคบัจ านองในทรพัยส์นิของกองทรสัต์ที่
น าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้หรอืการรบัโอนสทิธบินกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืการรบัโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไขใน
สญัญาเช่า หรอืการบงัคบัหลกัประกนัทางธุรกจิภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 ใน
ทรพัยส์นิของกองทรสัตท์ีน่ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ซึง่เมื่อเกดิความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญับนทรพัย์สนิ
ของกองทรสัต ์ผูใ้หกู้อ้าจพจิารณาใหน้ าเงนิชดเชยทีไ่ดร้บัภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัไปช าระคนืเงนิกูก้่อนทีจ่ะ
น ามาซ่อมแซมทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ซึง่จะส่งผลใหก้องทรสัต์ไม่สามารถซ่อมแซมทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพที่
พร้อมจดัหาผลประโยชน์ได้ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาเงินกู้ สญัญาหลกัประกนั และ
เอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ โดยความเสีย่งจากการกูย้มืเงนิทีก่ล่าวมานัน้ อาจมผีลกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทรสัต ์ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้ือ
หน่วยทรสัตห์รอือาจท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก าหนดช าระเงินกู้ หรือภายใต้ข้อก าหนดในสญัญาเงินกู้ บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการ
กองทรสัต ์จะพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนดว้ยวธิต่ีางๆ เช่น การกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ 
บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอื ผูใ้หกู้ท้ีเ่ป็นสถาบนัอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัต์
ได้ ซึ่งอาจจะรวมถึงธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวินาศภัย และ/หรอื 
สถาบนัการเงนิอื่นใดทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตี เพื่อช าระคนืหนี้เดมิ (Refinance) การเสนอขายหุน้กู ้
(เท่าทีก่ฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งจะอนุญาตให้กองทรสัต์ท าได้) หรอืการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติม 
เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะเลือกวิธีการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ ซึ่งเมื่อ
พจิารณาจากหลกัประกนัการกู้ยมืและความสามารถในการช าระหนี้ของกองทรสัต์แล้ว ความเสีย่งจากการที่
กองทรสัตไ์ม่สามารถช าระเงนิตน้ตามทีก่ าหนดในสญัญากูย้มืเงนิเนื่องจากไม่สามารถท าการระดมทุนเพื่อช าระ
คนืหนี้เดมิอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากอตัราสว่นการกูย้มืต่อทรพัย์สนิรวมคดิเป็นสดัสว่นประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 35 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ประกอบกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้าไปลงทุนนั ้นมี
ความสามารถทีจ่ะสรา้งรายไดใ้หก้บักองทรสัตอ์ย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว และจะบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยค านึงถงึความเสีย่ง
ดงักล่าวโดยจะมมีาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของกองทรสัต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ รวมถึง
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้  ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อ
ลดความเสีย่งดงักล่าว เช่น บรกิารธุรกรรมแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) หรอืการด าเนินการ
ใดๆ กบัเจ้าหนี้ เช่น การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ การขอผ่อนผนัเงื่อนไขทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบรหิาร
จดัการกองทรสัต ์เป็นตน้ โดยกองทรสัตจ์ะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถงึกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 
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6.1.10 กองทรสัต์ต้องพึ่งพาบริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น หรือบุคคลท่ีบริษัทเจ้าของทรพัยสิ์นก าหนดส าหรบัการ
ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลางบางประการ 

การให้บรกิารสิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 
(สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) และโครงการไทยแทฟฟิตา้บางประการ อาทเิช่น ทางสญัจรสว่นกลาง น ้าเพื่ออุตสาหกรรม 
และบรกิารระบบบ าบดัน ้าเสยี อาจด าเนินการโดยผู้ใหบ้รกิารซึ่งเป็นบรษิัทเจ้าของทรพัยส์นิในฐานะผู้พฒันา
โครงการ อย่างไรกด็ ีสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหารมิทรพัย ์มขีอ้ก าหนดใหบ้รษิทั
เจา้ของทรพัยส์นิตอ้งด าเนินการจดทะเบยีนใหก้องทรสัตเ์ป็นผูร้บัประโยชน์ในภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยบ์น
บางสว่นของทีด่นิซึง่บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ ตลอดระยะเวลาที่
กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง  หรอืบรษิทัเจา้ของ
ทรพัยส์นิตอ้งร่วมมอืกบัเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิภารยทรพัยใ์นการจดทะเบยีนใหท้ีด่นิภารยทรพัยด์งักล่าวตกอยู่
ในบงัคบัภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิที่กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ โดยไม่มคี่าตอบแทนและ
ไม่มีก าหนดเวลา (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางเข้า-ออกสู่ถนน
สาธารณะ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ที่ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
ทรพัยส์นิที่กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 (ส่วน
ลงทุนเพิม่เตมิ) และโครงการไทยแทฟฟิต้า นอกจากนี้ ในสญัญาตกลงกระท าการระหว่างกองทรสัต์และบรษิทั
เจา้ของทรพัยส์นิจะมกีารก าหนดขอ้ตกลงว่า ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุน
ครัง้ที่สองได้ใช้หรือมีสทิธใิช้สิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางใดในการด าเนินกิจการโครงการมาก่อนวนัที่
กองทรสัต์เขา้ลงทุน (ไม่ว่าจะมกีารจดทะเบยีนใหเ้ป็นทรพัยสทิธหิรอืไม่กต็าม) บรษิัทเจ้าของทรพัยส์นิตกลง
ยนิยอมใหก้องทรสัตม์สีทิธใินการใชส้ิง่อ านวยความสะดวกสว่นกลางนัน้ไดต่้อไปตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตเ์ขา้
ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องดงักล่าว อนึ่ง บรษิทัฯ ไม่สามารถ
รบัประกนัไดว้่าผูพ้ฒันาโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) และโครงการไทยแทฟฟิตา้
นัน้ จะปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัของตนตามสญัญาในการใหบ้รกิารใดๆ ไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึง่เหตุการณ์ทีคู่่สญัญาผดิ
สญัญาดังกล่าว อาจท าให้ผู้ให้บริการหยุดการให้บริการใดๆ ต่อกองทรัสต์และผู้เช่าพื้นที่ของทรัพย์สนิที่
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรัสต์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง และอาจมผีลกระทบในทางลบ
อย่างมนียัส าคญัต่อกจิการ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัตไ์ด ้ 

6.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

6.2.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสูงขึน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ี อตัราการเช่า และอตัรา
ค่าเช่า 

กองทรสัตม์รีายไดห้ลกัจากการใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี แก่ผูป้ระกอบการต่างๆ ซึง่เป็นผูเ้ช่า
อาคารคลงัสนิคา้ โดยการประกอบธุรกจิการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าวอาจมกีารแข่งขนัทีส่งูขึน้จากการที่
ผูป้ระกอบการรายอื่นก่อสร้างอาคารประเภทเดยีวกนัขึน้ใหม่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนักบัทีต่ัง้ของทรพัย์สนิหลกั
ของกองทรสัต์ ท าใหเ้กดิการแข่งขนัในการแสวงหาผูเ้ช่าพื้นทีร่ายใหม่ การต่ออายุของผูเ้ช่าพื้นที่รายเดมิและ
การปรบัลดอตัราค่าเช่าเพื่อใหด้งึดูดต่อผูเ้ช่าพืน้ที ่ซึง่อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อผลประกอบการธุรกจิ 
ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงนิของกองทรสัต ์ 
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อย่างไรกด็ ีสถานทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องในโครงการ TIP 5 
และ โครงการ TIP 8 (ส่วนลงทุนเพิม่เติม) โครงการเอม็เอส แวร์เฮ้าส ์ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ และ
โครงการไทยแทฟฟิต้า ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัระยอง เป็นทรพัย์สนิที่มมีาตรฐานสูง ตัง้อยู่ในท าเลที่ดซีึ่งเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ของการประกอบธุรกิจ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน และมีสภาพพร้อมที่จะน าไปจัดหา
ผลประโยชน์อนัท าใหท้รพัยส์นิดงักล่าวเป็นทีน่่าสนใจ ซึง่เมื่อประกอบกบัประสบการณ์และความเชีย่วชาญของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย์ประเภทอาคารคลังสินค้ามาเป็นระยะเวลา
พอสมควร จะเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ให้สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นได ้

6.2.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อใกล้ส้ินสุดระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต ์

เนื่องจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง โครงการไทยแทฟฟิต้า  เป็นการ
ลงทุนในสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ กองทรสัต์จงึมคีวามเสีย่งในการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ทีเ่มื่อใกลส้ิน้สดุ
ระยะเวลาการเช่า เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปัจจยัหนึ่งในการพจิารณาของผู้เช่าพื้นทีใ่นการเขา้ท า
สญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิาร อย่างไรกด็ ีเนื่องจากในการท าสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่า
พื้นที่นัน้ โดยส่วนมากมลีกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานทีม่อีายุของสญัญาไม่เกนิ 3 ปี ท าให้ความเสีย่งดงักล่าว
อาจเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุทา้ยก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์
ไดเ้ขา้ท ากบั Thai Taffeta เพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 
โครงการไทยแทฟฟิตา้เท่านัน้ นอกจากนี้ เนื่องจากผูเ้ช่าพืน้ทีบ่างส่วนอาจมคีวามตอ้งการเช่าอาคารคลงัสนิคา้
ระยะสัน้ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยค์าดว่าจะสามารถจดัหาผูเ้ช่าพืน้ที่ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสุดท้ายก่อนสิน้สุด
ระยะเวลาการเช่าของกองทรสัตไ์ด ้

6.2.3 ความเส่ียงเรื่องการใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่า และ/หรือสัญญาบริการก่อนครบก าหนด
ระยะเวลา  

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องในโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 
8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) มขีอ้สญัญาทีใ่หส้ทิธผิูเ้ชา่ในการเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา
ได้ โดยผู้ให้เช่าพืน้ที่มสีทิธทิีจ่ะไม่ต้องคนืเงนิประกนัตามสญัญาเช่า และ/หรอื สญัญาบรกิารให้แก่ผูเ้ช่าพืน้ที่ 
และส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สองใน โครงการเอ็มเอส  
แวรเ์ฮา้ส ์มขีอ้สญัญาทีใ่หส้ทิธผิูเ้ช่าบางรายในการเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาได้
หลงัจากระยะเวลาการเช่าเริม่ตน้ไปแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผูเ้ช่าพืน้ทีต่อ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 120 วนั โดยผูใ้หเ้ช่าพืน้ทีจ่ะต้องคนืเงนิประกนัตามสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารใหแ้ก่ผู้เช่า
พื้นที่ (“สิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลา”) ซึ่งทรพัย์สนิที่มสีทิธใินการบอกเลกิ
สญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 34.66 ของพื้นที่รวมของทรพัย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีการบริหารจดัการความเสีย่ง
ดงักล่าวโดยมนีโยบายในการเจรจากบัผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีม่คีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการบอกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลา เพื่อใหผู้เ้ช่าพืน้ที่ดงักล่าวเช่าพืน้ทีต่่อไปเพื่อให้กองทรสัต์มเีวลาเพยีงพอส าหรบัการจดัหาผู้
เช่าพืน้ทีร่ายใหม่มาแทนที่ได ้ทัง้นี้ หากภายหลงัจากการเจรจาแลว้ผูเ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ประสงคท์ีจ่ะใชใ้นสทิธใินการ
บอกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลา และประสงคท์ีจ่ะเช่าพืน้ทีต่่อไป บรษิทัจะใชค้วามพยายามอย่างดี
ที่สุดในการด าเนินการเจรจาขอ้ตกลงในสญัญาเช่า และ/หรอื สญัญาบรกิารฉบบัใหม่ โดยไม่ก าหนดให้ผูเ้ช่า
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พื้นที่มสีทิธใินการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าอกี ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่า
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องดงักล่าวเป็นทรพัยส์นิทีม่มีาตรฐานสงู ตัง้อยู่
ในท าเลทีด่ซีึง่เป็นจุดยุทธศาสตรข์องการประกอบธุรกจิ มรีะบบสาธารณูปโภคทีค่รบถ้วน และมสีภาพพรอ้มที่
จะน าไปจดัหาผลประโยชน์อนัท าใหท้รพัยส์นิดงักล่าวเป็นทีน่่าสนใจ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึเหน็ว่ามคีวามเป็นไป
ไดค้่อนขา้งต ่าทีผู่เ้ช่าพืน้ทีด่งักล่าวจะยกเลกิสญัญาเช่า และ/หรอื สญัญาบรกิารดงักล่าว 

6.2.4 ความเส่ียงจากการท่ีทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติมส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสองมีสญัญาเช่า 
และ/หรอืสญัญาบริการบางส่วนท่ีใกล้จะครบก าหนดอายุ  

ในปัจจุบนัสญัญาเช่าและบรกิารของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องจะครบ
ก าหนดอายุภายในปี 2564 มจี านวน 5 สญัญา ซึ่งคดิเป็นอตัราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 24.82 ของรายได้
รวมทุกโครงการทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง3 โดยหากครบก าหนดอายุการเช่า
ดงักล่าว กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งว่าหากไม่มกีารต่ออายุสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารผู้เช่าพื้นที่ราย
ดงักล่าว ย่อมสง่ผลกระทบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์ 
 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นทรพัยส์นิทีม่มีาตรฐานสงู ตัง้อยู่ในท าเลทีด่ซีึง่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ของการประกอบธุรกิจ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน และมีสภาพพร้อมที่จะน าไปจัดหา
ผลประโยชน์อนัท าใหท้รพัย์สนิดงักล่าวเป็นทีน่่าสนใจ ซึง่เมื่อประกอบกบัประสบการณ์และความเชีย่วชาญใน
การบริหารจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ท าให้มีโอกาสที่กองทรัสต์จะสามารถหาผู้เช่าพื้นที่ส าหรับ
ทรพัยส์นิดงักล่าวได ้ 

6.2.5 ความเส่ียงจากการท่ีทรพัย์สินหลกัของกองทรสัต์ตัง้อยู่ในเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ บริเวณ
ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภมิู 

เน่ืองจากพืน้ทีต่ัง้ของโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะ
ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง อาจตัง้อยู่ในบรเิวณเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ บรเิวณใกลเ้คยีง
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
วางหลักให้ผู้ที่จะก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ภายในเขตปลอดภัยในการ
เดนิอากาศต้องได้รบัอนุญาตจากส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย กองทรสัต์จงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้ หากในอนาคตไม่ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรอืสิง่ปลูกสร้างอื่นจาก
ส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ซึง่อาจส่งผลใหก้องทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
อาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้งต่อไปได ้ทัง้นี้ บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบว่าทรพัยส์นิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สองในโครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 (ส่วนลงทุน
เพิม่เตมิ) ตัง้อยู่ในบรเิวณเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศหรอืไม่ โดยหากทรพัยส์นิดงักล่าวตัง้อยู่ในบรเิวณเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะด าเนินการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปลูกสร้างในเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

                                                           
3 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท าขึน้
ในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 
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6.2.6 ความเส่ียงท่ีทรพัยสิ์นอาจมีสภาพด้อยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรือ ความเส่ียงท่ีเงินเกบ็ส ารอง
เพื่อการซ่อมแซม หรอื การปรบัปรงุใหญ่ในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตอ์าจมีไม่เพียงพอ  

กองทรสัตจ์ะตอ้งด าเนินการบ ารุงรกัษา และซ่อมแซม ปรบัปรุงทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีส่องอย่างเหมาะสม เพื่อใหอ้าคารมสีภาพเหมาะสมในการจดัหาผลประโยชน์ หากกองทรสัต์มไิด้
ด าเนินการบ ารุงรกัษา และซ่อมแซม ปรบัปรุงทรพัยส์นิอย่างเหมาะสม อาคารอาจมสีภาพดอ้ยลง หรอือาคาร
อาจมลีกัษณะรูปแบบอาคารและการใช้สอยล้าสมยัซึ่งอาจไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์ตลอดการลงทุนของ
กองทรสัต์ในทรพัยส์นิหลกัไดอ้ย่างเหมาะสม และมผีลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ได ้ใน
กรณีที่กองทรสัต์เกดิปัญหาเงนิเกบ็ส ารองไม่เพยีงพอต่อการซ่อมแซม และ /หรอื การปรบัปรุงสภาพทรพัยส์นิ 
เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด้ 

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง โครงการ TIP 5 และ โครงการ TIP 8 
(ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) จะมขีอ้ก าหนดให ้TIP มหีน้าที่รบัผดิชอบในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง ซ่อมแซม
ทรพัยส์นิ ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์(ยกเวน้ในกรณีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง 
และซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงพื้นทีเ่พื่อรองรบัผู้เช่าพืน้ทีร่ายใหม่) และกองทรสัต์จะแต่งตัง้ 
บรษิทั งานสมบูรณ์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื TIP ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยม์คีวามรบัผดิชอบดา้นต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของผูจ้ดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถงึการดแูล
ให้ทรพัย์สนิอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนให้บรกิารซ่อมบ ารุงทรพัย์สนิที่เสยีหายเมื่อผู้เช่าพื้นที่ร้องขอ 
(โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที ่2 หวัขอ้ 3.7 สรุปสาระส าคญัของร่างของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง) 

ส าหรบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สอง โครงการเอม็เอส แวร์เฮ้าส ์และ 
โครงการไทยแทฟฟิตา้นัน้ กองทรสัตม์หีน้าทีร่บัผดิชอบในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื 
เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิ อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะก าหนดหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยข์อง
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ให้บ ารุงรกัษาอสงัหาริมทรพัย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้อมน าออกให้เช่าหรอืขาย 
(แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม ปรบัปรุง พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้อยู่ในสภาพดแีละพร้อมที่จะใช้หา
ผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา ตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัพจิารณาแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีในการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ ตามที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ได้มีข้อเสนอแนะในการ
จดัเตรยีม งบประมาณ และ/หรอื กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ที่เกี่ยวขอ้งกบัการซ่อมแซม และ/หรอื ปรบัปรุง
อสงัหารมิทรพัย ์(Renovation) ในส่วนทีเ่ป็นการซ่อมแซม/ปรบัปรุงตามปกต ิและการซ่อมแซม/ปรบัปรุงใหญ่ 
(Major Renovation) รวมถงึการส ารองเงนิเพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ส าหรบัการปรบัปรุง 
และ/หรอืซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 

ทัง้นี้ หาก ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ไิดด้ าเนินการบ ารุงรกัษา และซ่อมแซม ปรบัปรุงทรพัยส์นิอย่างเหมาะสม 
อาจส่งผลใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมสีภาพดอ้ยลง ไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามอายุการใชง้านจรงิ 
และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินงานของกองทรสัต์ได้ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการแต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละเพื่อรกัษาผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์บรษิทัฯ มรีะบบ
ในการก ากบัดูแลและควบคุมการด าเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องอย่างสม ่าเสมอ โดยแบ่งเป็นการก ากบัดูแลรายเดอืน การก ากบัดูแลราย
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ไตรมาส การก ากบัดูแลรายปี การด าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการซ่อมแซมทรพัยส์นิ และการ
ติดตามและควบคุมการปฏบิตัหิน้าที่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งจะครอบคลุมถงึการตรวจสอบทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต์ และการบ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย์ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตว์่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดท้ าหน้าทีบ่รหิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้  จากประสบการณ์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอดีต บริษัทฯ  จะมีการวางแผนร่วมกับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ ส าหรบัการปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลี่ยนทรพัย์สนิในส่วนที่เป็นสาระส าคญั (Major 
Maintenance) ส่วนใหญ่ อาท ิการทาสอีาคาร การปรบัปรุง/เปลี่ยน เครื่องปรบัอากาศ ระบบป้องกนัอคัคภียั 
หลังคา หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น และจะมีการวางแผนในการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรบัปรุง 
ซ่อมแซม และ/หรอื เปลี่ยนทรพัยส์นิเพื่อท าการส ารองเงนิในการปรบัปรุง และซ่อมแซมสภาพทรพัยส์นิทุกปี 
โดยพจิารณาจากแผนการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกด็ ี
ในกรณีทีท่รพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ม่สามารถปรบัปรุงหรอืซ่อมแซม หรอืทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจไม่
สามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเรว็ตามการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีี่เกีย่วขอ้ง 
ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวในการสร้างก าไรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อัน
เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขนั อายุของทรพัย์สนิ หรอื ปรมิาณความต้องการทีล่ดต ่าลง อาจท าให้ต้องมกีาร
ลงทุนใชเ้งนิเพิม่เตมิในการเปลีย่นทรพัยส์นิดงักล่าว หรอืจดัหาทรพัยส์นิใหม่มาทดแทน เพื่อใหม้ลีกัษณะการ
จดัหาประโยชน์ทีส่ามารถสรา้งก าไรไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

6.2.7 ความเส่ียงจากการท่ีทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติมส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสองอาจมีความ
ช ารดุบกพรอ่ง หรอือาจมีการปฏิบติัท่ีผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรอือาจมีความบกพรอ่งอ่ืน  

นอกเหนือจากทีไ่ดม้กีารเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้แลว้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสอบและ
สอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะไดม้านัน้ตามสมควรแลว้ อย่างไรกต็าม อสงัหารมิทรพัยอ์าจมี
ความช ารุดบกพร่องซึ่งไม่ปรากฏเป็นที่ประจกัษ์ท าให้ตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ ดงันัน้   
บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าอสงัหารมิทรพัย์นัน้จะไม่มคีวามช ารุดบกพร่องซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม หรอืบ ารุงรกัษา หรอืจ่ายช าระหนี้อื่นใดต่อบุคคลภายนอกนอกจากทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้ และไม่มกีาร
ปฏบิตัผิดิกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ หรอืไม่มกีารขาดตกบกพร่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง รวมทัง้รายงานของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีบ่รษิทัฯ ใชใ้น
การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง รายงานการตรวจสอบ
สภาพอาคาร ซึ่งบรษิัทฯ พจิารณาและถือตามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและสอบทาน อาจมี
ขอ้จ ากดัในการตรวจสอบซึง่อาจท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนได ้เนื่องจากความช ารุดบกพร่องบางประการของ
อสงัหารมิทรพัยอ์าจไม่สามารถก าหนดใหแ้น่ชดัลงไปไดอ้นัเป็นผลมาจากขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยี
หรอืเทคนิคที่ใช้ ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ความช ารุดบกพร่องหรอืการขาดตกบกพร่องที่ยงัไม่
ปรากฏดงักล่าว อาจท าใหก้องทรสัต์ตอ้งลงทุนเพิม่เตมิอย่างมนีัยส าคญั หรอืมภีาระหน้าทีต่่อบุคคลภายนอกที่
ท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในลกัษณะและจ านวนทีม่ไิดค้าดการณ์ไวซ้ึง่อาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละกระแส
เงนิสดของกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั  

นอกจากนี้ อสงัหารมิทรพัยบ์างรายการอาจมไิดป้ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์หรอือาจมไิดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบ
และสอบทานของบรษิทัฯ นัน้ไม่สามารถตรวจพบ ดว้ยเหตุนี้ กองทรสัตอ์าจมภีาระค่าใชจ้่ายหรอืหน้าทีเ่พิม่เตมิ
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อนัเกดิจากการทีอ่สงัหารมิทรพัยด์งักล่าวมไิดป้ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์

นอกจากนัน้ ค ารบัรอง ค ารบัประกนัและขอ้ตกลงที่จะรบัผิดชดใช้ซึ่งบรษิัทเจ้าของอสงัหารมิทรัพย์ให้ไว้แก่
กองทรสัตม์ขีอ้จ ากดัในแง่ของขอบเขต จ านวนเงนิ และระยะเวลาที่บรษิทัเจา้ของอสงัหารมิทรพัยไ์ดใ้หค้ ารบัรอง 
ค ารบัประกนั และขอ้ตกลงที่จะรบัผดิชดใช้ ทัง้นี้ กองทรสัต์มสีทิธทิี่จะได้รบัการชดเชยในกรณีที่มกีารผดิค า
รบัรอง ค ารบัประกนั อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทรสัตจ์ะมสีทิธไิดร้บัชดเชยตามค ารบัรอง 
ค ารบัประกนั หรอืขอ้ตกลงทีจ่ะรบัผดิชดใชก้รณีทีเ่กดิความเสยีหาย หรอืความรบัผดิต่อกองทรสัต์อนัเป็นผลมา
จากการได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ เนื่องจากกรณีดงักล่าวขึน้อยู่กบัการช าระหนี้ของลูกหนี้และการบงัคบั
ช าระหนี้ตามสญัญา 

6.3 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

6.3.1 ความเส่ียงโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเสีย่งหลายดา้น เช่น  

(1) การเปลีย่นแปลงในทางลบดา้นการเมอืงและภาวะเศรษฐกจิ เช่น ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศและความตอ้งการในการบรโิภคโดยรวมลดลง  

(2) สภาวะดา้นลบของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ  

(3) การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

(4) การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการเงนิหรอืนโยบายทางเศรษฐกจิอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ  

(5) การเพิม่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ม่ไดค้าดการณ์ไว้ 

(6) การเปลีย่นแปลงกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม กฎหมายผงัเมอืง และกฎระเบยีบอื่นๆ ของ
รฐั ตลอดจนนโยบายทางการคลงั  

(7) การเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์

(8) การเปลีย่นแปลงของราคาตลาดของอตัราค่าเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

(9) การเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนัและเชือ้เพลงิอื่นๆ  

(10) การเปลีย่นแปลงความนิยมในประเภทของอสงัหารมิทรพัยแ์ละสถานทีต่ัง้ซึง่น าไปสู่การมพีืน้ทีใ่หเ้ช่ามาก
เกนิความต้องการ หรอือาจท าใหค้วามต้องการของผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นตลาดใดๆ ลดลงส าหรบัอสงัหารมิทรพัย์
บางประเภท  

(11) การกระท าของผูเ้ช่าพืน้ทีท่ีอ่าจสง่ผลกระทบต่อธุรกจิและชื่อเสยีงของเจา้ของทรพัยส์นิ  
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(12) ความไม่สามารถด าเนินการต่ออายุสญัญาเช่าพื้นที่ หรอืในการน าพื้นที่ออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายใหม่เมื่อ
สิน้สดุอายุสญัญาเช่า  

(13) ความไม่สามารถในการเกบ็ค่าเช่าจากผูเ้ช่าพืน้ที่ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืไม่สามารถเรยีกเกบ็ได้
เน่ืองจากผูเ้ช่าพืน้ทีล่ม้ละลายหรอืมหีนี้สนิลน้พน้ตวั หรอืในกรณีอื่นๆ  

(14) ความไม่พอเพยีงของความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่ ีหรอืค่าเบีย้ประกนัภยัทีเ่พิม่สงูขึน้  

(15) การทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่สามารถใหบ้รกิารหรอืจดัหาการบรกิารเกีย่วกบัการบ ารุงรกัษาและการ
ใหบ้รกิารอื่นๆ ไดอ้ย่างพอเพยีง  

(16) ความช ารุดบกพร่องของอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งต้องได้รบัการแก้ไข หรอืซ่อมแซม ตลอดจนการบ ารุงรกัษา
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ก่อใหเ้กดิรายจ่ายลงทุน ทีไ่ม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหน้า  

(17) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 

(18) การพึง่พงิกระแสเงนิสดอย่างมากในการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่  

(19) การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมถงึภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้ง  

(20) สว่นไดเ้สยีหรอืภาระผกูพนัต่างๆ ซึง่ไม่สามารถพบไดห้รอืไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบทีด่นิ ณ ส านกังาน
ทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งในขณะทีท่ าการตรวจสอบ  

(21) เหตุสดุวสิยั ความเสยีหายทีไ่ม่สามารถเอาประกนัภยัได ้และปัจจยัอื่นๆ และ  

(22) การไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิโรคระบาด โรคตดิต่ออนัตราย  การโจมตขีองผูก้่อการรา้ย 
การจลาจล และเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ของ
ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

(23) การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทางดา้นภาษอีากรและดา้นอื่นๆ  

ปัจจยัหลายอย่างตามทีก่ล่าวขา้งต้นอาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอตัราการเช่าพืน้ที ่อตัราค่าเช่า หรอื
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ซึง่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดท้ีจ่ะไดร้บัจาก
อสงัหารมิทรพัย ์

การประเมนิมูลค่าค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ประจ าปีจะสะทอ้นปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว และส่งผลให้มูลค่า
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์เพิม่สูงขึน้หรอืลดต ่าลงได้ มูลค่าเงนิลงทุนของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์อาจ
ลดลงอย่างมีนัยส าคญัหากเกิดวิกฤตในทางลบอย่างฉับพลนัต่อราคาอสงัหาริมทรพัย์หรือต่อเศรษฐกิจใน
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทยซึง่มีทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ตัง้อยู่ในปัจจุบนัหรอืทีจ่ะมี
ในอนาคต 
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6.3.2 กองทรสัตอ์าจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
การขาดทางเลือกอ่ืนในการใช้ประโยชน์จากทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั โดยทัว่ไปการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะการลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าสงูจะมขีอ้จ ากดั เช่น ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตป์ระสงค์
ที่จะเข้าลงทุนอาจมสีภาพคล่องต ่า ซึ่งการที่มีสภาพคล่องต ่าดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อความสามารถของ
กองทรสัตใ์นการปรบัเปลีย่นพอรต์การลงทุน (Investment Portfolio) หรอืความสามารถในการเปลีย่นทรพัยส์นิ
บางส่วนเป็นเงนิสด เพื่อรองรบักบัการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัอื่นๆ 
นอกจากนี้ กองทรสัต์อาจประสบปัญหาในการหาแหล่งเงนิกู้ในระยะเวลาที่ทนัท่วงทแีละภายใต้เงื่อนไขทาง
การค้าที่ดีในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินที่ใช้ทรพัย์สนิหลกัของกองทรัสต์เป็นหลกัประกนั เนื่องจากทรพัย์สิน
ประเภทอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสีภาพคล่อง นอกจากนี้ ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อาจไม่สามารถเปลีย่นแปลง
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเรว็ หากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์เหล่านั ้นไม่สามารถสรา้งก าไรไดอ้นั
เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขนั อายุของทรพัยส์นิ ปรมิาณความต้องการทีล่ดต ่าลง หรอืปัจจยัอื่นๆ อกีทัง้การ
เปลีย่นแปลงลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์โดยทัว่ไปแลว้จะต้องมกีารลงทุนใช้เงนิ
เพิม่เติม ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ และ
สง่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

6.3.3 ความเส่ียงทางการเมือง 

การด าเนินงาน ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัต์อาจไดร้บัอทิธพิลบางส่วน
จากสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดว้่าสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศไทยประสบ
ภาวะขาดเสถยีรภาพหลายครัง้ เหตุการณ์ดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย  

บรษิทัฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะไม่มเีหตุการณ์ทีจ่ะน าไปสูก่ารขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงอกี ซึง่อาจมี
ผลในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของ
กองทรสัต ์

6.3.4 การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบญัชีหรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

กองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใชข้องมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ หรอืการปรบัปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
เช่นเดยีวกบัมาตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเพิม่เตมิใหต้รงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) งบการเงนิของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบ
จากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชทีีไ่ดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุง โดยเงื่อนไขและเวลาในการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน
การบญัชนีี้ไม่สามารถทราบไดแ้ละขึน้อยู่กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่อาจรบัประกนัไดว้่าการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการจดัท างบการเงินของกองทรสัต์หรือต่อผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี้ยังไม่อาจ
รบัประกนัได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎขอ้บงัคบัใดๆ จะไม่มผีลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผู้จดัการ
กองทรสัต์ในการด าเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของกองทรสัต์หรอืต่อการด าเนินงานและฐานะการเงนิของ
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กองทรสัต ์นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้อาจสง่ผลกระทบดา้นลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้

6.3.5 ความเส่ียงจากกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนมีข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอนาคต 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสี่ยงในกรณีที่มกีารก าหนดผงัเมอืงใหม่ในอนาคตหรืออาจมกีารบงัคับใช้กฎหมายใน
อนาคตทีจ่ ากดัประเภทกจิการทีส่ามารถประกอบไดใ้นบรเิวณทีต่ัง้ของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน ซึง่การ
เปลีย่นแปลงประเภทกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการไดใ้นบรเิวณดงักล่าว อาจท าใหก้องทรสัตม์ขีอ้จ ากดัใน
การใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน ส าหรบักรณีทีป่ระสงคจ์ะมกีารเปลีย่นตวัผูเ้ช่าพืน้ทีเ่ป็นผูเ้ช่า
รายใหม่ (ซึ่งอาจถือได้ว่าไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยต่อเนื่อง) หรือกรณีที่ประสงค์จะมีการเปลี่ยน
ประเภทการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิและอาคาร ซึง่จะสามารถกระท าการดงักล่าวไดโ้ดยใชเ้ป็นประเภทและโดยมี
วตัถุประสงค์ตามกฎกระทรวงผงัเมอืง หรอืกฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคบัผงัเมอืงรวม หรอืตามที่กฎหมายผงัเมอืง 
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอื่นใดในอนาคตจะก าหนดเท่านัน้ หรอืต้องใช้ประโยชน์ในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์เขา้
ลงทุนในประเภทและโดยมวีตัถุประสงค์ดงัเดมิ (กล่าวคือ ประกอบกิจการล าดบัเดิมและจ าพวกเดิมที่ได้รบั
อนุญาตก่อนมกีารก าหนดผงัเมอืงใหม่หรอืก่อนมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายใหม่) และเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิโดย
ต่อเนื่องตามกฎหมายผงัเมอืง โดยมฐีานตามกฎหมายในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายแต่ตน้ 

6.3.6 ความเส่ียงจากกรณีทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนถกูเวนคืน 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัเวนคนืทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนซึง่ท าใหก้องทรสัต์
ไม่อาจใชท้รพัยส์นิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิต่อไปได้ นอกจากนี้กรณีที่เกดิการ
เวนคนืดงักล่าวกองทรสัต์อาจไม่ได้รบัค่าชดเชยจากการเวนคนืหรอืได้รบัค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่ามูลค่าที่
กองทรสัต์ใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิซึง่อาจส่งผลใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ทัง้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน ทัง้นี้ จ านวนเงิน
ค่าชดเชยทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัขึน้อยู่กบัเงื่อนไขตามทีก่ าหนดในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ระยะเวลาการเช่าทรพัย์สนิที่
เหลอือยู่ภายหลงัจากการถูกเวนคนื หรอืจ านวนเงนิค่าชดเชยทีไ่ดร้บัจากการเวนคนื อน่ึง จากการทีบ่รษิทัฯ ได้
ศกึษาขอ้มลูตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณที่จะเวนคนืในทอ้งทีท่ีท่รพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
ตัง้อยู่ไม่พบว่าทีต่ัง้ของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์กอยู่ภายใตเ้ขตเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่
สามารถประเมนิถงึโอกาสในการถูกเวนคนืได ้เน่ืองจาก การเวนคนืทีด่นิเป็นนโยบายและความจ าเป็นในการใช้
พืน้ทีข่องรฐัในเวลานัน้ๆ ในอนาคต 

6.3.7 ความเส่ียงเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัต์ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย์
เพ่ิมขึน้รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ เพ่ิมขึน้ 

ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบทางลบ
หากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึน้โดยรายได้ไม่ได้เพิม่ขึน้
อย่างสอดคลอ้งกนั 

ปัจจยัทีอ่าจสง่ผลใหค้่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพิม่สงูขึน้ ไดแ้ก่ 

 การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการดแูล และบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 
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 การเพิม่ขึน้ของภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยร์วมทัง้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย 

 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้นโยบายของรฐับาล ซึ่งจะเพิม่ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ 

 การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 

 การเพิม่ขึน้ของค่าบรกิารส าหรบัผูร้บัจา้งช่วง 

 การเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ 

 การเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกนัภยั  

 ความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องของอสงัหารมิทรพัย ์หรอืผลกระทบทางสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึ้นจาก
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ตอ้งมกีารแกไ้ขโดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
ในสว่นนี้ไม่อาจสามารถคาดการณ์ได ้และ 

 ค่าใชจ้่ายจากการซ่อมแซมทรพัยส์นิทีอ่าจมจี านวนค่าใชจ้่ายเกนิกว่าทีไ่ดค้าดการณ์หรอืประมาณการไว ้

6.3.8 ความเส่ียงเก่ียวกบัเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรพัยสิ์นอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
กองทรสัตอ์าจสูญเสีย 

การประกอบธุรกจิของกองทรสัตม์คีวามเสีย่งดา้นการด าเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
ลงทุนเพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง แม้ว่ากองทรัสต์จะต้องจัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องอย่างเพยีงพอและเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้กต็าม แต่อตัราเงนิชดเชยในกรณีที่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบั
การเพิ่มทุนครัง้ที่สองเกิดความเสยีหายอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่กองทรสัต์อาจได้รบั เช่น 
ความสูญเสียจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในกรมธรรม์
ประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน หรอือาจเกดิความล่าชา้ในการชดเชยความเสยีหายตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวไดโ้ดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของกองทรสัต ์ 

กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งจากความสญูเสยีทางการเงนิ เมื่อเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงทีก่องทรสัต์อาจไม่ไดร้บัการ
ชดเชยความเสยีหายอย่างเพยีงพอ หรือไม่สามารถจดัให้มกีารประกนัภัยประเภทดงักล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะด าเนินการให้กองทรสัต์ โดยทรสัตี ผู้ให้กู้ของกองทรสัต์ (ถ้ามี) และ /หรือ บริษัท
เจ้าของทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้รบัประโยชน์ และผู้เอาประกนัภยัร่วมภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัของ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง  (เว้นแต่ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) บรษิทัฯ จะด าเนินการใหก้องทรสัต ์โดยทรสัต ีผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์
(ถ้าม)ี และ/หรอื บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วม) เพื่อใหก้องทรสัต์ และผูใ้หกู้้
ของกองทรสัต์ (ถ้าม)ี และบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) ไดร้บัการประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ (All 
Risk Insurance) ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารเขา้ท ากรมธรรมป์ระกนัภยัใหค้รอบคลุมทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
ลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สองทัง้หมด โดยประกนัภยัประเภทความเสีย่งภยัทรพัย์สนิจะมวีงเงนิ
ประกนัภยัไม่ต ่ากว่ามลูค่าทรพัยส์นิทดแทนทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 
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และเพื่อเป็นการบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว ทางบรษิัทฯ อาจมกีารทบทวนประเภทของการประกนัภยั
อย่างสม ่าเสมอ และจะมกีารพจิารณาจดัท าวงเงนิประกนัภยัส าหรบัการประกนัภยัแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

6.3.9 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อทุกภยั และการก่อวินาศภยั 

ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ทรพัย์สนิดงักล่าวอาจได้รบัความเสยีหายจากภยั
ธรรมชาติอาทิ อุทกภัย และ/หรือ จากการก่อวินาศภัย ดงันัน้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสยีหายใน
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์รวมถงึการชดเชยความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูเ้ช่าทรพัยส์นิ และเพื่อให้
ไดเ้งื่อนไขการท าประกนัภยัทีด่ทีีสุ่ดกองทรสัต์จะด าเนินการจดัใหม้กีารท าประกนัภยัในทรพัยส์นิดงักล่าว โดย
ใหม้รีะยะเวลาความคุม้ครองทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์ลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
และตลอดระยะเวลาการเช่า รวมทัง้ระยะเวลาการเช่าทีต่่ออายุออกไป ในวงเงนิประกนัทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การประกนัภัยของอาคารที่มลีกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนักบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ เช่น การ
ประกนัความเสี่ยงภัยทรพัย์สนิ (All Risk Insurance) และการประกนัภัยเพื่อประโยชน์บุคคลที่สาม (Public 
Liability Insurance) ดว้ย   

นอกจากนี้ กองทรสัต์จะยงัจดัใหม้กีารประกนัภยัในอาคารในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีส่องโดยมคีวามคุม้ครองและวงเงนิประกนัที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารที่มี
ลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนั โดยการท าประกนัภยัดงักล่าวจะครอบคลุมความเสีย่งจากวนิาศภัยทุก
ประเภทรวมถึงอุทกภัยและให้กองทรสัต์ โดยทรสัตี ผู้ให้กู้ของกองทรสัต์ (ถ้ามี) และ /หรือ บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) อาจเป็นผู้เอาประกันร่วมกัน และ/หรือ เป็นผู้ร ับประโยชน์ร่วมกันในกรมธรรม์
ประกนัภยั 

6.4 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

6.4.1 ความเส่ียงจากมูลค่าของอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นไม่ได้เป็นเครือ่งแสดงมูลค่าท่ีแท้จริงของอสงัหาริมทรพัย ์และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคา
ท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนดงักล่าวนัน้จะเป็นไปตามมูลค่าประเมินไม่ว่าในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 

โดยทัว่ไปการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ รวมถึงปัจจยับางประการที่เกี่ยวข้องกบั
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์เช่น สถานะทางการตลาด ความแขง็แกร่งทางการเงนิ ความสามารถในการแขง่ขนั 
และคุณสมบตัิทางกายภาพของทรพัย์สนิ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บาง
เหตุการณ์หรอืเหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่ป็นขอ้สมมติฐานอาจไม่เกดิขึน้ตามทีค่าดการณ์ไว ้หรอือาจเกดิเหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ที่มไิด้คาดการณ์ไว้ ซึ่งขอ้สมมติฐานเหล่านี้อ้างองิตามขอ้มูลที่จดัหาให้โดยหรอืในนามของ
บรษิทัฯ และบรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ รวมทัง้ยงัไดม้กีารหารอืกบับุคคลดงักล่าวดว้ย ซึง่ขอ้สมมตฐิานเหล่านี้เป็น
การคาดการณ์และเป็นความเหน็ต่อเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตจงึอาจเป็นข้อมลูทีม่คีวามเสีย่งและอาจ
มคีวามไม่แน่นอนไม่ว่าผูล้งทุนทราบอยู่แลว้หรอืไม่ทราบมาก่อนกต็าม นอกจากนี้ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการประเมนิ
มูลค่าทรพัยส์นิและขอ้มูลต่างๆ ของรายงานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีป่รากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้อาจเป็น
ข้อมูลที่บางส่วนอ้างอิงจากและประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นการคาดคะเน การประมาณการ และข้อความใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต อื่นๆ ทีม่คีวามเสีย่งและมคีวามไม่แน่นอนได ้ท าใหเ้หตุการณ์ในอนาคต
อาจมคีวามเสีย่ง ความไม่แน่นอน และมปัีจจยัอื่นๆ ทีอ่าจท าใหผ้ลหรอืการด าเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างไป
อย่างมนีัยส าคญัจากผลการด าเนินการในอนาคตทีก่ล่าวไวโ้ดยชดัแจง้หรอืโดยนัยในขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็น
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การคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ในเอกสารฉบบันี้ไม่ได้น าเอาข้อสมมติฐานทุกขอ้ที่ใช้ในการจดัท าการ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิมารวมเอาไวท้ัง้หมด  

ขอ้มูลต่างๆ ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ ไม่ได้เป็นความเหน็ ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย
เกีย่วกบัราคาซือ้ขายของหน่วยทรสัตใ์นอนาคต หรอืฐานะการเงนิของกองทรสัต ์เมื่อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์
ไดเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ นอกจากนี้ ขอ้มลูดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการรวบรวมเอาข้อมูล
ทัง้หมดที่อาจจะจ าเป็นหรอืเป็นที่ต้องการเพื่อใช้ส าหรบัการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ การ
ลงทุนในกองทรสัต์หรอืในหน่วยทรสัต์ไดอ้ย่างครบถ้วน รวมทัง้ขอ้มูลและรายการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั
ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิไม่ได้ให้สทิธหิรอืเสนอทางแก้ไขแก่ผู้ลงทุนหรอืบุคคลอื่นใดและไม่ได้ประสงค์ให้เกิด
หรอืไม่ควรทีจ่ะน าไปตคีวามเป็นรูปแบบใดๆ ทีเ่ป็นการประกนัฐานะการเงนิหรอืการด าเนินงานในอนาคตของ
กองทรสัตห์รอืเป็นขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื่นใด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสอบทานข้อสมมติฐานที่บริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สนิใช้ในการประเมนิมูลค่า
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ว่ามคีวามสมเหตุสมผล อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าการ
ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นินัน้สะทอ้นมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของทรพัย์สนิหลกั
ของกองทรสัตเ์สมอ หรอืรบัประกนัไดว้่าบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระรายอื่นๆ จะใหผ้ลการประเมนิมลูค่า
ทรพัย์สนิเช่นเดยีวกนัได้ ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาที่กองทรสัต์ขายสทิธใินทรพัยส์นิ
อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตอาจจะต ่ากว่ามลูค่าทีบ่รษิทัประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิไดก้ าหนดไว ้ณ วนัทีก่องทรสัต์
ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ดงักล่าว หรอือาจจะต ่ากว่ามูลค่าการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์
จดัหามาได ้ยิง่ไปกว่านัน้มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีไ่ดจ้ากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิในเบือ้งตน้โดยบรษิทัประเมนิ
มูลค่าทรพัยส์นิอาจจะไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ดเ้สมอไปหากกองทรสัตม์กีาร
จ าหน่ายสทิธใินทรพัยส์นินัน้ หรอืในกรณีทีม่กีารช าระบญัชขีองกองทรสัต์ 

ส าหรบัรายงานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใดๆ นัน้ ยงัไม่ไดร้บัการปรบัปรุง
ขอ้มูลนับตัง้แต่วนัทีอ่อกรายงานใหเ้ป็นปัจจุบนั ดงันัน้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายรายใดๆ หรอืฝ่ายอื่นใดก็
ตามไม่ควรพจิารณาว่าเป็นค าแนะน าว่าบุคคลใดๆ ควรจะด าเนินการอย่างใดโดยอิงตามการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรัพยส์นิทีเ่ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ ดงันัน้ ในการตดัสนิใจ
ลงทุนซื้อหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ ผู้ลงทุนไม่ควรใช้ขอ้มูลการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิดงักล่าวและขอ้มูลใน
รายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีป่รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบั
นี้แต่เพยีงอย่างเดยีวในการประกอบการตดัสนิใจลงทุน 

6.4.2 ความเส่ียงจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ถูกก าหนดโดยสภาวะตลาด ปรมิาณความต้องการของผู้ลงทุนและผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาที่แสดงถึงราคาตลาดของ
หน่วยทรสัตท์ีจ่ะซือ้ขายในตลาดรองภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ภายหลงัจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ราคาซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรองหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้อาจมกีาร
ซือ้ขายกนัในราคาทีต่ ่ากว่ามากเมื่อเทยีบกบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นการเสนอขายในครัง้นี้ ซึง่บรษิทัฯ ไม่
สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ (Price Dilution) ราคาซื้อขาย
หน่วยทรสัตข์ึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
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 โอกาสทางธุรกจิและการลงทุนของกองทรสัต ์รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในทศันะ
ของนกัลงทุน 

 ความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจริงของกองทรัสต์และการคาดการณ์จากนักลงทุนรวมทัง้
นกัวเิคราะห ์

 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัค าแนะน าหรอืประมาณการของนกัวเิคราะห์ 

 การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิและสภาวะตลาดทุน 

 มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

 ความน่าสนใจของหน่วยทรสัต์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารทุนอื่นๆ รวมทัง้ทีม่ไิดอ้ยู่ใน
ภาคอสงัหารมิทรพัย ์

 ความสมดุลระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายหน่วยทรสัต์ 

 ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย
ในอนาคต 

 ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทัง้ที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยทัว่ไป และที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย
เป็นการเฉพาะ 

 กองทรสัตอ์าจไม่สามารถด าเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกจิไดอ้ย่างประสบผลส าเรจ็ 

 อตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และ 

 ความผนัผวนของตลาดตราสารทุน และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

ดว้ยปัจจยัดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้นี้ หน่วยทรสัต์อาจมกีารซือ้ขายทีร่าคาสงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอ
หน่วย การที่กองทรสัต์ มกีระแสเงนิสดส าหรบัการด าเนินงานเพื่อใช้ในการลงทุน เป็นทุนส ารองส าหรบัการ
ด าเนินงาน หรอืเพื่อใช้ในการอื่นๆ เงนิทุนเหล่านี้แม้จะเพิม่มูลค่าให้แก่สนิทรพัย์ แต่อาจมไิด้เพิม่ราคาตลาด
ใหแ้ก่หน่วยทรสัตด์ว้ย หากกองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได ้ทัง้ในแง่
ของการหารายไดใ้นอนาคตหรอืการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัตก์อ็าจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ 

นอกจากนัน้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนใน
หน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์มใ่ชล่กัษณะของการเขา้ท าสญัญาใหกู้ย้มืเงนิหรอืเป็นการไดร้บัประกนัว่าผูถ้อื
หน่วยทรสัต์จะได้เงินที่ตนลงทุนคืน ดงันัน้ นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินลงทุนคืนทัง้หมด หรือ
บางสว่น 
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6.4.3 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูล้งทุนได้รบัจากหน่วยทรสัตน้์อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนท่ีกองทรสัตไ์ด้รบั
จากการด าเนินการของอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทุน 

รายไดท้ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ รวมทัง้จ านวนเงนิ
รายไดค้่าเช่าทีไ่ดร้บั ตลอดจนอตัราค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทีเ่กดิขึน้ 
หากอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นของกองทรสัต์ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดใ้นจ านวนที่เพยีงพอ กระแสเงนิสดของกองทรสัต์
และความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์อาจได้รบัผลกระทบด้านลบ บริษัทฯ ไม่
สามารถรบัรองไดว้่าจะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรอืรกัษาอตัราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไวใ้น
ระดบัเดมิได ้นอกจากนี้ ยงัไม่สามารถรบัรองไดว้่าระดบัของผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายจะเพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่าน
ไป อกีทัง้ไม่สามารถรบัรองได้ว่าตามสญัญาเช่าในปัจจุบนั คู่สญัญาจะสามารถตกลงกนัเพื่อใหอ้ตัราค่าเช่าที่
ไดร้บันัน้เพิม่สงูขึน้ หรอืว่ารายไดค้่าเช่าจากการขยายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ
นัน้จะเพิม่สงูขึน้ และท าใหร้ายไดข้องกองทรสัต์เพิม่สงูขึน้ อนัจะเป็นผลใหก้องทรสัต์สามารถจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นจ านวนเพิม่สงูขึน้ได้ 

นอกจากนี้ ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนยงัขึน้อยู่กบัจ านวนรายได้
สุทธจิากอสงัหารมิทรพัย ์และค านวณเป็นเงนิได้โดยหกัรายจ่ายทีเ่กดิขึน้จากการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์การ
ด าเนินงาน การบรหิารจดัการ และการให้เช่าเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าปัจจุบนัของอสงัหารมิทรพัย์ อย่างไรกด็ี 
ส าหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรสัต์ ขึน้อยู่กบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายไดเ้มื่อเปรยีบเทยีบกบัราคา
เสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบันักลงทุนที่จองซื้อหน่วยทรสัต์ และ/หรือ ราคาตลาดส าหรบันักลงทุนที่ได้ซื้อ
หน่วยทรสัต์ในตลาดรอง แม้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ผูล้งทุนได้รบัจากหน่วยทรสัต์อาจจะมคีวามเกีย่วขอ้ง
เชื่อมโยงกบัผลประโยชน์ตอบแทนทีก่องทรสัต์ไดร้บัจากการด าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุน 
แต่ผลประโยชน์ตอบแทนสองประเภทนี้แตกต่างกนั  

ทัง้นี้ ในการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากหน่วยทรสัต์นัน้ จะพจิารณาจากผลประโยชน์ตอบ
แทนที่กองทรสัต์ได้รบัจากการใหเ้ช่าหรอืใหใ้ช้พืน้ทีข่องอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ป็นทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ลงทุนอยู่
เท่านัน้ไม่ได ้โดยจะตอ้งค านวณเป็นเงนิไดห้ลงัหกัรายจ่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพยีง
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ การใหเ้ช่า การช าระคนืเงนิตน้จากการกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระ ภาระผกูพนัอื่นทีถ่งึ
ก าหนดช าระโดยพจิารณาสถานะเงนิสด และค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรสัต์ ดงันัน้ ผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่้
ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์จึงน้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการด าเนินการของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

6.4.4 ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากรายงานประมาณการงบ
ก าไรขาดทุน 

เอกสารฉบบันี้ประกอบด้วยประมาณการก าไรของกองทรสัต์ โดยประมาณการทางการเงนิดงักล่าวเป็นเพยีง
ประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต และไม่ไดเ้ป็นการรบัรองผลการด าเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด ทัง้นี้ 
แม้จะมกีารระบุตวัเลขในประมาณการทางการเงนิกต็าม แต่การจดัท าประมาณทางการเงนิดงักล่าวอยู่บนขอ้
สมมตฐิานและประมาณการต่างๆ ซึง่แมว้่าบรษิทัฯ จะเหน็ว่าสมเหตุสมผลแลว้กต็าม แต่ผลการด าเนินงานหรอื
พฒันาการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิจากการคาดการณ์ที่ระบุในประมาณการก าไรอาจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การแข่งขนั อุตสาหกรรม กฎระเบยีบ ตลาดทุนและการเงนิ 
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ซึง่ปัจจยัดงักล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต์ ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานในอนาคตทีแ่ท้จรงิ
ของกองทรสัตจ์ะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ ซึง่รวมถงึปัจจยัต่างๆ ที่ระบุในสว่นที ่2.6 ปัจจยัความ
เสีย่ง ดงันัน้ ผลการด าเนินงานหรอืพฒันาการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุไวใ้น
รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนอย่างมนียัส าคญั และบรษิทัฯ ไม่อาจรบัรองไดว้่าบรษิทัฯ จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามทีป่ระมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีต่ามทีร่ะบุในเอกสารน้ีได ้ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูล้งทุนจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูเกีย่วกบัการคาดการณ์และรายงานประมาณการ
งบก าไรขาดทุน เพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการลงทุน เนื่องจากวธิกีารในการค านวณขอ้มูลดงักล่าวและความ
เป็นไปไดท้ีผ่ลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมตฐิานทีอ่า้งองิอย่างมนียัส าคญั 

6.4.5 การเปล่ียนแปลงนโยบายทางภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจมภีาระภาษีเกีย่วกบัการลงทุนหรอืซือ้ขายหน่วยทรสัต์โดยอาจจะต้องเสยีภาษีในอตัราที่
สงูขึน้ หรอืในกรณีประโยชน์ตอบแทนหรอืผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูล้งทุนทีไ่ม่ไดม้สีญัชาตไิทยอาจจะ
ต้องเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอตัราที่แตกต่างไปจากเดมิได้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบยีบดา้น
ภาษหีรอืดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.4.6 ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคืนหน่วยทรสัตไ์ด ้

เนื่องจากกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทไม่รบัซื้อคืนหน่วยทรสัต์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์จึงไม่สามารถขายคนื
หน่วยทรสัตข์องตนได ้ดงันัน้ จงึไม่มหีลกัประกนัว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะสามารถจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ของตนได้
เท่ากบัราคาที่ได้ซื้อหน่วยทรสัต์มา หรอืจ าหน่ายได้ในราคาใดๆ และไม่มหีลกัประกนัว่าจะสามารถจ าหน่าย
หน่วยทรสัตไ์ด ้ 

อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ชี่องทางทีจ่ะขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่สภาพคล่องในการซื้อขาย
จะเป็นไปตามภาวะตลาด   

6.4.7 เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรสัตอ์าจจะน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยทรสัตไ์ด้ลงทุนจากการเสนอ
ขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทรสัต์ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัเงนิลงทุนของตนคนื
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาเหตุ วธิกีารของการเลกิกองทรสัต ์หลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต ์ 

6.4.8 ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทัฯ ตอ้งยกเลกิการ
เสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน หรอืเฉพาะสว่น (แลว้แต่กรณี)  

(ก) มกีารกระจายการถอืหน่วยทรสัตไ์ม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
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(ข) มูลค่าหน่วยทรสัต์ที่จองซื้อเมื่อรวมกบัเงนิที่กองทรสัต์กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่าเงนิ
กูย้มืจากบุคคลอื่น (ถา้ม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถงึจ านวนตามทีร่ะบไุวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 

(ค) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ผู้ก่อตัง้ทรสัต์   
ทรสัต ีบรษิทัฯ หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถอืหน่วยทรัสต์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อ
รวมกบัจ านวนหน่วยที่ถืออยู่เดมิ (ถ้ามี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 โดยใหย้กเลกิการเสนอการขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ง) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัต ีใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

(จ) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางด้านกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 

(ฉ) เมื่อมเีหตุที่ท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการสัง่ระงบัหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
หรอืไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

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

หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึน้ ตามที่ระบุไว้ขา้งต้น บริษัทฯ อยู่ในบงัคบัต้องยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ทัง้จ านวน หรอืเฉพาะส่วน (แล้วแต่กรณี) และคนืเงนิให้แก่ผู้จองซื้อ ดงันัน้ ผู้ลงทุนที่ได้จองซื้อ
หน่วยทรสัต์อาจไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนในหน่วยทรสัต์ ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข
เกีย่วกบัการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไดใ้นส่วนที ่3 ขอ้ 2.7 หวัขอ้ ขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้
หน่วยทรสัต ์

6.4.9 ความเส่ียงเก่ียวกับการจดทะเบียนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน และการซ้ือขาย
หน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการขอจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยจ์ะพจิารณาค าขอใหเ้สรจ็ภายใน 7 วนั 
นับแต่วนัที่ตลาดหลกัทรพัย์ได้รบัเอกสารหลกัฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัย์สัง่รบั
หน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัตจ์ะเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 2 วนั
ท าการนับแต่วนัทีส่ ัง่รบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เว้นแต่มเีหตุจ าเป็นอนัเป็นผลใหไ้ม่สมควรท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ ผูจ้ดัการตลาดหลักทรพัย์
สามารถก าหนดวนัเริม่ท าการซือ้ขายเป็นอย่างอื่นได ้เวน้แต่และจนกว่าตลาดหลกัทรพัยจ์ะสัง่รบัหน่วยทรสัต์
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายในครัง้นี้จะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้และ
ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะสามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยการท ารายการนอกตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ 
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6.4.10 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

เนื่องจากกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทปิด (ไม่รบัซื้อคนืหน่วยทรสัต์) ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรสัต์จะประเมนิจากความถี่และปรมิาณการซื้อขายหน่วยทรสัต์นัน้ในตลาด
หลกัทรพัย์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปรมิาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ่งปรมิาณความต้องการ
ของผูซ้ือ้-ผูข้าย (Bid-Offer) ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการที่กองทรสัต์ไม่สามารถควบคุมได ้ดงันัน้ จงึมคีวาม
เสีย่งทีห่น่วยทรสัตน์ี้จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายได ้

6.4.11 ความเส่ียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรสัต์อาจเปลีย่นแปลงไปจากอตัราในปัจจุบนั เช่น ในการขาย 
โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตนัน้อาจมภีาระภาษีและค่าธรรมเนียมทีเ่กดิจากการซือ้ 
ขาย โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธิซ์ึง่กองทรสัตอ์าจตอ้งรบัภาระทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยทีอ่ตัราค่าธรรมเนียมและ
อตัราภาษทีีก่องทรสัตจ์ะตอ้งช าระดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

- ไม่ม ี- 
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8. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

 

- ไม่ม ี- 
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9. ข้อมูลหน่วยทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์

9.1 หน่วยทรสัต ์

จ ำนวนเงินทุนจดทะเบียนและท่ีได้รบัจำกผูถื้อหน่วยทรสัต ์
(เงินทุนช ำระแล้ว) 

4,262,500,000 บาท 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย 10.00 บาท 

จ ำนวนหน่วยทรสัต ์ 426,250,000 หน่วย 

มูลค่ำสินทรพัยส์ุทธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 12.1408 บาท 

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

9.2 โครงสรำ้งผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ณ วนัที ่2 เมษายน 2564 AIMIRT มผีูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสมุดทะเบยีนดงันี้ 

ล ำดบั ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
จ ำนวน

หน่วยทรสัต ์

สดัส่วนกำรถือ
หน่วยทรสัต ์

(ประมำณรอ้ยละ) 
1. บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 34,806,700 8.17 

2. บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 28,612,000 6.71 

3. บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 27,980,484 6.56 

4. บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 17,750,000 4.16 

5. บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 15,500,000 3.64 

6. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 14,759,162 3.46 

7. บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 14,439,572 3.39 

8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟรา
สตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้ 

13,753,800 3.23 

9. บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 8,824,400 2.07 

10. บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 7,580,000 1.78 

รวมผูถื้อหน่วยทรสัตส์ูงสุด 10 รำยแรก 184,006,118 43.17 
ผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายย่อยอื่น 242,243,882 56.83 
รวมทัง้หมด 426,250,000 100.00 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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9.3 นโยบำยกำรจ่ำยผลประโยชน์และข้อจ ำกดั 

9.3.1 ข้อก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธทิี่
ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์นัน้ ไดแ้ก่ ประโยชน์
ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ( Interim 
Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัต์มกีารเพิม่ทุน กองทรสัต์อาจมกีาร
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชไีด้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ 
(โดยจะเริม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มกี าไรเพยีง
พอทีจ่ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 

อน่ึง ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ตามวรรคก่อนใหห้มายถงึก าไรทีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

(ก) การหกัก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่า
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมทัง้การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ 

(ข) การหักด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของ
กองทรสัตต์ามวงเงนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน หรอืแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่กองทรสัต์มกี าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้วในแต่ละปีของกองทรสัต์ตามขอ้  
(1) ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้้ถอืหน่วยทรสัตจ์ากก าไร
สะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้ 

(3) ในกรณีที่กองทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

(4) ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์และปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรสัต์  
เพื่อระบุชื่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธไิด้รบัประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยหากเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัชภีายในเก้าสบิ (90) วนั นับแต่วนัสิน้รอบปีบญัช ีและหากเป็น
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส 
(หากม)ี ภายในเกา้สบิ (90) วนั นับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชสี าหรบัไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์
ตอบแทน โดยในการก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมมีูลค่าต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสม
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

ส าหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุ
ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแต่กรณีที่ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
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กฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

(5) ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามี
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้จะไม่มสีทิธไิด้รบัประโยชน์ตอบ
แทนเฉพาะในสว่นทีถ่อืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่าอตัราทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อก าหนดสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทนและอตัราประโยชน์
ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และอาจประกาศโดยวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้
ดว้ย 
• สง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอื 
• ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื 
• ประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื เวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์หรอื 
• ประกาศในหนงัสอืพมิพอ์ย่างน้อย 1 ฉบบั 

(ค) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการใหม้กีารหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามทีก่ฎหมายก าหนดของผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละประเภท 

(ง) ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน
นามผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละสง่ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตร์ะบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์
หรือน าเงินฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่แจ้งไว้โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์จะเป็นผู้
รบัภาระค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายในการโอนเงนิทีเ่กดิขึน้ และภาระความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
(ถา้ม)ี โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากจ านวนเงนิทีจ่ะสง่ให้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่ใชส้ทิธขิอรบัประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เงินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิข์องกองทรัสต์โดยผู้จดัการ
กองทรสัต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยช น์ของ
กองทรสัต ์

9.3.2 เงื่อนไข ข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยผลประโยชน์ และขัน้ตอนวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรกบัผลประโยชน์ใน
ส่วนท่ีไม่อำจจ่ำยได้  

ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีถ่ือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 
แลว้แต่กรณี มขีอ้จ ากดัสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเพยีงเท่าทีเ่ป็นไปตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตใ์นสว่นที่
อยู่ในอตัราที่ประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.9 หน้า 4 

ก าหนด และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารค านวณหาจ านวนหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบ
แทนของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายทีอ่ยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใชว้ธิกีารเฉลีย่ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ทัง้นี้ เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น สว่นประโยชน์ตอบแทนที่
ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวนัน้ ให้ตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรสัต์ โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธิ
ไดร้บัในคราวนัน้ 

9.3.3 ประวติักำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทน 

ครัง้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน 
อตัรำเงินประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย (บำท) 

วนัจ่ำยประโยชน์ตอบแทน
แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

1 22 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ีค. 2561 0.1926 12 ม.ิย. 2561 

2 1 เม.ย. 2561 - 30 ม.ิย. 2561 0.1861 05 ก.ย. 2561 

3 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.1902 04 ธ.ค. 2561 

4 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.1985 22 ม.ีค. 2562 

5 1 ม.ค. 2562 - 31 ม.ีค. 2562 0.1822 04 ม.ิย. 2562 

6 1 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 0.2430 22 ส.ค. 2562 

7 1 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.1365 06 ธ.ค. 2562 

8 1 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.2047 25 ม.ีค. 2563 

9 1 ม.ค. 2563 - 31 ม.ีค. 2563 0.2047 10 ม.ิย. 2563 

10 1 เม.ย. 2563 - 30 ม.ิย. 2563 0.2100 10 ก.ย. 2563 

11 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.2150 09 ธ.ค. 2563 

12 1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.2175 23 ม.ีค. 2564 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.10 หน้า 1 

 

10. โครงสรา้งการจดัการและการก ากบัดแูลกองทรสัต ์

10.1 การจดัตัง้กองทรสัต ์

10.1.1. ข้อมูลทัว่ไปของกองทรสัต ์และกระบวนการก่อตัง้กองทรสัต ์

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท ใช้ชื่อ
ภาษาองักฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื AIMIRT เป็น
กองทรสัตต์าม พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ ทีก่่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสมบูรณ์เมื่อผูก้่อตัง้ทรสัต์โอนเงนิทีไ่ดจ้าก
การจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รสัตจีดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

โดยภายหลงัจากที่บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. และได้รบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรสัต์ รวมถึงได้ด าเนินการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์แลว้เสรจ็ ผูก้่อตัง้ทรสัต์ และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัต ีไดเ้ขา้ท า
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ เพื่อก่อตัง้ทรสัต์ เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2560 โดยมทีรพัยส์นิเริม่ตน้ทีจ่ะใหเ้ป็นกองทรสัต ์คอื เงนิที่
ผูก้่อตัง้ทรสัต์ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก จ านวนประมาณ 1,550 ลา้นบาท โดยผูก้่อตัง้ทรสัต์มหีน้าที่
ด าเนินการใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตเีพื่อใหก้ารก่อตัง้กองทรสัต์
แลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และยื่นเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงไดว้่ามกีารโอน
เงินดังกล่าว พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และภายหลังจากที่ผู้ก่อตั ้ ง 
ทรสัต์ไดโ้อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหท้รสัต ีและกองทรสัต์ได้ก่อตัง้ขึน้อย่างสมบูรณ์แบบตาม พ.ร.บ. 
ทรสัต์ฯ ดงัที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ก่อตัง้ทรสัต์จึงด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรพัย์ เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 45 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ รวมถงึการ
สง่ส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 
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ต่อมา ในเดอืนสงิหาคม 2562 กองทรสัตไ์ดม้กีารเพิม่ทุนครัง้ที ่1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ
จ านวน 271,250,000 หน่วย โดยไดจ้ดัสรรแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฎ
อยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรสัต์ (Preferential Offering) และประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ทัง้นี้ แบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนครัง้ที ่1 ดงักล่าวมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2562 
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10.1.2. วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนและกองทรสัตน์ี้อาจเป็น
กองทรสัต์ที่รองรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์เข้ารวมกบักองทรสัต์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate Investment Trust หรอื REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที ่ทจ. 49/2555 
และอาจด าเนินการเพื่อแลกเปลีย่นกบัทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย ์และน าหน่วยทรสัตด์งักล่าว
เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

เมื่อกองทรสัต์น าเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์แล้ว และเมื่อ
กองทรสัต์รบัโอนทรพัย์สนิและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์แล้ว (ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต)์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะน าทรพัยส์นิหลกั และทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดร้บัโอนจากกองทนุ
รวมอสงัหารมิทรพัย ์(ในกรณีทีม่กีารแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์) ดงักล่าวไปจดัหา
ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พื้นที่ที่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน และการให้บริการที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเช่าหรอืใหใ้ชพ้ืน้ที่หรอืทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่า ในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์อาจ
มอบหมายหรอืแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ใหด้ าเนินการได ้โดยการมอบหมายหรอืแต่งตัง้
จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญานี้ กฎหมาย และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง การด าเนินงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบัดูแลโดยทรสัต ีเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้กองทรสัต ์และหลกัเกณฑท์ี่ พ.ร.บ. 
ทรสัต์ฯ ประกาศอื่นๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใชก้องทรสัตเ์พื่อประกอบธุรกจิอื่น และจะไม่
น าอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ออกใหเ้ช่าแก่บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัย์
และสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สอง 
กองทรสัตจ์ะน าทรพัยส์นิดงักล่าวไปจดัหาประโยชน์ กล่าวคอื (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ อาคารคลงัสนิคา้และส านกังาน ใน
โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (ส่วนลงทุนเพิม่เตมิ) กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าว
ออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้ บรษิัท งานสมบูรณ์ จ ากดั (บรษิัทในเครอืของ  TIP) ให้ปฎิบตัิหน้าทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว (2) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ อาคารคลงัสนิคา้และ
ส านักงาน ในโครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์กองทรสัต์จะจดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า
รายย่อย และจะแต่งตัง้ บรษิทั มณฑา แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั (ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง
โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์อยู่ในปัจจุบนั) ใหป้ฎบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว และ (3) สทิธกิารเช่าในทีด่นิ อาคารคลงัสนิคา้และส านกังาน ในโครงการไทยแทฟฟิตา้ กองทรสัตจ์ะ
จดัหาประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และจะแต่งตัง้ Thai Taffeta ใหป้ฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

แผนภาพโครงสร้างของกองทรสัต์ (AIMIRT) ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ
ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่อง 
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หมายเหตุ: กองทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการเจดบัเบิ้ลยดู ีนวนคร แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564 

10.2 สรปุสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

คู่สญัญา  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ผูก้่อตัง้ทรสัต”์ และ “ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั (“ทรสัต”ี) 

ลกัษณะของกองทรสัต์
และกลไกการบริหาร 

 ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสั - 
เทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold 
Real Estate Investment Trust หรอื AIMIRT เป็นกองทรสัต์ตามพระราชบญัญตัิทรสัต์ ที่
ก่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี้ และสมบรูณ์เมื่อผูก้่อตัง้ทรสัตโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการ
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ด้วยความไวว้างใจใหท้รสัตจีดัการทรพัย์สนิเพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ และอาจเป็นกองทรสัต์ทีจ่ะรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ขา้
มารวมกับกองทรัสต์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ โดยแลกกบัการที่กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ของกองทรสัต ์และเงนิสด (ถา้ม)ี 

 กองทรสัต์นี้ไม่มสีถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัย์สนิที่อยู่ในชื่อและอ านาจจดัการ
ของทรสัต ี

 การจดัการกองทรสัตจ์ะกระท าโดยทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตี
ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  ในการนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์อี านาจหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ และทรสัตีมีอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบหลกัในการ
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ก ากบัดูแลการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้รบัมอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี ให้
เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่กองทรสัต์มีนโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นที่มใิช่ทรพัย์สนิหลกั การจดัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิอื่นดงักล่าวจะด าเนินการโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยจะเป็นไปตามทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตต่ีางฝ่ายต่างจะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นผูท้ีม่วีชิาชพีซึง่ไดร้บั
ความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่าง
เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิม่เติมในเอกสารที่เปิดเผย 
เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ช่ือ อายุ ประเภท และ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กองทรสัต ์

 ชื่ อของกองทรัสต์ คือ ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  AIM Industrial 
Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื AIMIRT 

 กองทรสัต์จดัตัง้ขึน้โดยไม่มกี าหนดอายุของกองทรสัต์และเป็นกองทรสัต์ประเภทไม่ไดใ้ห้
สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขายคนืหรอืไถ่ถอนหน่วยทรสัต์  

 กองทรัสต์จัดตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมใน  
ตลาดทุนและกองทรัสต์นี้อาจเป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์ขา้รวมกบักองทรสัต์ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และอาจด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ทรพัย์สนิและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ และน าหน่วยทรสัต์ดงักล่าวเข้าจด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

 ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์นัน้ ผู้ก่อตัง้ทรสัต์จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูในการเสนอขายแต่ละครัง้ โดยจะก าหนดใหช้ าระค่าหน่วยทรสัตด์ว้ยเงนิ
สดหรอืเทยีบเท่าเท่านัน้ และภายหลงัจากทีผู่ก้่อตัง้ทรสัต์ได้โอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ให้ทรัสตีและกองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติ 
ทรสัต์แลว้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหพ้จิารณารบั
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยทรสัต ์และเมื่อน าหน่วยทรสัตไ์ปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยเ์รยีบร้อยแลว้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะสามารถท าการซือ้/ขายหน่วยทรสัต์
ผ่านระบบ “การซือ้/ขายหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์” ได ้โดยปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบ และวธิปีฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ผู้ก่อตัง้ทรสัต์จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยทรสัต์
ทราบถึงก าหนดเวลาดงักล่าวโดยการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูล้งทุนโดยมิ
ชกัชา้ 

 เมื่อกองทรัสต์น าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัตแ์ลว้ และเมื่อกองทรสัตร์บัโอนทรพัยส์นิและภาระของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
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แล้ว (ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้ารวมกับกองทรัสต์) ผู้
ก่อตัง้ทรสัต์/ผู้จดัการกองทรสัต์จะน าทรัพย์สินหลัก และทรัพย์สินหลักที่ได้รบัโอนจาก
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ในกรณีที่มกีารแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์เขา้
รวมกบักองทรสัต)์ 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 เพื่อรองรบัการลงทุนในทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด
ในสญัญานี้ 

 การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ในการจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ จะอยู่ภายใต้
การควบคุมและก ากบัดูแลโดยทรสัตี เพื่อใหก้ารด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไป
ตามข้อตกลงและเงื่ อ นไขแห่ งสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ฉบับนี้  และหลัก เกณฑ์ตาม
พระราชบญัญตัทิรสัต ์ประกาศอื่นๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กองทรสัต์มีรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และรอบ
ระยะเวลาบญัชแีรกใหส้ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ทรัพย์สินท่ีจะให้เป็น
กองทรสัต ์

 ทรพัยส์นิเริม่ตน้ (Initial Assets) ทีจ่ะใหเ้ป็นกองทรสัต ์คอื เงนิทีผู่ก้่อตัง้ทรสัตไ์ดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก ( “ทรพัย์สนิเริ่มต้น”) ผู้ก่อตัง้ 
ทรัสต์มีหน้าที่ด าเนินการให้ผู้จ ัดจ าหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อใหก้ารก่อตัง้กองทรสัต์แลว้เสรจ็ภายใน 15 (สบิหา้) วนัท าการ
นับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และยื่นเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงไดว้่ามกีารโอนเงนิ
ดงักล่าว พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 

 ภายหลงัจากที่กองทรสัต์โดยทรสัตีได้รบัทรพัย์สนิเริม่ต้นดงักล่าว กองทรสัต์จะลงทุนใน
ทรพัย์สนิหลกัตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจใชเ้งนิประกนั
การเช่า และ/หรอื เงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั รวมทัง้กูย้มืเงนิจากธนาคาร
พาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวด้วย ทัง้นี้ การใช้เงนิ
ประกนัการเช่า รวมทัง้จ านวนเงนิกู้และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิเป็นไปตามแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าว นอกจากนี้ ทรพัย์สนิที่จะให้เป็น
กองทรสัต์ยงัรวมถงึทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัต์จะไดม้าเพิม่เตมิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่ง
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ตลอดจนหลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง  

หน่วยทรสัต ์ หน่วยทรัสต์ แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่าๆ กัน โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
เท่าๆ กนัในการเป็นผู้รบัประโยชน์ของกองทรสัต์ โดยสทิธิดงักล่าวเป็นไปตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกด็ ีหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์
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นี้มไิดใ้หส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขายคนืหรอืไถ่ถอน ทัง้นี้ หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์เป็น
หน่วยทรัสต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการโอน
หน่วยทรสัต ์เวน้แต่ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

อ า น า จ ห น้ า ท่ี ข อ ง
ผู้จดัการกองทรสัต์ใน
การเพ่ิมทุน 

 กองทรัสต์อาจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรสัต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็นการทัว่ไปต่อผู้ลงทุน  
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรือเสนอขายเป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตบ์างรายกไ็ด ้โดยใหเ้ป็นไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์
และขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

 ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีด่ าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เพื่อขอมติอนุมตัิใหเ้พิม่ทุน และ
การด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัทิรสัต์ พระราชบัญญตัิ
หลกัทรพัย ์ประกาศ ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 การออกหน่วยทรสัต์เพื่อเพิ่มทุนของกองทรสัต์ให้ออกเป็นหน่วยเต็ม กองทรสัต์จะออก
หน่วยทรสัตท์ีเ่ป็นเศษมไิด ้ในการออกหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามจ านวนเงนิค่าจองซือ้
นัน้ ใหผู้จ้องซือ้ไดร้บัหน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนเตม็เท่านัน้ 

 การออกหน่วยทรสัต์เพื่อเพิม่ทุนของกองทรสัตใ์หก้ าหนดระยะเวลาเฉพาะวนัท าการเท่านัน้ 
เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะก าหนดเป็นประการอื่นใด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตี
ก่อน 

 หากการเพิม่ทุนของกองทรสัต์จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัตง์ดออกเสยีงในวาระทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ 
และการออกหน่วยทรสัต ์

 ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าทีด่ าเนินการตามทีส่มควรเพื่อใหห้น่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่ในแต่ละ
คราวสามารถเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นบั
แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นแต่ละคราวนัน้ 

เหตุในการเพ่ิมทุนและ
กระบวนการเพ่ิมทุน 

 เหตุในการเพิม่ทุน 

(1) เพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสงัหารมิทรพัยท์ีใ่ช้
ในการด าเนินกจิการของทรพัยส์นิหลกั หรอืลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์โดย
ทางอ้อมตามหลักเกณฑ์และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจาก
ทรพัยส์นิของกองทรสัตท์ีม่อียู่เดมิ  

(2) เพื่อปรบัปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงอสงัหาริมทรพัย์ของ
กองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า ใหอ้ยู่ในสภาพดแีละมคีวาม
พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกบัสภาพตลาดหรือความต้องการของ
ลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
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(3) เพื่อต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ ซึง่เป็นของกองทรสัตห์รอืที่
กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์หรือ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

(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) เพื่อเหตุอื่นใดทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควรและจ าเป็นใหม้กีารเพิม่ทุน ซึ่งต้องไม่ขดั
หรอืแยง้กบักฎหมาย หรอืกฎระเบยีบของส านกังาน ก.ล.ต.  

 กระบวนการเพิม่ทุน 

(1) การเพิม่ทุนของกองทรสัตจ์ะกระท าไดต่้อเมื่อไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรัสต์และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(2) การเพิม่ทุนของกองทรสัต์จะต้องไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีอ่นุมตัใิหเ้พิม่ทุนดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์บางราย ต้องไม่มผีู้ถือหน่วยทรสัต์ซึ่งถือหน่วยทรสัต์รวมกนัเกิน
กว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการเพิม่ทุน 

(ข) ในกรณีที่เป็นการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยทรสัต์เพื่อการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่แสดงไว้อย่างชดัเจนว่า
การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หม่จากการเพิม่ทุนจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตักิาร
ใดๆ เกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบรษิทัจดทะเบยีนโดยอนุโลม และตามแนวทางที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอยีดเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในทางปฏบิตัิ  
(ถ้าม)ี ทัง้นี้ การเพิม่ทุนต้องกระท าใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุน 

(3) ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ได้ผ่านกระบวนการ
เกีย่วกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบั
นี้ และหากเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ต้องผ่านการด าเนินการตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 
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(4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อก
ใหม ่

การลดทุนช าระแล้ว
ของกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์อี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

เหตุในการลดทุนช าระ
แล้วและกระบวนการ
ลดทุนช าระแล้ว 

 เหตุในการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตใ์หม้ไีดเ้ฉพาะในกรณี ดงันี้ 

(1) กองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์
หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ หรือการตัดจ าหน่ายสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์  
(ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิดว้ยว่ากองทรสัตไ์ม่มกี าไรสะสมเหลอือยู่แลว้ 

(2) กองทรสัต์มกีารเพิม่ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้ง
ในภายหลงั ท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยบ์างส่วนอนัเป็นไปตามสญัญาที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูแลว้  

(3) กองทรสัต์มกีารเพิม่ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้ง
ในภายหลงั ท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(4) กองทรสัต์มรีายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสดและไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณ
ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ของกองทรสัตต์ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(5) กรณีอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตไ์ด้ 

 กระบวนการลดทุนช าระแลว้ 

(1) การลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์จะกระท าไดต่้อเมื่อไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ใน
การก่อตัง้กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่
กฎหมายดงักล่าว  

(2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตอินุมตัใิหล้ดทุนช าระแลว้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

(3) ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการลดทุนช าระแล้วด้วยวธิกีารลดมูลค่าหน่วยทรสัต์ให้
ต ่าลงเท่านัน้ 

(4) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบยีน ณ วนัปิดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยทรสัต ์โดยค านวณมลูค่าหน่วยทรสัต์ทีใ่ช้
ในการลดทุนช าระแลว้จากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์ณ วนัปิดทะเบยีนพกัการ
โอนหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ เงนิเฉลีย่คนืตอ้งไม่ไดม้าจากเงนิก าไรของกองทรสัต์ 

(5) กระบวนการลดทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และรวมถึงหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดใน
อนาคตทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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ทัง้นี้ กระบวนการลดทุนช าระแลว้ส าหรบัเหตุในการลดทุนช าระแลว้ตามที่ระบุในขอ้ (1) ขอ้ 
(2) ข้อ (3) ข้อ (4) หรือข้อ (5) สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องได้รบัมติผู้ถือหน่วยทรสัต์ 
อย่างไรกด็ ีหากผู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควร ผู้จดัการกองทรสัต์อาจด าเนินการขอมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทุนช าระแล้ว โดยด าเนินการจัดประชุม  
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามวธิกีารขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์  การเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์มไิดก้่อใหเ้กดินิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผู้
ถอืหน่วยทรสัต์กบัทรสัต ีและมไิดก้่อใหเ้กดินิตสิมัพนัธใ์นลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนหรอื
ลกัษณะอื่นใดระหว่างทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และในระหว่างผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยกนั 

 การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์มิได้ท าให้บุคคลดงักล่าวมีความรบัผิดในกรณีที่ทรพัย์สนิของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ ให้แก่ทรัสตี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี้ของ
กองทรสัต ์โดยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเจา้หนี้ของกองทรสัตจ์ะบงัคบัช าระหนี้ไดจ้าก
ทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหก้องทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกนิไปกว่าเงนิก าไร 
หลงัหกัค่าส ารองต่างๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตใหก้องทรสัต์หกัได้ ซึ่งรวมถงึก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ รวมทัง้การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ รายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิ
กู้ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ตามวงเงนิที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และมสีทิธเิรยีกใหค้นื
เงนิทุนได้ไม่เกนิไปกว่าจ านวนทุนของกองทรสัต์ที่ปรบัปรุงด้วยส่วนเกนิหรอืส่วนต ่ากว่า
มลูค่าหน่วยทรสัต ์

 ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิให้ตีความสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ไปในทางที่ก่อให้เกดิผลขดัหรอืแย้งกบั
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 การเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิแ์ละสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใหโ้อนทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผู้
ถือหน่วยทรสัต์มสีทิธติิดตามเอาทรพัย์สนิของกองทรสัต์คนืจากบุคคลภายนอก ในกรณี
ทีท่รสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต์ อนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิในกองทรสัตถ์ูกจ าหน่ายจ่าย
โอนไปยงับุคคลภายนอก ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีพ่ระราชบญัญตัทิรสัตก์ าหนด 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผดิต่อผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตใีนการช าระเงนิอื่นใดเพิม่เตมิ
ใหแ้ก่กองทรสัตห์ลงัจากทีไ่ดช้ าระเงนิค่าหน่วยทรสัตค์รบถ้วนแลว้ และผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่
มคีวามรบัผดิอื่นใดเพิม่เตมิอกีส าหรบัหน่วยทรสัตท์ีถ่อืนัน้ 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตลอดจน
ซกัถาม และแสดงความเหน็เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของทรสัตีและผู้จดัการ
กองทรสัต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและสญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดไว้
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หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่มสีทิธเิข้าแทรกแซงการด าเนินงานตามปกติ 
(Day-to-day Operations) ที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบัสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ของผู้จดัการกองทรสัต์
และทรสัต ีซึ่งเรื่องดงักล่าวใหถ้ือเป็นอ านาจและดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืทรสัต ี
แลว้แต่กรณี 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

 ผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละรายมีสทิธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรือแก้ไข
วิธีการจดัการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
ซึง่ทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 
เมื่อไดร้บัมตติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิกองทรสัต์หรอืลดทุน โดยในกรณีของการ
เลกิกองทรสัตน์ัน้ ทรสัตซีึง่เป็นผูม้อี านาจหน้าที่เกีย่วกบัการช าระบญัชกีองทรสัต ์อาจจดัให้
มผีูช้ าระบญัชที าหน้าทีเ่ป็นผูช้ าระบญัช ีโดยด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ อนึ่ง ผู้ถือหน่วยทรสัต์จะไดร้บัเงนิคนืกต่็อเมื่อกองทรสัต์มทีรพัยส์นิ
คงเหลือภายหลงัจากได้หกัค่าใช้จ่ายและช าระหนี้ของกองทรสัต์เมื่อเลิกกองทรัสต์แล้ว
เท่านัน้ ส าหรบักรณีการลดทุนช าระแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่้
ถอืหน่วยทรสัต ์โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และประกาศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ผู้ถือหน่วยทรสัต์มีสทิธิที่จะโอนหน่วยทรสัต์ได้ แต่ทัง้นี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และ
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

 สิทธิประโยชน์อื่นๆ กล่าวคือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถน าหน่วยทรัสต์ไปจ าน าได้ตาม
กฎหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีท่รสัต ีและ/หรอื นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ก าหนด มี
สทิธลิงมตเิกีย่วกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย และประกาศ หลกัเกณฑห์รอืขอ้บงัคบัของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะต้องไม่เป็นการเพิม่ภาระของทรสัต ีผู้
ก่อตัง้ทรสัต์ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ เกนิไปกว่าทีก่ฎหมายก าหนด มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนื
เมื่อมกีารลดเงนิทุนตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

การโอนหน่วยทรสัต ์  ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถโอนหน่วยทรสัต์ได ้เวน้แต่จะเขา้ขา่ยเป็นกรณีทีถู่กจ ากดัการโอน
หน่วยทรสัต ์โดยวธิกีารโอนหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรสัต ์

 การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

 การลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุน รวมทัง้วธิกีาร
ไดม้าตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยอาจเป็นการลงทุนโดยทางตรงหรอืการลงทุน
โดยทางออ้ม โดยกองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัย์ 
หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ และทรพัยส์นิอนั
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เป็นส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าว โดยประเภททรัพย์สนิที่
กองทรสัต์จะลงทุน ได้แก่ ทรพัย์สนิที่เป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารคลงัสนิคา้ ศูนย์
กระจายสินค้า อาคารคลังห้องเย็น อาคารโรงงาน หรือถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึง
อสงัหารมิทรพัย์อื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบั สนับสนุน หรอืส่งเสรมิธุรกจิการให้เช่าพื้นที่อาคาร
คลงัสนิคา้ ศูนยก์ระจายสนิคา้ อาคารคลงัหอ้งเยน็ อาคารโรงงาน หรอืถงัเกบ็สารเคมเีหลว
ดังกล่าว และทรัพย์สินอื่นใดที่อาจส่งเสริมการลงทุนของกองทรัสต์ เป็นต้น ทัง้นี้  
นอกเหนือจากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั กองทรสัตม์นีโยบายจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ
อื่นตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตัว๋เงนิคลงั เงนิฝากในธนาคาร 
เป็นต้น และกองทรัสต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัตภ์ายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

 ทัง้นี้  ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์โดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1)  เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  เป็นการลงทุนผ่านบริษัทที่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการด าเนินการใน
ลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัตไ์ม่ว่าบรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทั โดยการถอืหุน้
หรอืตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัดงักล่าว หรอืการเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็น
การให้กู้ยืมเงินกับบริษัทดังกล่าว ทัง้นี้  บริษัทดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ (2) 

(1.2)   ลงทุนในทรัสต์อื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัต ์

และในกรณีทีเ่ป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิม่ทุนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ (3) 

(2)  บรษิทัทีก่องทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมตามขอ้ (1.1) ต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(2.1)  เป็นบรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary) 

(2.2)  ในกรณีทีผู่ท้ ีจ่ะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรอืใหส้ทิธใินทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว
มใิช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต้องเป็นบรษิทัทีเ่ขา้ลกัษณะใด
ลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก)   บรษิัทที่มกีองทรสัต์เป็นผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิห้า) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจด็สบิ
หา้) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้   

(ข)   บริษัทที่มกีองทรสัต์หรือบรษิัทตามขอ้ (ก) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิหา้) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิหา้) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทันัน้ 
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(ค)   บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็
สบิหา้) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ โดยเริม่จากการ
ถอืหุน้ของขอ้ (ก) หรอื ขอ้ (ข) 

การถอืหุน้ในบรษิทัตามวรรคหนึ่งไมว่่าในชัน้ใด ตอ้งมสีทิธอิอกเสยีงไม่น้อยกวา่
จ านวนทีก่ฎหมายของประเทศทีบ่รษิทันัน้จดัตัง้ขึน้ไดก้ าหนดไวส้ าหรบัการผา่น
มติที่มีนัยส าคญั โดยการถือหุ้นในชัน้สุดท้ายเมื่อค านวณโดยวิธตีามสดัส่วน 
(pro rata basis) แล้ว ต้องมีจ านวนหุ้นที่กองทรสัต์ถือไม่น้อยกว่าร้อยละ  51 
(หา้สบิเอด็) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัในชัน้สดุทา้ย 

(2.3)   เป็นบรษิทัทีก่องทรสัต์ไม่สามารถถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวไดถ้งึสดัส่วนตามขอ้ 
(2.1) หรอื (2.2) เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัตามกฎหมายอื่น โดยกองทรสัตห์รอืบรษิทั
ตามขอ้ (2.1) หรอื (2.2) ต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าจ านวนขัน้สงูทีส่ามารถ
ถือได้ตามกฎหมายดงักล่าว ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สีส่บิ) ของจ านวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ และแสดงไดว้่ากองทรสัตม์สี่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการบรษิทัดงักล่าวอย่างน้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทันัน้ดว้ย 

(3) ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน การลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มของกองทรสัตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย 

(3.1)   กรณีทีก่องทรสัต์จะมกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทุนใน 
ตราสารหนี้หรอืการเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงนิกบับรษิทัตาม
ข้อ (2) บริษัทใด หากสดัส่วนการลงทุนหรอืการให้กู้ยมืเงนิดงักล่าวเกนิกว่า
สดัส่วนที่กองทรสัต์และบรษิัทอื่นตามขอ้ (2) ถือหุ้นรวมกนัในบรษิัทนัน้ ต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(ก)   ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตใีหล้งทุนหรอืเขา้ท าสญัญาดงักล่าว  

(ข)   ได้รบัมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์อนุมตัิการลงทุนหรือการเขา้ท า
สญัญาดงักล่าว โดยหนงัสอืนดัประชุมทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์อ้งมี
ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้  ข้อมูลอันเป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1.   เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรอืการเขา้ท าสญัญาดงักล่าว 

2.   ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบีย้ 

3.   เงื่อนไขการช าระคนืเงนิตน้ 

(3.2)   กรณีทีก่องทรสัต์จะมกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านการถอืหุน้ใน
บรษิทัตามขอ้ (2) (2.2) หรอื (2.3) ต้องไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
อนุมตักิารลงทุนดงักล่าว โดยหนังสอืนัดประชุมทีจ่ดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์
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ต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้  ข้อมูลอันเป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้มลูดงันี้ 

(ก)   ความเสีย่งจากการลงทุนโดยการถอืหุน้ในสดัสว่นดงักล่าว 

(ข)   รายละเอยีดเกีย่วกบัเงื่อนไขทีส่ าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไรและ 
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรสัต์กบัผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทั การมี
ผลใช้บงัคบัของสญัญาระหว่างกองทรสัต์กบัผู้ถือหุ้นรายอื่นของบรษิัท 
ขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุน้ของบรษิทัทีก่องทรสัต์ถอื และความเหน็ของ 
ทีป่รกึษากฎหมายในเรื่องดงักล่าว 

(3.3)   กรณีที่กองทรสัต์จะมีการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมโดยการลงทุน
ในทรสัต์อื่นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์
ตามขอ้ (1.2) ต้องไดร้บัความเหน็ชอบการลงทุนจากทรสัตหีรอืได้รบัมติจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนดังกล่าว โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์อ้ (3.1) หรอื (3.2) แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(4) ผู้จดัการกองทรสัต์แสดงได้ว่า มีกลไกการก ากบัดูแลที่จะท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์
สามารถดูแลและควบคุมให้บรษิัทตามขอ้ (1.1) ผู้ลงทุนในทรสัต์อื่น หรอืทรสัต์อื่นที่
ก่อตัง้ขึน้เพื่อการลงทุนของกองทรสัต์โดยทางอ้อมตามขอ้ (1.2) ด าเนินการใหเ้ป็นไป
ในท านองเดยีวกบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรบักองทรสัต์ทีม่กีารลงทุนในทรพัยส์นิ
หลกัโดยตรง โดยตอ้งมกีลไกการก ากบัดแูลอย่างน้อยตามทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่
กรณี) แต่ทัง้นี้ ในกรณีของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงินตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ใหพ้จิารณาเฉพาะในชัน้ของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

(4.1)   กรณีทีก่องทรสัตม์กีารลงทุนทางออ้มผ่านบรษิทัตามขอ้ (2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์
แสดงไดว้่าไดจ้ดัใหม้กีลไกการก ากบัดแูลบรษิทัดงักล่าวอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)    มกีารสง่บุคคลเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัดงักล่าวอย่างน้อยตามสดัส่วน
การถอืหุน้ในบรษิทันัน้ และมรีะเบยีบปฏบิตัหิรอืขอ้ก าหนดทีท่ าใหก้ารส่ง
บุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ข)   มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการที่ได้รบั
แต่งตัง้ตามขอ้ (ก) ไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่รวมถงึ 

1.   การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดัเจน และที่มผีลให้
การพจิารณาของกรรมการดงักล่าวในการออกเสยีงในการประชุม
คณะกรรมการของบรษิทัในเรื่องส าคญัตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตก์่อน  
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2.   การตดิตามดแูลใหบ้รษิทัดงักล่าวมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญั ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

3.   การตดิตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัดงักล่าวปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ค)   มกีารก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการในกรณีที่เกดิขอ้พพิาทระหว่าง
กองทรสัตก์บัผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัดงักล่าว 

(ง)   มกีลไกในการก ากบัดูแลทีม่ผีลใหก้ารท ารายการระหว่างบรษิทัดงักล่าว
กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ หรอืการ
ท ารายการส าคญัอื่นใดของบรษิทัดงักล่าว มสีาระของรายการและไดร้บั
มตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัตก์่อนการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี้ ให้
พิจารณาการท ารายการของบริษัทดังกล่าวท านองเดียวกับการท า
รายการในลกัษณะและขนาดเดยีวกนักบัที่กองทรสัต์ต้องได้รบัมตขิอง
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตาม
ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(จ)   กลไกในการก ากบัดูแลทีม่ผีลใหก้ารแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆ ที่
อาจสง่ผลกระทบต่อสว่นไดเ้สยีของกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่าง
มีนัยส าคัญ เช่น การแก้ไขเอกสารส าคัญ การเลิกหรือเปลี่ยนการ
ประกอบธุรกจิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงนิทุน การออกหลกัทรพัย์ 
การกูย้มืเงนิ การใหห้ลกัประกนั การโอนหรอืขายทรพัยส์นิ เป็นตน้ ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากกองทรสัต์ 

กลไกการก ากบัดแูลตามวรรคหนึ่งขอ้ (ง) และ (จ) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบับรษิทั
ตามขอ้ (2.3) ที่ถูกถือหุ้นโดยกองทรสัต์และบรษิัทตามขอ้ (2) (ถ้าม)ี รวมกนั
น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัทีถู่ก
ถอืหุน้นัน้ 

(4.2)    กรณีที่กองทรสัต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในทรสัต์อื่นตามข้อ 
(1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องแสดงไดว้่ามกีลไกการก ากบัดูแลผู้ลงทุนในทรสัต์
อื่น หรอืทรสัตอ์ื่นทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อการลงทุนของกองทรสัตโ์ดยทางออ้ม ดงันี้ 

(ก)    กลไกทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บักลไกการก ากบัดแูลบรษิทัตามขอ้ (4.1) (ง) และ 
(จ) และในกรณีใดที่กลไกดงักล่าวไม่เพียงพอทีจ่ะก ากบัดูแลไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ ต้องจดัใหม้กีลไกอื่นทีจ่ าเป็น
เพิม่เตมิดว้ย 
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(ข)    กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงนิรวมของกองทรสัต์ที่ต้องจดัท า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดว้ย 

(5) ในกรณีทีก่องทรสัต์มนีโยบายจะใหกู้ย้มืเงนิแก่บริษทัตามขอ้ (2) หรอืผูล้งทุนในทรสัต์
อื่น รวมถงึทรสัต์อื่นทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อการลงทุนของกองทรสัต์โดยทางอ้อมดงักล่าวตาม
ข้อ (1.2) ไม่ว่าในรูปแบบใด จะต้องมีข ัน้ตอนการด าเนินการในการให้กู้ยมืเงนิตาม
หลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และมีวตัถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว 
ดงัต่อไปนี้ 

(5.1)  ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื สทิธกิารเช่าซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกั และ/หรอื 
อุปกรณ์ (ถา้ม)ี เพิม่เตมิ 

(5.2) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(5.3) ดูแล ซ่อมบ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ใหอ้ยู่ในสภาพ
ด ีและพรอ้มน าไปจดัหาผลประโยชน์ หรอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5.4) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือ
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5.5) ช าระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของบรษิทัตามขอ้ (2) หรอืทรสัตอ์ื่นตามขอ้ (1.2) 

(5.6) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัตามขอ้ (2) หรอืทรสัตอ์ื่นตามขอ้ (1.2) 

(5.7) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื่อน าไปช าระหนี้เงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(5.8) ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัตามขอ้ (2) หรอืทรสัตอ์ื่นตามขอ้ (1.2) 

(5.9) ป้องกนัความเสีย่งทางด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ/หรอื ป้องกนัความ
เสีย่งทางดา้นอตัราดอกเบีย้ อนัเนื่องมาจากการกูย้มืเงนิหรอืออกตราสารหนี้ 

(5.10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(5.11) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เพื่อบริหารจัดการ
กองทรสัตแ์ละเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(6) ตอ้งมกีารประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(6.1)   มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม  
ทัง้ในชัน้ของกองทรสัตแ์ละในชัน้ของบรษิทัทีก่องทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(ก)   การประเมินมูลค่าในชัน้ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยต้องค านึงถึงสดัส่วนการถือหุ้นของกองทรสัต์ 
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ภาระภาษีของบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัยอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางออ้ม 

ในกรณีทีก่ารลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมกีารถอืหุน้ในบรษิทัตามขอ้ (2) 
เป็นทอดๆ การประเมนิมลูค่าในชัน้ของกองทรสัตต์้องค านึงถึงปัจจยัตาม
วรรคหนึ่งของบรษิทัในทุกชัน้ดว้ย 

(ข)   การประเมนิมูลค่าในชัน้ของบรษิทัทีถ่อืกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองใน
อสงัหารมิทรพัย ์ใหป้ระเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(6.2)   มกีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอื่นซึง่บรษิทัทีก่องทรสัต์เป็นผู้ถอืหุน้และบรษิัทที่
ถูกถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก)   ใช้มูลค่ายุตธิรรมตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของ
เงนิลงทุนทีอ่อกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข)   ในกรณีทีห่ลกัเกณฑต์ามขอ้ (ก) ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของ
ทรพัย์สนิใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบัหรอื
มาตรฐานสากล 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาคมที่
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และจดทะเบยีนกบั 
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

(6.3)   ในกรณีทีก่องทรสัตม์กีารลงทุนในตราสารหนี้หรอืสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการให้
กูย้มืเงนิ ตอ้งมกีารประเมนิมูลค่าตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์น
ขอ้ (6.2) ดว้ย 

(6.4)  ในกรณีที่กองทรสัต์มีการลงทุนในทรพัย์สินหลกัโดยทางอ้อมผ่านการลงทุน
ในทรสัต์อื่นตามขอ้ (1.2) ต้องมกีารประเมนิมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ (6.1) 
(6.2) และ (6.3) โดยอนุโลม 

 การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการต่างๆ ตามทีก่ าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ เช่น จะต้องตรวจสอบหรอืสอบทาน (การท า Due Diligence) 
ขอ้มูลและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ (ถ้าม)ี ต้องประเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิหลกัอย่างน้อยตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ ฯลฯ รวมทัง้ตอ้งมสีาระ
ของรายการ ระบบในการอนุมตั ิรวมถงึกระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ ดงันี้ 
(1) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

- เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต์ 
- สมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 
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- ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์ (ถ้าม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็น
ธรรมและเหมาะสม 

- ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท า
ธุรกรรมนัน้ 

(2) ในดา้นระบบในการอนุมตั ิตอ้งผ่านการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
- ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบั

นี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
- ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 (สบิ) ของมลูค่า

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ขึน้ไป ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

- ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสบิ) ของ
มูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ขึน้ไป ต้องได้รบัมติของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  
ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าของทรพัยส์นิตามขอ้นี้ จะค านวณตามมูลค่าการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่ง
รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

(3) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตมีหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
- หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัมใีหเ้อกสารขอความเหน็ชอบหรอืหนังสอื

เชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของตนเกี่ยวกบัลกัษณะธุรกรรมการ
ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบทีช่ดัเจน 

- หน้าทีข่องทรสัตใีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบั
ลกัษณะของธุรกรรมในประเดน็ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งหรอืไม่ 

 การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินหลักในแต่ละครัง้ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องด าเนินการต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดงันี้  
(1) ก่อนการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัใหม้กีารประเมนิมูลค่า

ทรพัยส์นิหลกัตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 
(2) การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(ก)  การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผยและมสีาระของรายการ ระบบการอนุมตั ิและ
กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(ข)  การจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัก่อนครบ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัที่กองทรสัต์ได้มาซึ่ง
ทรพัย์สนิหลกันัน้หรอืการจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์ได้มาซึ่งกรรมสทิธิ ์
ใหแ้ก่เจา้ของเดมินอกจากจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ (ก) แลว้ ยงัตอ้งเป็น
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กรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

การจดัหาผลประโยชน์
ของกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง การให้
ใชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการใหเ้ช่าหรอืใหใ้ชพ้ืน้ที ่
ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใชก้องทรสัต์เพื่อประกอบ
ธุรกจิอื่น เช่น ธุรกจิโรงแรม หรอืธุรกจิโรงพยาบาล เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่กองทรัสต์มี
ความจ าเป็นอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอือยู่ระหว่างสรรหาผู้
เช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ กองทรสัตอ์าจด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นการใชก้องทรสัต์เพื่อ
ประกอบธุรกจิอื่นดงักล่าวเป็นการชัว่คราวได ้

 ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลทีจ่ะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไป
ประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมีขอ้ตกลงที่ก าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้
ล่วงหน้า และหากจะมสี่วนที่อ้างองิกับผลประกอบการของผู้เช่า จ านวนเงนิค่าเช่าสูงสุดที่
อ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้อยละ  50 (ห้าสบิ) ของจ านวนเงินค่าเช่าที่
ก าหนดไวแ้น่นอนล่วงหน้า 

 ห้ามมิให้ผู้จดัการกองทรสัต์ให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์แก่บุคคลที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน า
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธรุกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการให้
เช่าในแต่ละครัง้ กองทรสัต์ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพื่อใหก้องทรสัต์สามารถเลกิสญัญาเช่าได้
หากปรากฏว่าผูเ้ช่าน าอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัให้อยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้โดย
ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จ ัดให้มีการประกันภัยในวงเงินที่ทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและ
เหมาะสมทีท่ าใหท้รพัยส์นิของกองทรสัต์คนืกลบัสภาพเดมิ เพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถจดัหา
ผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์ลงทุนในทรัพย์สนิหลัก โดยการ
ประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งครอบคลุมถงึการประกนัวนิาศภยัทีอ่าจเกดิขึน้กบัอสงัหารมิทรพัย ์
ในวงเงินประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่าจ านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปลี่ยนแทน (Full 
Replacement Cost) และการประกนัภัยความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบัความ
เสยีหายจากอสงัหารมิทรพัย ์หรอืจากการด าเนินการในอสงัหารมิทรพัยใ์นวงเงนิทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสม ทัง้นี้  ในการพิจารณาการวงเงินประกันภัยข้างต้นที่จ ัดท าโดยผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ ทรสัตีจะไม่ปฏิเสธการจดัท าประกนัภยัและวงเงนิประกนัภยัดงักล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร 

 ในกรณีทีก่องทรสัต์ไดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จดัการ
กองทรสัต์ต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทาง
การคา้ปกตเิสมอืนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

การกู้ ยืมเ งินและก่อ
ภ า ร ะ ผู ก พั น แ ก่

 กองทรสัตจ์ะกูย้มืเงนิไดแ้ต่เฉพาะการกูย้มืเงนิเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  
(1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินหลัก และ/หรือ 

อุปกรณ์ (ถา้ม)ี เพิม่เตมิ 
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ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทรสัต ์

(2) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(3) ดแูล ซ่อมบ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุงทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต์ หรอือสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์มสีทิธกิารเช่าใหอ้ยู่ในสภาพด ีและพรอ้ม
น าไปจดัหาผลประโยชน์ หรอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความต้องการของลูกคา้ที่
เปลีย่นแปลงไป 

(4) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มอียู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรสัต์ หรือที่
กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่า เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอื
สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5) ช าระเงนิกูย้มื หรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต์ 

(6) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ 

(7) ปรบัโครงสรา้งเงนิกูย้มืเพื่อน าไปใชช้ าระหนี้เงนิกูย้มืฉบบัเดมิ (Refinance) 

(8) ปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของกองทรสัต ์

(9) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควร เพื่อบรหิารจดัการกองทรสัต์และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

กรณีที่กองทรสัต์ลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์และจะกู้ยมืเงินเพื่อการดูแล ซ่อม 
บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงทรพัย์สนิของกองทรสัต์ตามข้อ (3) หรือต่อเติม หรือก่อสร้าง
อาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิที่มอียู่แลว้ซึง่เป็นของกองทรสัตห์รอืทีก่องทรสัตม์สีทิธกิารเช่า เพื่อ
ประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อ (4) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้อง
ค านึงถงึก าหนดเวลาเช่าทีเ่หลอือยู่ตามสญัญาเช่าของกองทรสัตด์ว้ย 

 กองทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิได้โดย (ก) การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิัทเงนิทุน บรษิัทเครดติฟองซเิอร์ บรษิัทประกนัภยัหรอืบุคคลอื่นใดที่อาจสามารถให้
สนิเชื่อแก่กองทรสัต์ได้ (ข) การออกตราสารหนี้หรอืหลกัทรพัย์ให้แก่บุคคลหรอืนิติบุคคล
ใดๆ หรอืเขา้ท าสญัญากูห้รอืสญัญาอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มืกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น
ทีส่ามารถใหกู้ย้มืได ้ทัง้นี้ โดยไม่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ใด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ที่
เกีย่วขอ้งทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 การกูย้มืเงนิของกองทรสัต์ไม่ว่าดว้ยวธิกีารใด ต้องไม่มลีกัษณะ (ก) มขีอ้ตกลงและเงื่อนไข
ท านองเดยีวกบัขอ้ก าหนดของหุ้นกูท้ีใ่หไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อมกีารเลกิบรษิทั (Perpetual Bond) 
(ข) มลีกัษณะของอนุพนัธ์แฝง เว้นแต่เป็นกรณีที่เขา้ลกัษณะครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์(ค) มลีกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย์ 

 สดัส่วนการกู้ยมืเงนิต้องไม่เกนิอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์เวน้แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ 

 การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตด์งัต่อไปนี้ 
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(1) การก่อภาระผูกพนัซึง่เกีย่วเนื่องกบัการท าขอ้ตกลงหลกัที่กองทรสัต์สามารถกระท า
ได้ตามขอ้ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 เช่น การน าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ไป
เป็นหลกัประกนัการช าระเงนิกูย้มืตามสญัญานี้ 

(2) การก่อภาระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์ หรือเป็นเรื่องปกติในการท า
ธุรกรรมประเภทนัน้ 

ในกรณีที่การก่อภาระผูกพนัตามวรรคหนึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของบรษิทัที่
กองทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมบรษิัทใดตามขอ้ (2) ของขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์โดยทางอ้อม ภายใต้หัวขอ้การลงทุนของ
กองทรสัต ์หากสดัสว่นการก่อภาระผกูพนัดงักล่าวเกนิกว่าสดัสว่นทีก่องทรสัตแ์ละบรษิทัอืน่
ตามขอ้ (2) ของขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์โดยทางอ้อม 
ภายใต้หวัขอ้การลงทุนของกองทรสัต์ ดงักล่าว (ถ้าม)ี ถือหุ้นรวมกนัในบรษิทันัน้ การก่อ
ภาระผูกพนัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (3) (3.1) ของขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์โดยทางออ้ม ภายใตห้วัขอ้การลงทุนของกองทรสัต ์โดย
อนุโลมดว้ย  

 กองทรสัต์สามารถกู้ยืมเงิน และ/หรือ ก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได้โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถงึ
ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยมืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ และพจิารณาถึงหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระ
ผูกพนั จากนัน้น าเสนอต่อทรสัตเีพื่อใหค้วามเหน็ชอบเป็นกรณีไป ทัง้นี้ หากการกูย้มืเงนิ
เป็นไปเพื่อปรบัโครงสรา้งเงนิทุนของกองทรสัต์ ทรสัตจีะสอบทานความเหมาะสมของการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ย โดยทรสัตจีะเป็นผูล้งนามผูกพนักองทรสัตใ์นการเขา้ท าสญัญา
เพื่อกูย้มืเงนิ และ/หรอื ก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

 กองทรสัตอ์าจกูย้มืเงนิ โดยการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ หรอืเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะ
เป็นการกูย้มื ก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และ/หรอืท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตไีดต้ามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใดทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการกู้ยมืเงนิและก่อภาระผูกพนัของ
กองทรสัต ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการใดๆ เพื่อให้กองทรสัต์สามารถปฏบิตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลงัการ
อนุญาตตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกบัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่ของกองทรสัต์ ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะมกีารออกหุน้กู ้หรอืตราสารหนี้อื่นใดใน
อนาคต (ถา้ม)ี  

(2) เปิดเผยจ านวนเงนิกู้ยมื และเงนิกนัส ารองเพื่อช าระหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิ หรอืตามที่
มีภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงนิในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น (ถ้ามี) ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของ
กองทรสัต ์
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(3) ก าหนดวงเงนิกนัส ารองตามขอ้ (2) ทีเ่หมาะสม โดยค านึงถงึจ านวนเงนิกูย้มื หรอืภาระ
ผกูพนัจากการกูย้มืเงนิและระยะเวลาการช าระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดที่เกิดจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
(Unrealized Loss) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิของ
กองทรสัต ์

(4) ก าหนดใหก้องทรสัต์อาจน าวงเงนิกนัส ารองของรอบระยะเวลาบญัชใีดทีม่สีภาพคล่อง
ไม่เพยีงพอทีจ่ะกนัเงนิส ารอง ไปรวมเพื่อการกนัส ารองในรอบระยะเวลาบญัชถีดัๆ ไป 

 ในกรณีทีก่องทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านบรษิทัทีก่องทรสัต์ถือหุน้ หรอื
ผ่านการลงทุนในทรสัต์อื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 
(ถ้าม)ี หากบรษิัท หรอืผู้ลงทุนในทรสัต์อื่น รวมถึงทรสัต์อื่นทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อการลงทุนของ
กองทรสัต์โดยทางออ้ม ดงักล่าวจะมกีารกูย้มืเงนิ การกูย้มืเงนิดงักล่าวไม่ว่าดว้ยวธิกีารใด 
จะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการกูย้มืเงนิ วธิกีารกูย้มืเงนิ 
ลกัษณะต้องหา้มของการกูย้มืเงนิ การก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ และหน้าที่ของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการกู้ยมืเงนิและก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์
ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีสดัส่วนการกูย้มืเงนิจะก าหนดเฉพาะ
ในชัน้ของกองทรสัตเ์ท่านัน้  

 การกูย้มืเงนิของกองทรสัตท์ีไ่ดร้บัผลกระทบเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 ใหส้ามารถกูย้มื
เงนิไดเ้พิม่เตมิจากการกูย้มืทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
(1) เป็นการกูย้มืเงนิระยะสัน้ทีม่กีารท าสญัญากูย้มืเงนิและเบกิเงนิกูค้รัง้แรกภายในปี พ.ศ. 

2563 และ พ.ศ. 2564 โดยมกี าหนดเวลาช าระหนี้เงนิกูไ้ม่เกนิ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วนัที่
ท าสญัญากูย้มืเงนื  

(2) เป็นการกูย้มืเงนิเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสรมิสภาพคล่องของกองทรสัต์ และต้องมใิช่
เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้้ถือหน่วยทรสัต์หรอืการลดเงนิทุนช าระแล้วของ
กองทรสัต ์ 

(3) จ านวนเงนิทีกู่้ยมืดงักล่าวต้องไม่เกนิค่าใชจ้่ายหรอืภาระผูกพนัอื่นของกองทรสัต์ตาม
งบการเงนิปีล่าสุด หรอืภาระผูกผนัทีก่องทรสัตต์้องปฏบิตัติามสญัญาหรอืตามขอ้มลูที่
ได้มีการเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้แล้วก่อนวนัท าสญัญากู้ยมืเงนิ เช่น ข้อมูลที่
เปิดเผยไวใ้นหนงัสอืชีช้วนหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้  

(4) ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตขีองกองทรสัต ์ 

กา รป ร ะ เ มิ นมู ล ค่ า
ทรัพย์สินและมูล ค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิ 

 การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 
(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที่แต่งตัง้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรพัยส์นินัน้ต้องเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วกบัการใหค้วามเหน็ชอบบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิและผู้
ประเมนิหลกั  
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(2) กรณีอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอาจเป็นบุคคล
ทีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อของบุคคลซึง่ทางการหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลของประเทศอนัเป็น
ที่ตัง้ของอสงัหารมิทรพัย์ก าหนดให้สามารถท าหน้าที่ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์
นัน้ๆ ได้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏบญัชีรายชื่อดงักล่าว ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้  

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ยอมรบัอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้  

- เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นสากล  

- เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีม่เีครอืขา่ยกวา้งขวางในระดบัสากล (International 
Firm) 

(3) การประเมนิมูลค่าต้องไม่กระท าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิรายเดยีวกนัติดต่อกนั
เกนิ 2 (สอง) ครัง้  

(4) ในกรณีดงันี้ จะจดัให้มกีารประเมนิมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน/ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 

(ก) เมื่อกองทรสัต์จะไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั โดยใหป้ระเมนิล่วงหน้า
ไดเ้ป็นเวลาไม่เกนิ 1 (หนึ่ง) ปี 

(ข) เมื่อครบก าหนด 2 (สอง) ปีนบัแต่วนัทีม่กีารประเมนิมลูค่าเตม็รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

(ค) เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อการด้อย
ค่าของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนอย่างมนียัส าคญั 

(ง) เมื่อทรสัตหีรอืผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตร์อ้งขอ  

(5) มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่า 
เตม็รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

(6) การประเมนิมูลค่าและการสอบทานการประเมนิมูลค่าของกองทรสัต์จะกระท าอย่าง
ต่อเนื่องกบัรอบการประเมนิมูลค่าและการสอบทานการประเมนิมลูค่าของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

(7) ในกรณีอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ทีม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายอสงัหารมิทรพัย์
คืนให้แก่เจ้าของเดิม อย่างน้อยต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ 
(income approach) และวธิตีน้ทุนทดแทน (replacement cost approach) 

(8) ในกรณีกองทรสัต์มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรัพยโ์ดยทางอ้อม การประเมนิมูลค่าหรอื
การสอบทานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางออ้มผ่านการ
ถือหุ้นในบริษัท หรือผ่านการลงทุนในทรสัต์อื่นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนใน
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ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(ก) จดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ทัง้ในชัน้ของกองทรสัตแ์ละใน
ชัน้ของบรษิทัทีอ่อกหุน้ดงันี้ 

- การประเมนิมูลค่าในชัน้ของกองทรสัต์ จะประเมนิมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ใน
ขอ้ (1) ถึงขอ้ (7) โดยต้องค านึงถงึสดัส่วนการถือหุน้ของกองทรสัต์ ภาระ
ภาษีของบรษิทัทีก่องทรสัต์เป็นผูถ้อืหุน้ และปัจจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ราคาอสงัหารมิทรพัย ์ 

ในกรณีที่การลงทุนโดยทางอ้อมดงักล่าวมกีารถือหุ้นในบรษิัทเป็นทอดๆ 
การประเมนิมลูค่าในชัน้ของกองทรสัตต์อ้งค านึงถงึปัจจยัตามวรรคหนึ่งของ
บรษิทัในทุกชัน้ดว้ย  

- การประเมนิมูลค่าในชัน้ของบรษิัทที่ถือกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองใน
อสงัหารมิทรพัย ์ใหป้ระเมนิมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ (1) ถงึขอ้ (7) โดย
อนุโลม 

(ข) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นซึ่งบริษัทที่กองทรสัต์เป็นผู้ถือหุ้นและ
บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ (ถา้ม)ี ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

- ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ  
เงนิลงทุนทีอ่อกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

- ใ น ก ร ณี ห ลั ก เ กณฑ์ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ก า ห น ดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง 
เงนิลงทุนทีอ่อกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนขา้งต้นไม่รองรบัการก าหนด
มลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิใด ใหใ้ชม้ลูค่าทีเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็น
ทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

(ค) ในกรณีที่กองทรสัต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสญัญาที่ถือเป็นการลงทุน 
ในอสงัหาริมทรพัย์โดยทางอ้อม จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ (ข) 
 

(ง) ในกรณีที่กองทรสัต์มีการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมผ่านการลงทุน
ในทรสัต์อื่น จะจดัให้มกีารประเมนิมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ใน  (ก) (ข) และ (ค) 
โดยอนุโลม 

การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัตล์งทุน    

(1) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
ออกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม  

(2) ในกรณีหลกัเกณฑ์ตามขอ้ (1) ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สินใด  
ใหใ้ชม้ลูค่าทีเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 
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 หลกัเกณฑก์ารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value: NAV) 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะเป็นผู้จดัท าและส่งรายงานมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทรสัต์และ
มลูค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึง่ผ่านการรบัรองจากทรสัตแีลว้
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นบัแต่วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน้ 

นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัท าและสง่รายงานมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตแ์ละ
มูลค่าหน่วยทรสัต ์ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนใหท้รสัตตีรวจสอบภายใน 45 (สีส่บิ
หา้) วนั นับแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน เวน้แต่หากวันท าการสุดทา้ยของเดอืนใดเป็นวนั
สิ้นไตรมาส ผู้จดัการกองทรสัต์จะจัดท าและส่งรายงานทรพัย์สนิสุทธิดงักล่าวให้ทรัสตี
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแต่วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนนัน้ เพื่อใหท้รสัตที าการตรวจสอบ
อย่างน้อย 15 (สบิหา้) วนัก่อนทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะสง่รายงานมลูค่าทรพัยส์นิสทุธซิึง่ผ่าน
การรบัรองจากทรสัตแีลว้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ การค านวณและรายงานมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์และมูลค่าหน่วยทรสัต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) การค านวณมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนให้เป็นไปตามวิธีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้ เว้นแต่เป็นการค านวณมูลค่า
อสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ในช่วงเวลา
ตัง้แต่วันที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจนถึงวันก่อนวันสอบทานการ
ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยค์รัง้แรกใหค้ านวณตามราคาทีไ่ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์
นัน้แทน 

(2) ใหใ้ชต้วัเลขทศนิยมดงัต่อไปนี้ 

(ก) ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ต าแหน่ง
และปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ข) ค านวณมลูค่าหน่วยทรสัตเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 5 (หา้) ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล แต่ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 (สี)่ ต าแหน่งและตดัทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 (หา้) ทิง้ 

ในกรณีที่มีเศษเหลือจากการปัดเศษตามวรรคหนึ่ง ให้น าเศษนัน้รวมค านวณเข้าเป็น
ทรพัยส์นิในกองทรสัต ์

เง่ือนไขเพ่ิมเติม: 

ส าหรบัวิธีการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ได้กล่าวขา้งต้น เว้นแต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด 
สัง่การ เหน็ชอบและ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนัน้ 
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ทัง้นี้ การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์
ทีผู่จ้ดัการกองทรสัตป์ระกาศเป็นการค านวณโดยใชร้ายงานการประเมนิค่าหรอืรายงานการ
สอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุดเ ป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินหลัก 
(อสงัหารมิทรพัย์) ของกองทรสัต์ ซึ่งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจ่ะซื้อขายได้จรงิของ
ทรพัยส์นิหลกั (อสงัหารมิทรพัย)์ ดงักล่าว 

 การประเมนิมลูค่าหรอืการสอบทานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัตล์งทุนใน
ส่วนทีต่้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 หากผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ 19  
ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ขอผ่อนผนัการประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่า
อสงัหารมิทรพัยต่์อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) จัดส่งหนังสือขอผ่อนผันดังกล่าว ที่มีข้อมูลตามรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ก่อนวนัครบระยะเวลาทีก่ าหนดไวต้ามประกาศ สร. 26/2555 

(ก) เหตุผลและความจ าเป็นในการขอผ่อนผนัซึง่แสดงถงึขอ้มลูอย่างน้อยดงันี้ 

- ผลกระทบที่เกดิขึน้กบัรายได้ของกองทรสัต์อนัเนื่องมากจากสถานการณ์ 
โควดิ 19 

- อุปสรรคหรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินงานหรอืการเขา้ถงึขอ้มลูซึง่มผีลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ จนเป็นผลให้ผู้
ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ไม่สามารถประเมนิมูลค่าหรือสอบ
ทานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ 

(ข) ขอ้มูลอื่นทีจ่ าเป็นและเป็นประโยชน์หรอือาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์และผูล้งทุนอย่างมนีัยส าคญั เช่น หนังสอืแจง้เหตุผลการไม่สามารถ
ประเมนิมูลค่าหรอืสอบทานการประเมนิมูลค่าอสงัหรมิทรพัยจ์ากผูป้ระเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์เป็นตน้  

(2) เปิดเผยขอ้มูลขา้งต้นผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ตามแนวทางที่
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม
ระหว่างกองทรสัต์กับ
ผู้ จ ัดการกองทรัสต์
หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กั น กั บ ผู้ จ ั ด ก า ร
กองทรสัต ์

 ด้านสาระของรายการต้องเป็นธุรกรรมที่เข้าลักษณะตามข้อก าหนดเกี่ยวกับสาระของ
รายการของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกั 

 ดา้นระบบในการอนุมตั ิการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากทีไ่ดแ้สดงขอ้มลูไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสอืชี้ชวน ให้ด าเนินการเกี่ยวกบัการขออนุมตัิการเข้าท ารายการ 
ดงัต่อไปนี้  

(1) ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.10 หน้า 27 

 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 1,000,000 (หนึ่งลา้น) บาท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 
0.03 (ศูนยจ์ุดศูนยส์าม) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มูลค่าใด
จะสงูกว่า (ทัง้นี้ ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ต้องได้รับอนุมัติจ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 20,000,000 (ยีส่บิลา้น) บาทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ย
ละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า (ทัง้นี้ 
ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ในกรณีทีธุ่รกรรมในขอ้นี้เป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั การค านวณมูลค่า
จะค านวณตามมูลค่าการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทัง้หมดของแต่ละโครงการทีท่ า
ใหโ้ครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ นอกจากที่ได้แสดงขอ้มูลไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
หนังสือชี้ชวน ให้กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตี 
หรอืการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัโดยอนุโลม และในกรณี
ที่เป็นการขอมติของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวต้องมี
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิเพื่อประกอบการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 

การท าธุรกรรมท่ีเป็น
ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัตก์บัทรสัตี 

 ในการจดัการกองทรสัต์ ห้ามมใิหท้รสัตกีระท าการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของ
กองทรสัต ์ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น 
เว้นแต่ (1) เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นทรสัต ีหรอื (2) เป็นธุรกรรมทีม่ี
มาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตแีสดงให้
เหน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อื
หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิด้
แสดงการคดัค้านแต่อย่างใด การเปิดเผยข้อมูลและการคัดค้านดงักล่าวให้เป็นไปตาม
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) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัเรือ่ง
ดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าท า
ธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
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(2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผล ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี)่ วนั 

(3) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที่ชดัเจน โดย
ระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี่) วนั เว้นแต่ในกรณีที่มกีารขอมติผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระท าในการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัตน์ัน้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์แสดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ 
(3) ขา้งต้น ในจ านวนเกนิกว่า 1 ใน 4 (หนึ่งในสี)่ ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ทรสัตจีะกระท าหรอืยนิยอมใหม้กีารท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของ
กองทรสัตไ์ม่ได ้

การเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัต ์

 ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรสัต์ดงัต่อไปนี้ เวน้แต่มเีหตุทีท่ าใหส้ิน้สุดหน้าทีต่ามทีก่ าหนดในสญัญานี้ ทัง้นี้ การ
เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทุนรวมและทรสัตท์ีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(1) รายงานทีแ่สดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ซึง่ไดแ้ก่ ประเภทขอ้มลูดงันี้ 

(ก) งบการเงนิ 

(ข) การวเิคราะห์และค าอธบิายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ ( Interim Management 
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 ารายงานทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ี ต้อง
กระท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี้ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการประเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
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 การจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์ามสญัญานี้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา 
และเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(ก)  มลูค่าทรพัยส์นิรวม มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูค่าหน่วยทรสัต์ 

(ข)  รายงานความคบืหน้าของการพฒันาทรพัยส์นิหลกั ในกรณีที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัขณะทีย่งัไม่แลว้เสรจ็ 

ทัง้นี้ ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีเ่ปิดเผยหรอืใชใ้นการจดัท ารายงานทีร่ะบุไวใ้นขอ้น้ี ต้อง
กระท าโดยบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์นี้ และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

 การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตามสัญญานี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ระยะเวลา และเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(1) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ให้จัดท าและส่งต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยในกรณีทีเ่ป็นขอ้มูลตามรายงานประจ าปี นอกจากการจดัท าและส่งขอ้มูล
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ ใหส้ง่ขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 

อนึ่ง ระยะเวลาในการน าส่งงบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปีใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี้ 

(ก) ระยะเวลาในการน าสง่งบการเงนิ 

ก.   กรณีทัว่ไป 

- งบการเงนิไตรมาส 1 (หนึ่ง) ไตรมาส 2 (สอง) และไตรมาส 3 (สาม) ฉบบั
สอบทาน  ภ าย ใน  45 ( สี่ สิบห้ า )  วันนั บ แ ต่ วัน สุ ดท้ า ย ขอ งแ ต่ ละ 
ไตรมาสดงักล่าว 

- งบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ีฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 (สอง) เดอืนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

ข.   กรณีส่งงบการเงนิไตรมาส 4 (สี)่ ฉบบัสอบทาน ก่อนส่งงบการเงนิประจ ารอบปี
บญัช ีฉบบัตรวจสอบ 

- งบการเงนิไตรมาส 1 (หนึ่ง) ไตรมาส 2 (สอง) ไตรมาส 3 (สาม) และไตรมาส 
4 (สี)่ ฉบบัสอบทาน ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตร
มาสดงักล่าว 

- งบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ีฉบบัตรวจสอบ ภายใน 3 (สาม) เดอืนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี

ทัง้นี้ กองทรสัต์สามารถเลือกส่งงบการเงนิไตรมาส 2 (สอง) ฉบบัสอบทาน หรอืงบ
การเงนิประจ างวด 6 (หก) เดอืน ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชกีไ็ด ้โดยในกรณี
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ทีก่องทรสัต์เลอืกส่งงบการเงนิประจ างวด 6 (หก) เดอืน ใหก้องทรสัต์น าส่งงบการเงนิ
ดงักล่าวภายใน 2 (สอง) เดอืนนับแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดอืนแรก
ของปีบญัช ี

(ข) ระยะเวลาในการน าสง่แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

- ภายใน 3 (สาม) เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาบญัช ี

(ค) ระยะเวลาในการน าสง่รายงานประจ าปี 

- น าสง่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 4 (สี)่ เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี
ทัง้นี้ วนัทีส่ง่ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัทีส่ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- น าสง่ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ปพรอ้มกบัการจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมสามญัประจ าปี 

ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ ระยะเวลา และเงื่อนไขอื่นใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี้ 
และตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รายงานที่แสดงมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าหน่วยทรสัต์ และความคบืหน้าของการพฒันา
ทรพัย์สนิหลกั ให้จดัท าและส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยในกรณีที่เป็นข้อมูลมูลค่า
ทรพัย์สนิรวม มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยทรสัต์ นอกจากการจดัท าและส่ง
ขอ้มูลต่อส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ ใหเ้ปิดเผยต่อผูล้งทุนดว้ย ตามหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา
และเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญานี้ 

 ใหก้ารจดัท างบการเงนิและเอกสารประกอบของกองทรสัตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงินประจ ารอบปีบญัชขีองกองทรสัต์ต้องผ่านการ
สอบทานหรอืตรวจสอบ แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัช ี

รายงานของผูส้อบบญัชตีามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มคีวามหมายในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีต่อ้งใชใ้นการจดัท างบการเงนินัน้ 

(ข) ผูส้อบบญัชถีูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรอืตรวจสอบ แลว้แต่กรณี โดยการ
กระท าหรอืไม่กระท าการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกรรมการหรอืผูบ้รหิารของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) งบการเงินของกองทรสัต์ต้องจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
ทัง้นี้ หากการจดัท าหรอืการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องใดไม่มมีาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ของไทยครอบคลุม ใหก้องทรสัตร์ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเกีย่วกบัรายการ
นโยบายบญัชทีีใ่ชป้ฏบิตัสิ าหรบัการบนัทกึบญัชรีายการนัน้ และค าอธบิายว่านโยบาย
บญัชดีงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใด 

(3) รายการที่แสดงในงบการเงินรายไตรมาสของกองทรัสต์ต้องมีรายการครบถ้วนใน
ลกัษณะเดยีวกบังบการเงนิประจ ารอบปีบญัช ี
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(4) ในกรณีที่กองทรสัต์มีบริษัทย่อย กองทรสัต์ต้องด าเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยจดัท า
ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มลูการเปิดเผยอื่นใหแ้ก่กองทรสัต์ เพื่อใหก้องทรสัต์สามารถ
จัดท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวมและทรสัต์ทีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ในกรณีที่มีเหตุตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม หรอืมเีหตุจ าเป็นทีท่ าใหก้องทรสัต์ไม่สามารถน าขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั
ตามขอ้ (ง) วรรคหนึ่ง ใดมารวมในงบการเงนิรวม กองทรสัต์ดงักล่าวต้องเปิดเผยเหตุผล
และผลกระทบของการไม่น าขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทันัน้มารวมไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิรวมดว้ย 

(5) กองทรสัตต์อ้งด าเนินการสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. พรอ้มกบัการจดัส่ง 
งบการเงนิ 

(ก) หนังสอืรบัรองงบการเงิน ซึ่งมีข้อมูลตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลู
ของกองทุนรวมและทรสัตท์ีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(ข) บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบญัชตีามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชใีน
ตลาดทุน 

(6) เมื่อปรากฏว่ารายไดห้รอืก าไรสทุธติามงบการเงนิงวดใดมคีวามแตกต่างจากงบการเงนิ
ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่าร้อยละ 20 (ยี่สบิ) ให้กองทรสัต์จดัท าการวเิคราะห์
และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ ( Interim Management Discussion and 
Analysis) โดยอย่างน้อยใหแ้สดงถงึสาเหตุและปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง 
รวมทัง้ผลกระทบทีเ่กดิจากปัจจยัดงักล่าว และส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมกบัการ
จดัสง่งบการเงนิ 

(7) กองทรสัตจ์ะด าเนินการจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีายเดมิ
ปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกองทรสัต์
มาแล้ว 7 (เจด็) รอบปีบญัชไีม่ว่าจะติดต่อกนัหรอืไม่ โดยกองทรสัต์จะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีเ่น่ืองจากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชเีป็นผูส้อบบญัชี
ของกองทรสัตไ์ดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 (หา้) รอบปีบญัชตีดิต่อกนั เวน้แต่ เป็น
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชเีพื่อสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามประกาศแนวปฏบิตัิว่าด้วยแนวทางการหมุนเวยีน
ผู้สอบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวียนผู้สอบบญัชใีนตลาดทุน โดย
อนุโลม 

ทัง้นี้ งบการเงนิและเอกสารประกอบของกองทรสัตข์า้งต้นใหม้รีปูแบบและวธิกีารจดัท าและ
จดัสง่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 รายงานประจ าปีของกองทรสัต์ และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรสัต์ ต้องมี
ขอ้มลูตามทีก่ าหนดในประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหม้รีปูแบบและวธิกีารจดัท าและจดัสง่เป็นไป
ตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่
ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่เปิดเผยขอ้มูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด หรอืเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็น
เท็จ ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ทราบหรือข้อความที่อาจท าให้ส าคญัผิดเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

 การจดัท าและการเปิดเผยรายงานทีแ่สดงมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าหน่วยทรสัต์ 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัท าและเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรพัย์สนิรวม มูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยทรสัต์ ณ วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึง่ผ่าน
การรบัรองจากทรสัตแีลว้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 45 (สีส่บิ
ห้า) วนันับแต่วนัสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ให้
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

(2) มูลค่าทรพัย์สนิรวม มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่แสดงในรายงาน
ตามที่กล่าวในขอ้ “การจดัท าและการเปิดเผยรายงานที่แสดงมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่า
หน่วยทรสัต”์ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ให้ใช้ราคาที่ได้จากการประเมนิมูลค่าหรอืการสอบทานการประเมนิมูลค่าครัง้
ล่าสุดแล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการค านวณมูลค่าในช่วงเวลาตัง้แต่การ
ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัจนถึงวนัก่อนวนัที่มกีารสอบทานการประเมนิมูลค่าครัง้
แรก ให้ใช้ราคาที่ได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัในการค านวณ โดยการประเมนิมูลค่า
หรือการสอบทานการประเมนิมูลค่าต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดเกีย่วกบั
วธิกีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(ข) ในกรณีที่เป็นทรพัย์สนิหลกัประเภทอื่นนอกจากอสงัหารมิทรพัย์ (หากม)ี หรอื
ทรพัยส์นิอื่นนอกจากขอ้ (1) ราคาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนด 

(ค) ใชต้วัเลขทศนิยม ดงันี้ 

- มูลค่าทรพัยส์นิรวมและมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิใหค้ านวณและใชผ้ลลพัธ์เป็น
ตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

- มูลค่าหน่วยทรสัต์ ให้ค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 (ห้า) ต าแหน่งและปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยม 4 (สี)่ ต าแหน่ง 
และตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 (หา้) ทิง้ ในกรณีทีม่เีศษเหลอืจากการปัดเศษ
ดงักล่าวขา้งตน้ ใหน้ าเศษนัน้รวมค านวณเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
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 ในกรณีทีก่องทรสัตม์กีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีย่งัไมแ่ลว้เสรจ็ ใหก้องทรสัตจ์ดัท ารายงาน
ความคบืหน้าของการพฒันาทรพัยส์นิหลกัทุกรอบระยะเวลา 6 (หก) เดอืนนบัแต่วนัทีม่กีาร
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้ และสง่รายงานดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 (สามสบิ) 
วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลา 6 (หก) เดอืนนัน้ โดยรายงานความคบืหน้าดงักล่าว
ขา้งตน้ตอ้งมขีอ้มลูอย่างน้อยดงันี้ 

(ก) ขอ้มลูความคบืหน้าของการพฒันาโดยเปรยีบเทยีบกบัแผนการพฒันา 

(ข) ในกรณีที่ความคืบหน้าของการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนา ให้ระบุแนว
ทางแกไ้ขและผลกระทบทีก่องทรสัตไ์ดร้บัหรอือาจไดร้บัไวด้ว้ย 

เมื่อกองทรสัต์พฒันาทรพัย์สนิหลกัจนแล้วเสรจ็และพร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ ให้
จดัท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งโดยระบุขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัการพฒันาที่แล้วเสรจ็ 
เช่น วนัทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นตน้ และสง่รายงานดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 
(สามสบิ) วนันบัแต่วนัทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็และพรอ้มจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 

 ในกรณีที่กองทรสัต์มกีารลดเงนิทุนช าระแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายงานมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยทรสัตภ์ายหลงัจากการลดทุนช าระแลว้ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และทรสัตภีายใน 15 
(สบิหา้) วนันบัแต่วนัทีด่ าเนินการลดทุนแลว้เสรจ็ 

 ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัท าและส่งรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่อสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และทรสัตีภายใน  15 (สบิห้า) วนั นับแต่วนัที่ได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) รายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งต้องระบุสาระส าคญัอย่างน้อยเกี่ยวกบัชื่อ ที่ตัง้ 
ประเภทการใชง้าน ขนาดพืน้ที ่และภาระผกูพนัต่าง ๆ 

(ข) วนัทีแ่ละราคาทีไ่ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้ชื่อผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสทิธกิารเช่า 
หรอืผูใ้หส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(ค) วนัทีแ่ละราคาทีจ่ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์รวมทัง้ชื่อผูซ้ือ้ ผูเ้ช่า หรอืผูร้บั
โอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

(ง) วนัที ่ราคา และวธิกีารประเมนิมลูค่าทีไ่ดจ้ากรายงานการประเมนิมลูค่าของผูป้ระเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิ รวมทัง้ชื่อผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

(จ) ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรพัย์ หากราคาที่จ าหน่ายต ่ากว่าราคา
ประเมนิสูงสุดที่ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิไดจ้ดัท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการจ าหน่ายไปซึง่
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเวลาไม่เกนิ 1 (หนึ่ง) ปีเกนิกว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิ
และเหตุผลของการจ าหน่ายในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 

(ฉ) ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย ์หากราคาทีไ่ดม้าสงูกว่าราคาประเมนิต ่าสุด
ทีผู่ป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิไดจ้ดัท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์เป็น
เวลาไม่เกนิ 1 (หนึ่ง) ปีเกนิกว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของการ
ไดม้าในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 
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 กองทรสัต์จะสิน้สุดหน้าทีใ่นการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้นี้ 
เมื่อมกีารช าระบญัชขีองกองทรสัต์ ทัง้นี้ กองทรสัต์ต้องด าเนินการแจง้เหตุทีท่ าใหห้น้าทีใ่น
การจดัท าและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานสิ้นสุดลงข้างต้นต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนถงึก าหนดเวลาสง่รายงานดงักล่าว 

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่
ชกัชา้ 

(ก) เหตุการณ์ทีท่ าใหห้รอือาจสง่ผลกระทบใหต้อ้งเลกิกองทรสัต์ 

(ข) เหตุการณ์ที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ก าหนดใหเ้ป็นเหตุแห่งการเลกิกองทรสัต์ หรอื
เหตุการณ์อื่นทีท่ าใหท้ราบก าหนดการเลกิกองทรสัตล่์วงหน้า 

(ค) กองทรสัตป์ระสบความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(ง) กองทรสัตไ์ม่สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ไม่ว่าทัง้หมดหรอื
บางสว่น 

(จ) กองทรสัตเ์ปลีย่นวตัถุประสงคห์รอืเปลีย่นนโยบายการลงทุน 

ทัง้นี้ การรายงานตามวรรคหนึ่งตอ้งแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ อายุ วนัทีก่่อตัง้กองทรสัต ์และจ านวนเงนิทุนของกองทรสัต์ ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และชื่อทรสัต ี

(2) รายละเอยีดของเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง เช่น วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ และสาเหตุทีท่ าให้
เกดิเหตุการณ์ดงักล่าว เป็นตน้ 

(3) แผนการแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบักองทรสัต์ ในกรณีเป็นเหตุการณ์ตามขอ้ (ค) 
และ ขอ้ (ง) 

(4) ขอ้มลูอื่นใดทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน (หากม)ี 

 นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามทีก่ าหนดขา้งต้นแลว้ ในกรณีทีม่ปีระกาศ หรอืค าสัง่ใดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ต้อง
เปิดเผยขอ้มูล หรอืน าส่งสารสนเทศใดอนัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ และการ
ปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติามประกาศ หรอืค าสัง่
ดงักล่าวดว้ย 

ก า ร จ่ า ย ป ร ะ โ ยช น์ 
ต อ บ แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

 ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
(เกา้สบิ) ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ (ใหห้มายถงึก าไรทีป่รบัปรุงดว้ยการหกัก าไรทีย่งัไม่
เกดิขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัย์สนิ
ของกองทรสัต ์รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ และการหกัดว้ยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระ
หนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ตามวงเงนิที่ได้ระบุไว้ในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีช้วน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แล้วแต่กรณี) 
ของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นัน้แบ่งเป็น 
ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทน
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ระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากม)ี ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 4 (สี)่ ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเว้นแต่กรณีที่
กองทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 (สี)่ ครัง้ต่อรอบ
ปีบญัชไีด ้เพื่อเป็นประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ (โดยจะเริม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน
รอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มกี าไรเพยีงพอทีจ่่ายประโยชน์ตอบ
แทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว) 

 ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสะสมที่อ้างอิงจากก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละปีของ
กองทรสัต์ตามทีร่ะบุขา้งต้นในรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจ่ายประโยชน์
ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ากก าไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด้ 

 ในกรณีที่กองทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 หลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธใินการไดร้บัประโยชน์
ตอบแทนจากกองทรสัตเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์โควดิ 19 ซึง่มรีอบปีบญัชสีิน้สดุไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เกา้สบิ) ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุง
แล้วของรอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี้ ก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแล้วดังกล่าวให้ปรบัปรุงเพิ่มเติมจาก
รายการตามประกาศ สร. 26/2555 ได้ ด้วยรายการผลต่างระหว่างรายได้ค่าเช่าค้างรบัใน
รอบปีบญัชกี่อนหน้ากบัรอบปีบญัชปัีจจุบนั 

ทัง้นี้ รายได้ค่าเช่าค้างรบัตามวรรคหนึ่งใหร้วมถึงรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากการใหเ้ช่าคา้งรบั
ดว้ย 

การขอม ติและการ
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

 การขอมติเพื่ออนุมตัิในเรื่องใดๆ ในการบริหารจดัการและการด าเนินงานของกองทรสัต์
ตามทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้และพระราชบญัญตัทิรสัต์ก าหนดนัน้ ใหก้ระท าดว้ยวธิกีาร
จดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืวธิอีื่นใดตามทีป่ระกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 การขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ผู้จดัการกองทรสัต์อาจ
ด าเนินการดว้ยวธิกีารส่งหนังสอืขอมตแิทนการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดไว้
ในประกาศ สร. 26/2555 แต่ทัง้นี้ ไม่รวมถึงการมติเพื่อการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของ
กองทรสัต ์ 

โดยการด าเนินการขอมติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งหนังสอืขอมตขิองผูข้องผูถ้อืหน่วยทรสัต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี)่ วนัก่อน
วนัปิดรบัหนังสอืตอบกลบัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยหนังสอืขอมตดิงักล่าวต้องระบุวนั
ปิดรบัหนังสอืตอบกลบัไวอ้ย่างชดัเจน และมรีายละเอยีดตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 94(1) 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัตัง้
และจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโดยอนุโลม  
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(2) มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อท ารายการทีใ่หถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 (สาม
ในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ใหถ้อืมตติามจ านวนหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธอิอกเสยีง  

(ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก) ใหถ้อืตามมตติามจ านวนหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิกึง่หนึ่ง
ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีม่หีนังสอืตอบกลบัและมี
สทิธอิอกเสยีง  

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามวรรคหนึ่งดว้ยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยต้องค านึงถงึความเหมาะสมของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์มาตรฐานการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการด าเนินการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ และการปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมหรอืการด าเนินการทางอเิลก็ทรอนิกส์
ดว้ย  

การนับองค์ประชุมตามวรรค์หนึ่งให้เป็นไปตามมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 129/2 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยโ์ดยอนุโลม 

 เหตุในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้ 

(1) การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์หลกัที่มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  30 (สามสบิ) ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ 

(2) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ที่มไิด้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(3) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(4) การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ซึง่
มขีนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยีส่บิลา้น) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของ
มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี้ ขนาดของธุรกรรม
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศ
ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(5) การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(6) การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตี (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการเปลี่ยนแปลง
หรอืถอดถอนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้) 

(7) การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการ
เปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้) 

(8) การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ในเรื่องทีก่ระทบสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่าง
มนียัส าคญั 
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(9) การเลกิกองทรสัต ์

(10) กรณีอื่นใดทีท่รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรทีจ่ะเสนอ
เรื่องใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื่องดงักล่าว 

ทัง้นี้ การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์เป็นกองทรสัต์ รวมถึงในกรณีที่มกีาร
ลงทุนในทรพัยส์นิใหม่ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิภายหลงัการรบัการแปลงสภาพ (หากม)ี และการ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จะด าเนินการโดยอาศยัมติที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ และที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เพื่อการแปลงสภาพ โดยจะไม่มกีารขอมติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อีกรอบหนึ่ งภายหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยเ์รยีบรอ้ย 

 หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีจ่ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) การประชุมสามญัประจ าปีซึง่ตอ้งจดัใหม้ขีึน้ภายใน 4 (สี)่ เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี
ของกองทรสัต ์

ในกรณีทีก่ารประชุมสามญัประจ าปีทีจ่ดัขึน้ในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของผูถ้อื
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ป็นการประชุมเพื่อรายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ 
โดยไม่มกีารขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจด าเนินการดว้ยวธิกีาร
อื่นแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปีตามขอ้นี้ เพื่อรายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบ
อย่างน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้  

(ก) การจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ใน
อนาคต 

(ข) ฐานะการเงนิและผลการด าเนินการของกองทรสัต์ในรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา โดย
อย่างน้อยต้องมงีบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเหน็จากผู้สอบ
บญัชแีลว้  

(ค) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี 

ทัง้นี้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถ
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้และในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์กีาร
สอบถามขอ้มูลใดๆ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัท าสรุปประเดน็ส าคัญในลกัษณะค าถาม
และค าตอบเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบดว้ยและใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ผยแพร่ขอ้มลู
ตามขอ้น้ีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

(2) การประชุมวสิามญัคอื การประชุมคราวอื่นทีม่ใิช่การประชุมสามญัประจ าปีซึง่จะจดัให้
มขีึน้เมื่อมรีายการหรอืเหตุทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 
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(ก) เมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่ถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สบิ) ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัตเ์รยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมไว้
อย่างชดัเจนในหนงัสอืนัน้ ทัง้นี้ เมื่อมผีูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอให้
มกีารเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

(ข) ในกรณีเรื่องใดที่ทรสัตีเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื่องนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัให้
มกีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายใน 1 (หนึ่ง) เดอืนนับแต่ไดร้บัหนังสอืจากทรสั
ต ีทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธทิรสัตใีนการปรกึษาหารอืกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ถงึเหตุจ าเป็น
ดงักล่าว 

(ค) ในกรณีอื่นใดทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรอืสมควรทีจ่ะเสนอ
เรื่องให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีติในเรื่องนัน้เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการกองทรัสต์ ทัง้นี้ ไม่ตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกบัผู้จดัการ
กองทรสัตถ์งึเหตุจ าเป็นดงักล่าว 

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินการตามขัน้ตอนในการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

 การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์ัน้ต ่าดงันี้ 

(1) จดัท าหนังสอืนัดประชุมทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
โดยอย่างน้อยต้องมขีอ้มูลเกี่ยวกบัวธิกีารประชุมและการออกเสยีงลงมติ ตลอดจน
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา 
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ี
การขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลงมตใินเรื่องนัน้ๆ ดว้ย  

(2) จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมถงึผูถ้อืหน่วยทรสัตล่์วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาดงันี้ 

(ก) 14 (สบิสี)่ วนั ในกรณีทีเ่ป็นการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึง่มวีาระทีต่ง้ไดม้ตผิูถ้อื
หน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) 7 (เจด็) วนั ในกรณีอื่นนอกจากกรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (ก) ขา้งตน้  

(3) ประกาศการนัดประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบบั ไม่
น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
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ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มไิดด้ าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลา  
45 (สีส่บิห้า) วนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากทรสัตี
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แล้วแต่กรณี ให้ทรสัตีด าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ไดโ้ดยใหป้ฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชุมทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่งของขอ้นี้โดย
อนุโลม และทรสัตีมสีทิธทิี่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ (ถ้ามี) จากการจดัประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ  

 การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตอ้งมผีูถ้อืหน่วยทรสัตม์าประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีส่บิหา้) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรสัต์นับ
รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
จงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ  1 (หนึ่ง) 
ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนด
เอาไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ
หน่วยทรสัตร์อ้งขอตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้
ถอืหน่วยทรสัต์นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้งขอตามทีก่ าหนดไว้
ในสญัญานี้ ให้นัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืเชิญประชุมไปยงัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่น้อย
กว่า 7 (เจด็) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ทัง้นี้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์แต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ การพจิารณาของทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวาระใดทีป่ระธานในทีป่ระชุมผู้
ถือหน่วยทรสัต์มสี่วนได้เสยี ให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนัน้ และให้ผู้จดัการ
กองทรสัต์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้
ใหเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยีในวาระใด ใหท้รสัตนี าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหท้ี่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้ให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ในวาระนัน้ๆ ในกรณีทีท่ ัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตมีสี่วนไดเ้สยีในวาระใด 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 

อนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพจิารณาเรื่องที่ทรสัตีหรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์มสี่วนไดเ้สยี ใหท้รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรัสตหีรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว (ในกรณีทีท่รสัตหีรอืผู้จดัการกองทรสัต์และ
ตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต)์ 

 วธิกีารนบัคะแนนเสยีง และการด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(1) วธิกีารนบัคะแนนเสยีง 
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ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีง 1 (หนึ่ง) เสยีงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรสัตท์ีต่นถอื โดยผู้
ถือหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษใน
เรื่องทีพ่จิารณา 

(2) การด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(ก) การด าเนินการประชุม ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนัด

ประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่มา
ประชุม 

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเสร็จตามข้อ (ก) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ซึง่มหีน่วยทรสัต์นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้ 

(ค) ในกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็
ตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์เสนอไม่เสรจ็ตามขอ้ (ข) 
ข้างต้น แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้ผู้จดัการ
กองทรสัตส์ง่หนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุม
ไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

 เวน้แต่สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสบิ) ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

(ข) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์ทีม่ไิดร้ะบุไว้เป็นการล่วงหน้า
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ 

(ค) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(ง) การท าธุรกรรมกับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ซึง่มขีนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยีส่บิลา้น) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ย
ละ 3 (สาม) ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี้ 
ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(จ) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์
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(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้ ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

(ซ) การเลกิกองทรสัต ์

การจ ากัดสิทธิในการ
รบัประโยชน์ตอบแทน 
ก า ร จั ด ก า ร กั บ
ประโยชน์ตอบแทน 
และ สิท ธิออก เ สี ย ง
ลงคะแนนของผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

 การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี หรือผู้ก่อตัง้  
ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ยู่ในบงัคบัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ 
และอตัราตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 
29/2555 แล้วแต่กรณี และกรณีที่อสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์จะลงทุนจะตัง้อยู่ในประเทศ
ไทย ซึ่งมีข้อก าหนดของกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์นัน้
ก าหนดสดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ผูก้่อตัง้ทรสัต์/ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัสรร
หน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ในกรณีที่
กองทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์ลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนด
ที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหาริมทรพัย์นัน้มกีารก าหนดสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้
แตกต่างกนั ผูก้่อตัง้ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตต์ามสดัส่วนทีก่ าหนดไว้
ต ่าสดุของบรรดากฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีถ่อืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่าอตัรา
หรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และ
ประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี มขีอ้จ ากดัสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน โดยผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้ถือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะได้รบัประโยชน์ตอบ
แทนเพยีงเท่าที่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ในส่วนที่อยู่ในอตัราทีป่ระกาศ ทจ. 
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้วแต่กรณี ก าหนด และให้
ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไ่ม่อาจจ่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูถ้อื
หน่วยทรสัตด์งักล่าวตกเป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ 
เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น สว่นประโยชน์
ตอบแทนทีไ่ม่อาจจ่ายแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวนัน้ ให้ตกเป็นของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ราย
อื่นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัในคราวนัน้ 

 ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ขีอ้จ ากดัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ (1) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีถ่อื
หน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี หรอืในสดัส่วนอื่นใดตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศก าหนด หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป ทัง้นี้ เฉพาะในสว่นที่
เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และ (2) ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยี
เป็นพเิศษในเรื่องทีข่อมต ิ

สิทธิหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของทรสัตี 

 ภายใต้บังคับแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้ ทรัสตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจและ
ความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้มีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็น
เจา้ของทรพัยส์นิหรอืผูม้สีทิธเิหนือทรพัยส์นิ และทรสัตมีสีทิธ ิหน้าที่และความรบัผดิชอบใน
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การจดัการกองทรสัต์ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ พระราชบญัญตัทิ
รสัต ์ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

 การปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัต ีใหท้รสัตงีดเวน้การกระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์
ของกองทรสัต์ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของ
ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี หรือเป็นธุรกรรมที่มี
มาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรสัตแีสดงให้
เหน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัต์ในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อื
หน่วยทรสัตท์ราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิด้
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
ในกรณีที่ไม่มีผู้จดัการกองทรสัต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

(2) การจดัการทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ เว้นแต่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีทีท่รสัตมีกีารด าเนินการเอง ตอ้งจดัใหม้มีาตรการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

- มกีารแบ่งแยกหน่วยงานทีท่ าหน้าทีจ่ดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นดงักล่าวออก
จากหน่วยงานซึง่ท าหน้าทีท่ีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื
ความขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าที ่

- มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและ
บุคลากรทีท่ าหน้าทีจ่ดัการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นดงักล่าวออกจากหน่วยงาน
และบุคลากรอื่นทีม่โีอกาสใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีม่อบหมายใหบุ้คคลอื่นทีม่ใิช่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูร้บัด าเนินการ ตอ้ง
ปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกจิ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการใหบุ้คคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในงานทีเ่กีย่วกบัการ
ลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม 

 ทรสัตไีม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์หรอืผูถ้ือหน่วยทรสัต์หรอืบุคคล  
ใดๆ จากการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัต ีหากทรสัตไีดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและ
ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มวีชิาชพี รวมทัง้ด้วยความช านาญ โดยปฏบิตัิต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
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ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

ในการนี้ แมท้รสัตไีม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ตามวรรคหนึ่ง ให้ทรสัตียงัมหีน้าที่ด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพื่อใหก้องทรสัต์ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัชดเชยความ
เสยีหายตามความเป็นจรงิ 

 ทรสัตไีม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืบุคคล
ใดๆ จากการกระท า หรอืการงดเวน้กระท าการใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หากว่าทรสัตไีด้
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสจุรติ และไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการก ากบัดแูลและตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
พระราชบญัญตัทิรสัต ์ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 ในกรณีเช่นว่า ใหก้องทรสัต์โดยทรสัตมีสีทิธิเรยีกร้องโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อให้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กองทรัสต์ หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้จดัการกองทรสัต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์รายใหม่ ทัง้นี้ ภายใต้หลกัเกณฑต์ามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศ กร. 14/2555 โดย
ให้ทรสัตีมหีน้าที่จดัการกองทรสัต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิห้เกดิ
ความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้และพระราชบญัญตัทิรสัต์ 

 ในกรณีที่ทรสัตีประสงค์จะถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ทรสัตีและกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบั 
ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ  50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรสัต์ หรือในสดัส่วนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

การจ ากดัความรบัผิด
ของทรัส ตีและการ
ชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ทรสัตี 

 ภายใต้บงัคบัแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้และพระราชบญัญตัทิรสัต์ ความรบัผดิต่อบุคคล
ใดตามสญัญาซึง่ทรสัตไีดก้ระท าในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ รวมถงึความรบัผดิต่อบุคคล
ใดอนัเกิดจาก หรือที่เกี่ยวกบัทรพัย์สนิใดๆ ของกองทรสัต์ให้มีจ านวนจ ากดั โดยทรสัตี
จะต้องรบัผดิต่อบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่เกนิจ านวนเงนิชดใชค้่าเสยีหายทีท่รสัตจีะไดร้บั
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี้  ในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
พระราชบญัญตัทิรสัต์ ก าหนดไว ้โดยเจตนา โดยไม่สุจรติ หรอืโดยประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง กรณีเช่นว่านี้ ทรสัตจีะมขีอ้ยกเวน้ความรบัผดิมไิด ้

การแต่งตัง้  เ ง่ือนไข 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ค่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง 
ทรสัตี 

 การแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ใหก้ระท าได้โดยอาศยัมตขิองผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตว์่าดว้ยเรื่องการขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 เหตุในการเปลีย่นแปลงทรสัตมีดีงัต่อไปนี้ 

(1) ทรสัตลีาออกจากการเป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ 
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(2) ทรสัตถีูกพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืสิน้สภาพนิตบิุคคล 

(3) ทรสัตเีลกิกจิการและเขา้สูก่ระบวนการช าระบญัช ี

(4) ทรสัตหียุดประกอบกจิการไม่ว่าโดยสมคัรใจหรอืตามค าสัง่ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให้
พักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชัว่คราว หรือสัง่เพิกถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิเป็นทรสัต ี

(5) ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนทรสัต ี 

(6) ทรสัตไีม่สามารถด ารงเงนิกองทุนตามประกาศ กข. 9/2552 

 การเปลีย่นแปลงทรสัตตีามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ไมไ่ดม้ผีลกระทบต่อการ
มผีลบงัคบัใชข้องสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และไม่มผีลกระทบต่อสถานะของกองทรสัต์ และไม่ได้
ท าใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตต์อ้งเลกิไป ทัง้นี้ เมื่อทรสัตรีายใหม่เขา้ท าหน้าทีแ่ทนทรสัตรีายเดมิ
แ ล ะ มี สิ ท ธิ โ ด ย ส ม บู ร ณ์ เ ห นื อ ก อ งท รั ส ต์ ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น สัญญ า ก่ อ ตั ้ง 
ทรัสต์ ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพนัตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สญัญาที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ทุกประการ ทัง้นี้ ทรสัตรีายใหม่มไิดร้บัมาซึง่ความรบัผดิต่อความเสยีหายใดๆ 
อนัเกดิจากการกระท าของ ทรสัตรีายเดมิ 

 ค่าตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมของทรสัตใีหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

ความเป็นอิสระของ 
ท รั ส ตี แ ล ะ ค ว า ม
ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ของทรสัตี 

 ทรสัตตี้องปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัต์อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระ รวมทัง้
ไม่กระท าการใดทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ 

 หากทรสัตมีคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์หรือเป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทรสัต์ในลกัษณะทีท่ าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอสงัหาริมทรพัย์หรอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ได้อย่างอิสระ ให้ถือ
ว่าทรสัตขีาดความเป็นอสิระและจะรบัเป็นทรสัตขีองกองทรสัตม์ไิด ้

 ทรสัตีจะกระท าการใดที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอือาจท าให้ทรสัตี
ขาดความเป็นอสิระมไิด ้เวน้แต่เป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เป็นธุรกรรมทีม่มีาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของธุรกรรม
ดงักล่าว 

(2) ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ ต้องมกีาร
เปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยบุคคล
ดงักล่าวไม่คดัคา้นหรอืคดัคา้นในจ านวนทีน้่อยกว่าหลกัเกณฑต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
และประกาศ สร. 27/2557 

 ในกรณีที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึน้ ทรสัตีต้องด าเนินการใหม้ัน่ใจได้ว่าผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ได้รบัการปฏบิตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตใีหร้วมถงึการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ทรสัตีต้องไม่มผีลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรสัต์ 
และหากมกีรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งสามารถแสดงไดว้่ามี
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กลไกที่จะท าใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่า การบรหิารจดัการกองทรสัต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ี
ทีส่ดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) กองทรสัต์จะไม่เขา้ท ารายการใดทีอ่าจส่งผลใหท้รสัตไีม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็น
อสิระ เช่น การซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตซีึง่อาจท าใหท้รสัตี
ไม่สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due Diligence) 
ของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างเป็นอสิระ เป็นตน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ
หน้า ท่ีของผู้ จ ัดการ
กองทรสัต ์

 ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี 
ดว้ยความรบัผดิชอบ ดว้ยความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ โดยต้องปฏบิตัต่ิอผูถ้อื
หน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม รวมทัง้ตอ้ง
ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ วตัถุประสงค์ในการ
จัดตัง้กองทรัสต์ และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนข้อผูกพนัที่ได้ ให้ไว้เพิ่มเติมใน
เอกสารทีเ่ปิดเผยแก่ผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

 ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ด ารงเงนิกองทุนและจดัส่งรายงานการด ารงเงินกองทุนให้แก่  
ทรสัตแีละส านกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ สช. 29/2555 

 ในกรณีทีผู่ก้่อตัง้ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะถอืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ผูก้่อตัง้ 
ทรสัต์/ผูจ้ดัการกองทรสัต์และกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถอื
หน่วยทรสัต์รวมกนัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทรสัต์ หรอืในสดัส่วนอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
หรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์บริหารจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน สญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืพระราชบญัญตัทิรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต ์และตอ้งรบัผดิอย่างไม่มขีอ้จ ากดัความรบั
ผดิในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์อี านาจหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผดิชอบในค่าปรบัหรอื
ค่าเสยีหายใดๆ ที่เกดิแก่ตนเองอนัเนื่องมาจากการที่ผู้จดัการกองทรสัต์กระท าผดิหน้าที่
ของตนตามนัยมาตรา 33/1 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย ์โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะน า
ทรพัยส์นิของกองทรสัตม์าช าระค่าปรบัหรอืชดใชค้่าเสยีหายดงักล่าวไม่ได้ 

 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผดิชอบในค่าปรบัหรอื
ค่าเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิแก่กองทรสัตอ์นัเนื่องมาจากการทีผู่จ้ดัการกองทรสัตก์ระท าผดิหน้าที่
ของตนไม่ว่าดว้ยประการใดๆ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะน าทรพัยส์นิของกองทรสัตม์าช าระ
ค่าปรบัหรอืชดใชค้่าเสยีหายดงักล่าวไม่ได ้ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่ อความ
เสยีหายที่เกดิขึน้แก่กองทรสัต์หรอืผูถ้ือหน่วยทรสัต์หรอืบุคคลใดๆ จากการปฏบิตัหิน้าที่
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและ
ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มวีชิาชพี รวมทัง้ด้วยความช านาญโดยปฏบิตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่ าง
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เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี 

 ในการนี้ แมผู้จ้ดัการกองทรสัต์ไม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้แก่กองทรสัต์หรือผู้
ถือหน่วยทรสัต์ตามวรรคหนึ่ง ผู้จดัการกองทรสัต์ยงัมีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องต่อผู้ที่
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์ เพื่อให้กองทรสัต์ หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชยความเสยีหายตามความเป็นจรงิ 

 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่
กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืบุคคลใดๆ จากการกระท า หรอืการงดเวน้กระท าการ
ใดๆ ของทรสัต ีหากว่าผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสจุรติ และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์และพระราชบญัญตัทิรสัตต์ลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 ในกรณีเช่นว่า ให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มสีทิธเิรียกร้องโดยตรงต่อทรสัตีเพื่อให้ทรสัตีชดเชย
เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่กองทรสัต ์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้ 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกถอดถอนจากการท าหน้าทีเ่มื่อปรากฏเหตุตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

(3) ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการให้ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืสัง่พกั
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า  90 (เก้าสิบ) วัน ตาม
ประกาศ สช .29/2555 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนิตบิุคคลหรอืช าระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น
ค าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

(5) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถด ารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29.2555  

 ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน  60 (หกสบิ) 
วนันับแต่วนัทีป่รากฏเหตุตามทีก่ าหนด และแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบ
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัมต ิทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้  
ทรสัต ์

 ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรสัตี หรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์รายใหม่ แลว้แต่กรณี สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าว
รวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนงัสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหท้รสัตี
หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย  

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ี
หน้าที่ใช้ความรอบคอบและระมดัระวงัในการด าเนินการเพื่อป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดย 
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(1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องไม่มผีลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดทีีสุ่ดของ
กองทรสัต์ และหากมกีรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต้องสามารถ
แสดงไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไกทีส่ามารถรองรบัใหก้ารจดัการกองทรสัต์ด าเนินไปใน
ลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรสัต์ และเป็นไปตามประกาศ สช. 
29/2555 และประกาศ กร. 14/2555  

(2) ในกรณีที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีการจดัการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัต์ที่ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดยีวกบัทรพัย์สนิ
หลกัของกองทรสัตอ์ื่นนัน้  

ค่ า ธ ร รม เ นียมและ
ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ดต้้องเป็นค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็นและสมควรทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนและแบบแสดงรายการขอ้มลู ซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยตรง โดยจะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ได้ไม่เกนิอตัราที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิใหเ้ป็นไปตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต์ให้เป็นไปตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยทรสัต์
ก าหนด 

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต ์หรอืใบหน่วยทรสัต์ ใหเ้ป็นไป
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด 

(4) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรัสต์กบันายทะเบียนหน่วยทรสัต์ให้
เป็นไปตามอตัราทีท่รสัต ีและ/หรอื นายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด 

(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้ จ ัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรสัตด์ าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิให้
เป็นไปตามทีจ่่ายจรงิ 

ก า ร แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม
สญัญา 

 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรสัต์ และบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ พระราชบญัญตัทิรสัต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเรื่องทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตต์อ้งไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิตาม
ค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พระราชบญัญตัทิรสัต์ 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ในประเดน็ทีไ่ม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอื
การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่หน็โดยชดัแจง้ คู่สญัญาสามารถท าความตกลงเหน็ชอบร่วมกนัได้
โดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 การแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย หรอื
ระเบยีบหรอืค าสัง่ คู่สญัญาจะตอ้งเขา้ท าความตกลงเพื่อแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิสญัญา
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ก่อตัง้ทรสัตไ์ดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ทีเ่ปลีย่นแปลง
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในกรณีอื่นใดอันจะเป็นคุณต่อ
กองทรสัต์และผู้ถอืหน่วยทรสัต์มากกว่าขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ ไม่กระทบสทิธขิองผูถ้ือ
หน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั และทรสัตไีม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเรื่องทีข่อแกไ้ข
นัน้ ให้ทรัสตีมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ตามที่
เหน็สมควร โดยไม่จ าต้องขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ อย่างไรกด็ ีการแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
เพิม่เตมิสญัญาทีเ่ป็นการแกไ้ขในสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ฉบบันี้ จะต้องไม่เพิม่
ภาระใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืท าใหส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีม่อียู่แต่
เดิมเสยีไป เว้นแต่การแก้ไขในสาระส าคญัดงักล่าว จะได้รบัความยินยอมจากผู้จดัการ
กองทรสัต ์

 กรณีการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์หากเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ประเภททรัพย์สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหลัก รวมถึงการด าเนินการในการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการ
กองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ (ถ้าม)ี ตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ ใหคู้่สญัญามอี านาจในการแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิรายละเอยีดทรพัย์สนิ
หลกัของกองทรสัต์ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได้โดยไม่จ าต้องขอมติจากผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดย
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นทางทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์
เสยีประโยชน์ทัง้นี้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เติมดงักล่าวจะต้องได้รบัความเห็นชอบ
จากทรสัต ี

การเลิกกองทรสัต ์  ทรสัตจีะเลกิกองทรสัต ์เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เมื่อจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงเหลอืน้อยกว่า 35 (สามสบิหา้) ราย 

(2) เมื่อมกีารจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกั และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
กองทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า  500,000,000 (ห้า
ร้อยล้าน) 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
ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ได ้ในกรณีดงักล่าวนี้ ใหท้รสัตขีอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ในการเลกิกองทรสัต ์



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.10 หน้า 49 

 

(4) เมื่อมเีหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรสัตีแต่มอิาจแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่เพราะมเีหตุอนัมอิาจ
หลกีเลีย่งได ้และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้กีารแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่แลว้ แต่
มอิาจแต่งตัง้ได ้

(5) เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

(6) กรณีทีม่กีารควบรวมกองทรสัต์กบักองทรสัต์อื่น และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้ี
การเลกิกองทรสัต ์

(7) เหตุอื่นตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  

อน่ึง การบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

10.3 ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ามารถขอดูส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดท้ีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ีไดใ้นช่วงเวลาท าการ
ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ี

10.4 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

10.4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“บรษิทัฯ”) ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) เป็น
บรษิทัจ ากดัซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2559 โดยมทีุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท 
และทุนจดทะเบยีนซึง่เรยีกช าระแลว้ 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
100 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ และมีบริษัท อีเทอนอลซันไชน์ 
แคปปิตอล จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจ านวนร้อยละ 60 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ทัง้นี้   
บรษิทัฯ ไดร้บัความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากส านักงาน 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 100,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไว ้ 100 บาท 

http://www.aimreit.com/
mailto:ir@aimreit.com
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ลกัษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกจิ ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
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 จุฬาลกัษณานุกลู ลงลายมอืร่วมกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน์ 
หรือ นายจรัสฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒิ รวมเป็นสองคน และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

รอบระยะเวลาบญัช ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
ทีม่า: บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

10.4.2 ผูถ้ือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ก) ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 มดีงันี้ 

ล าดบั ช่ือ 
จ านวนหุ้นท่ี
ถือ (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 และมรีายชือ่ผูถ้อื

หุน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 ดงันี้ 

ล ำดบั ชือ่ จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ (หุ้น) 
ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที ่

จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู 9,500 47.50 
2 นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ 6,500 32.50 
3 นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ 4,000 20.00 

รวม 20,000 100.00 
 /2 บรษิทั ทเีอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นบรษิทัทีป่ระกอบกจิการเป็นบรษิทัโฮลดิ้งทีล่งทุนในธุรกจิการเงนิเป็น

หลกั และมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 ดงันี้ 

ล ำดบั ชือ่ จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ (หุ้น) 
ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที ่

จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด (%) 

1 นายบญัชยั ครุจติร 2,700,000 20.00 
2 นายศกัดิช์ยั ครุจติร 2,700,000 20.00 
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3 นางเสาวคุณ ครุจติร 2,700,000 20.00 
4 นายศรชยั ครุจติร 2,700,000 20.00 
5 นายทวชียั ครุจติร 2,700,000 20.00 

รวม 13,500,000 100.00 

(ข) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด าเนินงาน
ของผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ คอื บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
และนายมานพ ชนิวริยิกุล ซึง่ถอืหุ้นของผูจ้ดัการกองทรสัต์คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 และรอ้ยละ 30.00 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่และ
ผูม้อี านาจควบคุม คอื นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ซึง่ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด และนายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิซึง่ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด โดยบรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั ประกอบกจิการบรกิารทีป่รกึษาการลงทุน ซึง่ ณ วนัที ่
31 มนีาคม 2564 มบีรษิทัย่อย ดงันี้ 

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
สดัส่วนการ

ถือหุ้น 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

100.00 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

60.00 

10.4.3 โครงสรา้งการจดัการ 

10.4.3.1 โครงสรา้งบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัการในการแบ่งหน้าที ่ความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชดัเจน แต่ละฝ่ายงานมคีวามเป็นอสิระ เป็นระบบ สอดคลอ้งต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีค านึงถงึการควบคุมความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการทุจรติ ฉ้อฉล ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถจดัการลงทุนใหผู้ล้งทุนดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ก่อนประโยชน์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์เอง และเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูล หรอืการกระท าทีผ่ดิ
กฎหมาย และความสอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และความซบัซอ้นของการท าธุรกจิของบรษิทัฯ 

โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประกอบดว้ย 6 ฝ่ายงานหลกั อนัไดแ้ก่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการเงนิและ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายบญัช ีฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ดงันี้ 

แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

10.4.3.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 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 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบรษิทั : นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ลงลายมอืร่วมกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน์ 
หรอืนายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ผีูบ้รหิารจ านวน 5 คน ดงันี้ 

(1) นายอมร จฬุาลกัษณานุกลู  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ  กรรมการผูจ้ดัการและผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

(3) นายธนาเดช โอภาสยานนท ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

(4) นางสาวญาณิชศา ชาตวิุฒกิอบกุล  ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(5) นายพงษธ์ร สจุรีพนัธ ์   ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
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ทัง้นี้ รายละเอยีดวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์
ของกรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์สรุปไดด้งันี้ 
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คณะกรรมการ 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
1 นายธนะชยั สนัตชิยักลู ประธานกรรมการและ

กรรมการอสิระ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
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
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับ
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 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ (2561 – ปัจจบุนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ (2559 – ปัจจบุนั) 
 
บรษิทั อสีเทริน์ โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ (2556 – ปัจจบุนั) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ (2556 – ปัจจุบนั) 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ทีป่รกึษา (2555 – ปัจจุบนั) 
 
วชิาชพีบญัชดีา้นผูท้ าบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
กรรมการ (2555 – ปัจจุบนั) 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
- หลัก สู ต ร  Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที ่18/2002  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 

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 

บรษิทั พราว เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ (2562 - 2563) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (2563-ปัจจุบนั) 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (2556 – 2563) 
 
Hospitality Advisory Services (Thailand) 
ผูก้่อตัง้และผูใ้หค้ าปรกึษาหลกั (Principal) (2553 - 2559) 

 
 
Marriott Hotels & Resorts Asia 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
- Risk Management Committee 

Program (RMP) 4/2014  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
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) 

หวัหน้าคณะผูแ้ทนการพฒันาโรงแรมประจ าประเทศไทย (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) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เจ.เอฟ. ธนาคม จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัการกองทุน (2538-2539) 
 
บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (2531-2538) 

3 เรอือากาศโทศุภกร จนัทศาศวตั กรรมการอสิระ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีเภสชัศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการอสิระ (2561 – ปัจจุบนั) 
 
 
บรษิทั อเีทอนลัซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 
บรษิทั ทโูฟรท์ร ีจ ากดั 
ทีป่รกึษา (2553 – ปัจจุบนั) 
 
หา้งหุน้สว่นจ ากดั สยามอุปกรณ์เครื่องเยน็ 
หุน้สว่นผูจ้ดัการ (2558 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ (2549 – 2553) 
 
บรษิทั เทริน์อะราวด ์จ ากดั 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (2545 – 2549) 
 
บรษิทั เงนิทุนสนิเอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (2542 – 2545) 
 
บรษิทั คาเซนอฟ เอเซยี ลมิเิตด  
ผูจ้ดัการ (2541 – 2542) 

4 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการ - ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ 
(MBA) Ashland University 
สหรฐัอเมรกิา 

บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (2563 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่204/2015 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD)   

 

 
บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
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 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
- 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 อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 - ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูจ้ดัการทัว่ไปและผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ (2558 – 2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2556 – 2558) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2550 – 2556) 
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ผูบ้ริหาร  

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
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 บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (2563 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
กรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
กรรมการผูจ้ดัการ (2557 – 2559) 
 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) / ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้ านวยการอาวุโส (2546 – 2557) 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
บรษิทั ดจิติอล ออนป้า จ ากดั 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงนิ (2544 – 2546) 
 บรหิารจดัการทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 พิจารณา วิเคราะห์ กลัน่กรองในโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรม

อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกั รวมทัง้พจิารณาผลติภณัฑท์างดา้นตลาดทุน 
กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์และ ผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆทีเ่หมาะสม 

 บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีการกล่าวถึงเป็นพิเศษช่วยด าเนินการ
ปรบัปรุงและแกไ้ขหนี้สนิและทรพัยส์นิโดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัย์ 

 บรหิารจดัการ วางแผน ปรบัปรุงโครงสร้างทางการเงนิของธุรกจิของ
บรษิัท วางนโยบายการบรหิารจดัการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การคา้
ระหว่างประเทศ การบรหิารกระแสเงนิสด และปรบัปรุงโครงสร้างหนี้
ของบรษิทัโดยรวม 

2 นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการผู้จ ัดการ  และ
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
ธุรกจิ 

- 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 ์

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ (2561 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ แคปปิตอล จ ากดั 
กรรมการ (2559 - ปัจจุบนั) 
 
บรษิทั อเีทอนอลซนัไชน์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
กรรมการ (2559 – ปัจจุบนั) 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที ่253/2018 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

 

 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูจ้ดัการทัว่ไปและผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ (2558 – 2559) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2550 – 2558) 
 
ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2550 – 2555) 
 บรหิารงาน ควบคุม ติดตามและดูแลการด าเนินงาน ในฐานะผู้จดัการ

กองทรสัตใ์หส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 จดัท างบลงทุน การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibility Study) และแบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) 
และการประมาณการทางการเงนิ (Financial Projection) 

 จดัหาแหล่งเงนิทุนและเงนิกู้ที่เหมาะสมพร้อมทัง้จดัหาเครื่องมอืและ
ผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่หมาะสม และเปรยีบเทยีบต้นทุนทางการเงนิ 
ภายใตค้วามเสีย่งทีเ่หมาะสม เพื่อสรา้งมลูค่าสงูสดุกบักจิการ 

 ควบคุมการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามประมาณการ 
 บรหิารกระแสเงนิสดจากการด าเนินการ และสภาพคล่อง ใหเ้ป็นไปตาม

แผนการด าเนินงาน และแผนการกู้ยืมและการช าระคืนเงินกู้และ
ดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกู ้และสรา้งผลตอบแทนที่
เหมาะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
 ให้ค าปรกึษาด้านการเงนิกบักลุ่มลูกคา้ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการ

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า นิคม
อุตสาหกรรม และการจดัตัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

3 นายธนาเดช โอภาสยานนท ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมาย
และก ากบัการปฏบิตังิาน 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
(MBA)    
Stephen M. Ross School of 
Business, The University of 
Michigan – Ann Arbor  
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) สาขาการ
ธนาคารและการเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ – ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการ
ปฏบิตังิาน (2563 – ปัจจุบนั) 
บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ – ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัการ
ปฏบิตังิาน (2563 – ปัจจุบนั) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เจา้หน้าทีอ่าวุโส (Senior Associate) – ผูอ้ านวยการอาวุโส (FSVP) (2551-
2563) 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
เจา้หน้าที ่(Officer) – เจา้หน้าทีอ่าวุโส (Senior Officer) (2544-2549) 

4 นางสาวญาณิชศา ชาตวิุฒกิอบกุล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

- ปรญิญาโท สาขาการเงนิ 
University of Massachusetts 
Boston สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) 
สาขาการบญัชแีละการบรหิารธุรกจิ
ระหว่างประเทศ University of 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์(2561 – ปัจจุบนั) 
 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์(2559) 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
Massachusetts Boston 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ (เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1) สาขาการเงนิและ
การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูรทีป่รกึษาทางการเงนิ 
(Financial Advisor License) 
ชมรมวาณิชธนกจิ สมาคมบรษิทั
หลกัทรพัย ์(Investment Banking 
Club – Association of Thai 
Securities Companies) 

- IR Professional Development 
Program – Certificate in Investor 
Relations 2018 โดยสมาคมบรษิทั
จดทะเบยีนไทย 

- CFO Certification Program – 
Strategic CFO in Capital 
Markets 2019 ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ธนาคาร ซมูโิตโม มติซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ 
ผูอ้ านวยการ – นกัวเิคราะหส์นิเชือ่อาวุโส (2558 – 2559) 
 
ธนาคารอาร ์เอช บ ีจ ากดั  
ผูจ้ดัการฝ่ายพจิารณาสนิเชือ่ (2557 – 2558) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ – ผูจ้ดัการธุรกจิสมัพนัธ ์(2557 – 2557) 
 ร่วมจัดท าและบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์  

น าเสนอรายงานการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่
เกดิขึน้จรงิกบังบประมาณทีว่างแผนไว ้ 

 วางแผนการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายการลงทุนของ
กองทรสัต์ รวมทัง้บรหิารจดัการความเสีย่งทางการเงนิและโครงสรา้ง
ทางการเงนิของกองทรสัต์ ประสานงานและตดิตามการด าเนินการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) ของกองทรสัต ์ 

 วางแผนงานนักลงทุนสมัพนัธป์ระจ าปี จดัเตรยีมขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กองทรัสต์และสื่อสารแก่ผู้ถือหน่วย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุน
รายบุคคล นักวเิคราะห์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ ภายใต้
แนวทางและขอ้ปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลู 

 ดูแลกลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และโครงสรา้งพืน้ฐาน วเิคราะหข์อ้มูลทางธุรกจิและการเงนิของลูกค้า 
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) ใหค้ าแนะน า
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนหรอืการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรพัย ์
และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการของธนาคาร ซึ่ง
ครอบคลุมถงึการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนในตลาดเงนิและตลาดทุน 

5 นายพงษธ์ร สจุรีพนัธ ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี - ปรญิญาโท สาขาการก ากบัดแูล
กจิการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 
(บญัช)ี มหาวทิยาลยัราชภฎั 
นครศรธีรรมราช 

บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี(2561 - ปัจจุบนั) 
 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี(2558 - 2559) 
 
บรษิทั อาราเมก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (2557 - 2558) 
 

บรษิทั อคัรา ไมนิ่ง จ ากดั  
เจา้หน้าทีบ่ญัชอีาวุโส (2544 - 2554) 
 จดัเตรยีมขอ้มูลปิดงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปีเพื่อ

รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
 สอบทานรายงานภาษต่ีาง ๆ ในแต่ละเดอืนเพื่อน าสง่สรรพากร 
 จดัเตรยีม ภ.ง.ด 50 และ ภ.ง.ด 51 
 ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัตตีามอตัราทีก่ าหนด 
 ตรวจสอบรายการการจ่ายเงนิ และรายการรบัเงนิประจ าเดอืน 
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10.4.3.3 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทั 

หน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื หน้าที่และความรบัผดิชอบต่อ
บรษิทัฯ และหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อบริษทัฯ  

(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ และมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อ
ผูถ้อืหุน้โดยไม่ขดักบับทบาทหน้าทีก่ารเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใต้การ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(3) พิจารณาตัดสนิใจในเรื่องที่มีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ อ านาจการบริหารและรายการอื่นใดที่
กฎหมายก าหนด 

(4) ด าเนินการใหม้รีายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิลและ
เชื่อถอืได ้

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ  
เท่าเทยีมกนั 

(6) กรรมการอสิระและกรรมการจากภายนอกอื่น มคีวามพร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนเองอย่างเป็น
อสิระในการพจิารณาก าหนดกลยุทธ ์การบรหิารงาน การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงาน ตลอดจนพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรอื ฝ่ายบรหิาร ในกรณีที่
มคีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

(7) พจิารณาคดัเลอืก แต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการท่านเดมิทีพ่น้จากต าแหน่ง รวมทัง้คดัเลอืก 
เสนอแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

(8) รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ต่อบรษิทัฯตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 

2. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อกองทรสัตภ์ายใต้การบริหารจดัการ 

(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้มีวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจด้วยความ 
ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุรติ เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) บรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) พจิารณาอนุมตักิารซื้อ และ/หรอื ขายทรพัยส์นิของกองทรสัต์ โดยการคดัเลอืกและตรวจสอบ (Due 
Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
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(4) พิจารณาอนุมตัิการจดัหาแหล่งเงินทุนให้แก่กองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน จ านวน
ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ 

(6) พจิารณาอนุมตักิารจดัประชุมผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์ 

(7) พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) ดูแลให้กองทรสัต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคุม
ภายในของกองทรสัต ์

(9) คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต์ รวมทัง้จดัประชุมผูส้อบ
บญัชตีามความเหมาะสม 

(10) จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักองทรสัต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

(11) พจิารณาด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้พพิาทเกีย่วกบักองทรสัตจ์ากบุคคลภายนอกตามการ
เสนอของผูบ้รหิารบรษิทั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการบรษิทั 

ในการคดัเลือกกรรมการบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ กรรมการบริษัทต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุนโดยอนุโลม ตามขอ้ 
12(4) ของประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความ
เหน็ชอบผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมาตรฐานการปฎบิตังิาน และทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืตามกฎเกณฑอ์ื่นๆ 
ทีส่ านกังาน ก.ล.ต. อาจเปลีย่นแปลงในอนาคต  

10.4.3.4 บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการอิสระ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระ 

(ก) พจิารณาตดิตามและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่บรษิทัฯ ในการด าเนินการใหม้กีระบวนการจดัท าและ
การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัตใ์หม้ี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา 

(ข) พจิารณาตดิตามและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่บรษิทัฯ ในการด าเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายใน
และระบบการท างานทีเ่หมาะสมในการท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ค) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรสัต์ 

(ง) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์  
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จากขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ
รายงานใหก้รรมการอสิระพจิารณาและรบัทราบอย่างสม ่าเสมอรวมถงึการใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นเกี่ยวกบั
เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ 

(2) จุดอ่อนและจุดทีต่้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในและระบบการท างานใน
การท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทที่ส าคญัในการติดตามและให้ค าแนะน าที่
จ าเป็นแก่บริษัทฯ ในการด าเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาที่
เกีย่วขอ้ง 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระของบรษิัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัติามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559”) 
ดงัต่อไปนี้  

(ก) ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่  
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ใหน้ับ
รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืน
ประจ าจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้จดัการ
กองทรสัต์ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือ
คู่สญัญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระ
หนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และไม่เป็นผู้
ถอืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้
ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์  

นอกจากคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
กรรมการอสิระยงัตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้  

(ก) พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของผู้จดัการ
กองทรสัต ์และพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรอื ของฝ่ายจดัการ 
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(ข) สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อตดัสนิใจในกจิกรรมที่ส าคญัของผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

(ค) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม หรอืเป็นผูม้ศีกัยภาพสงูและเป็นทีย่อมรบั 

(ง) ไม่เป็นบุคคลที่มชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อบุคคลที่ตลาดหลกัทรพัย์เหน็ว่าไม่สมควรเป็นผู้บรหิารตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

(จ) ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาว่าไดก้ระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมายธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื 
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผดิเกีย่วกบัการกระท าอนัไม่
เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉล
หรอืทุจรติ  

10.4.3.5 การประชุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1. การเรียกประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ กรรมการคนหนึ่งคนใดสามารถเรยีกประชุม
คณะกรรมการได ้โดยการจดัท าหนังสอืเชญิประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และ
เรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยระเบยีบรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี โดยการจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ 
จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(ก) ในกรณีทัว่ไปจดัสง่ใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

(ข) ในกรณีทีม่ปีระกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัระยะเวลาการจดัส่งหนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ
ไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหจ้ดัสง่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรื่องนัน้ ๆ 

ทัง้นี้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะด าเนินการเรยีกประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และ/หรอื
กรณีมีเหตุส าคัญซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการด าเนินการเรียกประชุม
คณะกรรมการไดโ้ดยใหป้ฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชุมทีก่ าหนดดงักล่าวขา้งตน้ 

2. เหตท่ีุต้องขอมติ 

(ก) การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 (สบิ) ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ข) การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ค) การพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของกองทรสัต์ 

(ง) การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

(จ) การพจิารณาและอนุมตังิบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ 
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(ฉ) การเปลีย่นแปลงและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี

(ช) การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเรื่องทีไ่ม่กระทบสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

(ซ) การแต่งตัง้ทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักางลงทุนของกองทรสัต์ 

(ฌ) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 

(ญ) การกูย้มืเงนิ การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และการช าระคนืเงนิกู ้

(ฎ) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ซึ่งมีขนาด
รายการเกนิกว่า 1,000,000 (หนึ่งลา้น) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 0.03 (ศนูยจ์ุดศนูยส์าม) ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทัง้นี้ ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงโดยจะเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(ฏ) กรณีอื่นใดที่กรรมการหรือผู้บริหารเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการพจิารณาและมมีตใินเรื่องดงักล่าว 

3. องคป์ระชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ต้องมกีรรมการเขา้ร่วมการประชุมด้วยตนเองอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด  

การออกเสยีงลงมติในแต่ละวาระ กรรมการหน่ึงคนมหีน่ึงเสยีง ทัง้นี้ ในกรณีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานกรรมการหรอืประธานในทีป่ระชุมแลว้แต่กรณี มคีะแนนอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

10.4.4 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

1. ผู้จดัการกองทรสัต์มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ขอ้ตกลงอื่นใดระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัต ี(ถ้าม)ี และตามที่
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใชค้วามรู้ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ดว้ยความ
รบัผดิชอบ ดว้ยความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ โดยต้องปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่าง
เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หนังสอืชี้ชวน วตัถุประสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ และมติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิในเอกสารทีเ่ปิดเผยแก่ผูล้งทุน/ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 
(ถา้ม)ี 

2) มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และความ
รบัผดิชอบอนัอาจเกดิขึน้จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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3) เปิดเผย ใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้มลูทีม่คีวามส าคญัและเกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอในการตดัสนิใจลงทุน
ของผูล้งทุน โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งสือ่สารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืน และไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 

4) ไม่น าขอ้มลูจากการปฏบิตัหิน้าทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ปใชป้ระโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเองหรอื
ท าใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรสัต์ 

5) ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม 

อน่ึง เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต์อนัอาจเกดิขึน้
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์กลงว่า การด าเนินการ
ดงักล่าวจะต้องไม่มผีลประโยชน์อื่นทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของกองทรสัต์ และหากมี
กรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงไดว้่ามกีลไกทีจ่ะท าใหเ้ชื่อมัน่
ได้ว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

6) ปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ พระราชบญัญตัิทรสัต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีทีก่ าหนดโดย
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจหลกัทรพัย์ที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ยอมรบัโดยอนุโลม และไม่สนบัสนุน สัง่การ หรอืใหค้วามร่วมมอืแก่บุคคลใดในการปฏบิตัฝ่ิา
ฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดดงักล่าว 

7) ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัต ีหรอืส านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่รวมถงึ
การขออนุมตัิ การขอความเห็นชอบ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
กองทรสัต์อย่างมนีัยส าคญั หรือขอ้มูลอื่นทีค่วรแจง้ใหท้ราบต่อทรสัต ีส านักงาน ก.ล.ต หรอื ตลาด
หลกัทรพัย ์

3. เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรบังานในความ
รบัผดิชอบได้อย่างครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ สช. 29/2555 และแนวปฏบิตัิของส านักงาน 
ก.ล.ต. ในการจดัการกองทุนและทรสัตท์ีล่งทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และทีจ่ะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศ
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามที ่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีนเรื่องดงัต่อไปนี้ 

1) การดูแลจดัการกองทรสัต์ในส่วนทีเ่ป็นการด าเนินงานทางธุรกจิ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยมืเงนิ
และก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ การเขา้ท าสญัญา และการด าเนินกจิการต่างๆเพื่อ
กองทรสัต ์ทัง้นี้ ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขเท่าทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้ะบุไว ้

2) หน้าทีก่ารจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ซึง่รวมถงึขอ้มลูตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และขอ้มลูอื่นตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

3) ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าทีด่ ารงเงนิกองทุนและจดัส่งรายการงานด ารงเงนิกองทุนใหแ้ก่ทรสัตแีละ
ส านกังาน ก.ล.ต.ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ สช. 29/2555 
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4) ในการท าธุรกรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย 

(ก) ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ท าสญัญาที่
เกี่ยวเนื่องกบัอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อกองทรสัต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมผีลใชบ้งัคบัไดต้าม
กฎหมาย 

(ข) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอย่างน้อยตอ้งมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 การประเมนิความพร้อมของตนเองในการบรหิารการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
นัน้ๆ ก่อนรบัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืก่อนลงทุนเพิม่เตมิในอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าวเพื่อกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 

 การวเิคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า 
due diligence) อสงัหาริมทรพัย์ ตลอดจนการประเมนิความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่
อาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ พร้อมทัง้จดัให้มีแนวทางการ
บรหิารความเสีย่งดว้ย ทัง้นี้ ความเสีย่งดงักล่าว ใหห้มายความรวมถงึความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย ์(ถ้าม)ี เช่น ความเสีย่งที่
อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

5) ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่จดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
โดยกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์สามารถเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (proxy) จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เพื่อใชส้ทิธใินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้อาจก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ หรอืทรสัตเีป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้
ถือหน่วยทรสัต์ โดยที่ในการประชุมนัน้ไม่มีวาระใดที่ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือทรสัตีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในวาระการประชุมทีผู่จ้ดัการกองทรสัตอ์าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อาจก าหนดใหก้รรมการ
อสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืทรสัตเีป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

นอกจากนี้ ในวาระการประชุมทีท่รสัตอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อาจก าหนดใหก้รรมการ
อสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

6) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่ อให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และการจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการใหท้ีป่รกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 

(ข) มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้เสยีในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วม
พจิารณาในเรื่องนัน้ 
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7) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีจ่ดัท าและจดัเกบ็ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ในการบรหิารจดัการ 
การควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักองทรสัต ์โดยเมื่อทรสัตจีะตรวจสอบการจดัการ
ในเรื่องใด ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืและน าสง่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ให้
เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ทรัสตีร้องขอ เพื่อให้ทรัสตีสามารถ
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ไดป้ฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์หรอืไม่รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

8) ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีจ่ดัท าและจดัส่งขอ้มลูเอกสารต่างๆ เกีย่วกบัการจดัโครงสรา้งรายไดข้อง
กองทรสัต ์วธิกีารจดัหาและจดัเกบ็รายได ้ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีส่ามารถเรยีกเกบ็จากกองทรสัตส์ญัญาที่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ท าในนามกองทรัสต์กับบริษัทหรือบุคคลต่างๆ ให้แก่ทรัสตี นอกจากนี้ 
ผู้จดัการกองทรสัต์และทรสัตีต้องประสานงานและท าขอ้ตกลงเกีย่วกบัลกัษณะของขอ้มูล เอกสาร
หลักฐานประกอบการท าธุรกรรม และรายงานต่างๆ รวมทัง้ความถี่และระยะเวลาที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตต์้องน าส่งขอ้มลูและเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ีทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดแูลและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรสัต ์

9) ผู้จดัการกองทรสัต์จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ ของผู้จดัการกองทรสัต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ พระราชบญัญัติทรสัต์ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์
ประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Manager) เพื่อบรหิาร
อสงัหาริมทรพัย์แทนตน ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่คดัเลือกผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ด้วยความ
รอบคอบระมดัระวงั เพื่อให้ได้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ที่มคีุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏบิตัิ
หน้าที่ของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว เพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่และความรบัผดิชอบเป็นไป
ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต ์ตลอดจนประกาศต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีผู่จ้ดัการกองทรสัต์คดัเลอืกและแต่งตัง้ มขีอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความ
รับผิดชอบตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดในแนวปฏบิตัใินการจดัการกองทุนและทรสัตท์ีล่งทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และ
ทีจ่ะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีเ่ลอืกผูร้บัมอบหมายดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 
รวมทัง้ก ากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ ทัง้นี้ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(ก) หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์มหีน้าที่ดูแล และบ ารุงรกัษาอสงัหาริมทรพัย์และทรพัย์สนิใดๆ 
ตามทีจ่ าเป็นใหอ้ยู่ในสภาพทีด่เีพื่อประโยชน์ในการบรกิาร บรหิาร และจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ อ านวยความสะดวกให้กับทรัสตี ผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยต์ามที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นและเหมาะสม ด าเนินการใดๆ ร่วมกับผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อท าให้
กองทรสัต์ได้มาซึ่งใบอนุญาต และ/หรอื เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็นในการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์จดัหาผูเ้ช่าเพื่อเช่าพืน้ทีใ่นอสงัหารมิทรพัย ์
ประสานงานรวมถงึเจรจากบัผูเ้ช่าในการเขา้ท าสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร หรอืสญัญาอื่นใดที่
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เกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์จดัส่งรายไดน้ าส่งค่าใชจ้่าย และช าระเงนิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินงานกองทรสัต ์รวมถงึบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามสญัญาต่างๆ ใหค้วามช่วยเหลอืใหแ้ก่
ผู้จดัการกองทรสัต์ตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์ร้องขออย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่ผู้จดัการ
กองทรสัต์ประสงค์จะขาย โอน ให้เช่า โอนสทิธกิารเช่า หรอืจ าหน่าย (ถ้าม)ี ไม่ว่าโดยวธิี
ใดๆ ซึง่อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลอื่น ตดิต่อ ประสานงาน ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร และน าส่ง
ค่าธรรมเนียมและภาษโีรงเรอืนและทีด่นิอนัเกดิจากอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตม์หีน้าทีต่้อง
ช าระภาษีหัก ณ ที่จ่ายอันเนื่องจากการบริหารจดัการดังกล่าว และ/หรือ ภาษีอื่นใ ดที่
เกี่ยวข้องกับอสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือ การบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวต่อ
พนักงานเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการ และ/หรอื ประสานงานกบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัการให้ผู้เช่า
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได้รบับรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ด าเนินการอื่นใดที่
จ าเป็นเพื่อใหก้ารบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มลูและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

(ข) การจดัท าบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าที่จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานใดๆ รวมทัง้เอกสารหลกัฐาน
ทางการบญัชทีีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบักองทรสัต ์เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ ผูส้อบบญัช ี
และ/หรอืทรสัตหีรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย สามารถตรวจสอบได ้ด าเนินการสง่มอบบรรดา
เอกสารใดๆ ที่ได้รับการร้องขอให้แก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือทรัสตี 
(แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้ทราบถึงหรอืควรทราบถงึการ
ร้องขอดงักล่าว เว้นแต่จะมเีหตุอนัสมควรหรอืคู่สญัญาตกลงเป็นอย่างอื่น รวมถึงจดัใหม้ี
บัญชีและรายงานต่างๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์  เพื่อจัดส่งบญัชี 
รายงาน และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์ภายในระยะเวลาทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์
ก าหนด ทัง้นี้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะจดัท าบญัชีดงักล่าวตามหลกัการบญัชีที่เป็นที่
รบัรองโดยทัว่ไปและจะด าเนินการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานประกอบการบญัช ีและการบนัทกึ
บญัชีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) ปี ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เข้าตรวจสอบ รวมถึงอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืทรสัต ีตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตรีอ้งขอ 

(ค) การตลาด 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทีเ่สนอแผนการพฒันาและจดัใหม้แีผนการโฆษณา แผนการ
ส่งเสรมิการขายส าหรบัอสงัหารมิทรพัย ์ให้แก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดย
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการด าเนินการตามแผนการดงักล่าวจะเป็นไปตามที่
ไดต้กลงกนั 

(ง) หน้าทีใ่นการท าสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทีจ่ดัท าสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทีม่รีะยะเวลาสอดคลอ้งกบัสญัญาการเขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ (หากเป็น
กรณีที่กองทรสัต์ลงทุนในสทิธกิารเช่า) หรือมีระยะเวลาเป็นไปตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์
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ก าหนด ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหผู้เ้ช่าปฏบิตัติามหน้าที ่เงื่อนไข และ/
หรือ ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า สัญญาบริการและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
ประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเลิกสญัญาขา้งต้น จดัหา อ านวยความสะดวก รวมทัง้
ประสานงานกบัผู้จดัการกองทรสัต์ในกรณีทีผู่้เช่ามคีวามประสงคใ์นการเพิม่ ลด หรอืยา้ย
สถานทีเ่ช่า 

(จ) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธไิดร้บัค่าตอบแทน 

(ฉ) บรรดาค่าใชจ้่ายอนัเกีย่วกบัการบรหิารและจดัการอสงัหารมิทรพัย์ 

10) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอื่นรบัด าเนินการในงานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ
ตนนอกเหนือจาก 9) ของขอ้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องคดัเลอืกผูร้บัด าเนินการด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั ตลอดจนก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการของผู้รบัด าเนินการด้วย ทัง้นี้  ขอ้ก าหนด
เกีย่วกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มสีาระทีข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศ สช. 29/2555 

11) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตป์ล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูเ้ช่ารายเดยีวโดย
กองทรสัต์ได้รบัค่าตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งก าไร (Profit Sharing) ผู้จดัการ
กองทรสัต์ต้องมรีะบบในการคดัเลอืกและติดตามตรวจสอบการปฏบิตัิงานของผู้เช่ารายเดยีวนี้ใน
ลกัษณะเดยีวกบัการว่าจา้งผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย์ขา้งต้นด้วย ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้เช่าราย
เดยีวนี้จะสามารถจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสญัญาเช่าและรายไดไ้ม่
รัว่ไหลอนัอาจท าใหก้องทรสัตไ์ม่ไดร้บัผลตอบแทนอย่างเตม็ทีต่ามทีก่องทรสัตพ์งึไดร้บั 

12) ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะมกีารออกหุน้กู ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขภายหลงัการอนุญาตตามประกาศเกีย่วกบัการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา
สารหนี้ทีอ่อกใหม่ของกองทรสัตด์ว้ย 

13) ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ติดตามการจ่ายสทิธปิระโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การท ารายงาน
กระจายยอดสทิธปิระโยชน์และการด าเนินงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวโดยใหเ้ป็นค่าใชจ้่าย
ของกองทรสัต ์และอาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทนได ้

 

10.4.5 การบริหารจดัการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ยดึหลกัในการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายงาน โดยฝ่ายงานต่างๆ มคีวามเป็น
อสิระ มรีะบบการท างานสอดคลอ้งต่อหลกัความไวว้างใจและหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ค านึงถงึการควบคุมความ
เสีย่งและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์สามารถบรหิารจดัการกองทรสัต์ดว้ยความซื่อสตัย์ 
สจุรติ และค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึมกีารแบ่งฝ่ายการด าเนินงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีข่องการเป็นผู้บรหิารกองทรสัต์โดยประกอบดว้ย 6 ฝ่ายงานหลกั ไดแ้ก่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่าย
การเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายบญัช ีฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน และฝ่าย
ตรวจสอบภายใน  

หน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายงานจะครอบคลุมทัง้การบรหิารงานของบรษิัท และการบรหิารงานของ
กองทรสัต ์ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจว่าจา้งใหบุ้คคลภายนอกทีม่ปีระสบการณ์เป็นผูด้ าเนินการแทนบรษิทัในบางฝ่าย
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งานตามหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ก าหนดไว้ (ตามที่จะกล่าวต่อไป) โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของผู้จดัการ
กองทรสัตอ์ย่างใกลช้ดิ 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทรสัต ์มดีงันี้ 

1. ฝ่ายพฒันาธรุกิจ  

ฝ่ายพฒันาธุรกจิมหีน้าทีห่ลกัในการสรรหาและคดัเลอืกทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุนที่มคีุณภาพและเป็นไป
ตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัต์และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กองทรสัต์มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

รายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ายพฒันาธุรกจิ มดีงันี้ 

(1) ด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน 

(2) พจิารณาการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั โดยด าเนินการตรวจสอบและสอบทานทรพัย์สนิดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัตแ์ละกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) ด าเนินการใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศของส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยคดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกทีก่ าหนดไว ้ 

(4) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงการสอบทาน                     
ความครบถ้วนของจ านวนทรพัย์สนิ ความสมเหตุสมผลของวธิแีละสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน และ
มลูค่าประเมนิทีค่ านวณได ้เป็นตน้ 

(5) ร่วมกบัฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการท าสญัญาซือ้ขายและด าเนินการรบัโอนทรพัยส์นิ 

(6) พจิารณาการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ใหเ้ป็นไปตามระบบการก ากบัดแูลทีก่ าหนดไว ้

(7) พิจารณาการลงทุนและการจ าหน่ายไปของทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์

2. ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพนัธ ์

ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธม์หีน้าทีห่ลกัในการบรหิารจดัการงบประมาณและโครงสรา้งทางการเงินของ
กองทรสัต ์นอกจากนัน้ ยงัมหีน้าทีใ่นการใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วกบักองทรสัตต่์อนกัลงทุนและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 

รายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์มดีงันี้ 

(1) จดัท าและบรหิารจดัการงบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ร่วมกบัฝ่ายบญัชแีละทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้จดัท ารายงานเปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบังบประมาณทีว่างแผนไว้ 

(2) วางแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง ขนาดเงินทุน ข้อก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ                      
ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

(3) บรหิารจดัการความเสีย่งทางการเงนิและโครงสรา้งทางการเงนิของกองทรสัต์ 
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(4) บรหิารจดัการสภาพคล่องและกระแสเงนิสดของกองทรสัต์ 

(5) พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของกองทรสัต์ 

(6) รายงานขอ้มูลผลประกอบการทางการเงนิรวมทัง้ประเดน็ทางการเงินที่ส าคญัต่างๆ ของกองทรสัต์ต่อ
ผูบ้รหิารและกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาสหรอืในเวลาอนัสมควร 

(7) จดัเตรยีมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ เช่น ขอ้มูลเบือ้งต้นของกองทรสัต์ ผลการด าเนินงานในปัจจุบนั 
และแผนการด าเนินงานในอนาคต เป็นตน้ เพื่อสือ่สารแก่ผูถ้อืหน่วย นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายบุคคล 
นกัวเิคราะห ์ผูส้ ือ่ขา่ว และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ โดยอยู่บนหลกัการของความเท่าเทยีม โปร่งใส ถูกตอ้ง 
และครบถว้น ภายใตแ้นวทางและขอ้ปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลู 

(8) รบัเรื่องร้องเรียนหรอืข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกบักองทรสัต์จากบุคคลภายนอก จากนัน้จึงน าเสนอต่อฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานและทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้ง เพื่อร่วมหาทางด าเนินการแก้ไขและชีแ้จงต่อ                  
ผูร้อ้งเรยีนต่อไป  

3. ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายบญัชีมีหน้าที่หลกัในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรสัต์ นอกจากนัน้ ยงัร่วมกบัฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ในการเรียกเก็บค่าเช่า/บริการจากผู้เช่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ และการจ่ายช าระเงินของ
กองทรสัต ์ 

รายละเอยีดหน้าทีร่บัผดิชอบของฝ่ายบญัช ีมดีงันี้ 

(1) จัดให้มีรายงานทางการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปีของกองทรัสต์ภายใต้การจัดการ ซึ่ง  
ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

(2) พจิารณามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะน ามาใชส้ าหรบักองทรสัต์ 

(3) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์เพื่อเปิดเผยต่อผูล้งทุนตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 

(4) ค านวณค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัตตีามอตัราทีก่ าหนด 

(5) ด าเนินการจ่ายช าระเงนิใหแ้ก่เจา้หนี้ของกองทรสัต์ 

(6) ตรวจสอบการจดัเกบ็ค่าเช่าทรพัยส์นิของกองทรสัต ์พรอ้มทัง้จดัท ารายงานหนี้คงคา้งประจ าเดอืน  

(7) การจดัท ารายงานรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิารของกองทรสัต์ 

(8) การจดัท าบญัชแียกประเภทประจ าเดอืนดา้นรายได ้ลกูหนี้การคา้ เงนิมดัจ าของกองทรสัต์ 

ตารางสรุปการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บัจา้ง 
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ลกัษณะงาน ฝ่ายบญัชี หมายเหต ุ

(1) กา ร จัดท า ร าย ง านทางก าร เ งินของ
กองทรสัตป์ระจ าไตรมาส และประจ าปี 

  

(2) พจิารณามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ทีจ่ะน ามาใชส้ าหรบักองทรสัต์ 

  

(3) การค านวณมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิข อง
กองทรสัต ์

  

(4) กา รค า น วณค่ า ธ ร รม เนี ย มผู้ จ ัด กา ร
กองทรสัต ์และค่าธรรมเนียมทรสัต ี

    

(5) ด าเนินการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้ของ
กองทรสัต ์

  

(6) ตรวจสอบการจดัเก็บค่าเช่าทรพัย์สนิของ
กองทรสัตพ์รอ้มทัง้จดัท ารายงานหนี้คงค้าง
ประจ าเดอืน 

 ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและกระทบยอดกับ
ข้อมูลที่ ไ ด้รับ เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่ าถูกต้อง
ครบถ้วนและประสานงานกับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อตดิตามหนี้คงคา้ง 

(7) การจัดท า รายงานรายได้ค่ า เช่ าและ
ค่าบรกิาร ต้นทุนค่าเช่าและค่าบรกิารของ
กองทรสัต ์

 
 

(8) การจัดท าบัญชีแยกประเภทประจ าเดือน
ด้านรายได้ ลูกหนี้การค้า เงินมัดจ าของ
กองทรสัต ์

 
 

 

4. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

หน้าทีห่ลกัของฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์คอื เป็นผูดู้แลใหท้รพัยส์นิของกองทรสัต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ตลอดจนใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงทรพัย์สนิที่เสยีหายเมื่อผู้เช่ารอ้งขอ และด าเนินการจดัหาใหม้ผีูเ้ช่าทรพัย์สนิของ
กองทรสัต ์เพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

รายละเอยีดของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์มดีงันี้ 

(1) จัดให้มีการซ่อมบ ารุง และดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมต่อการจดัหารายได้ ตลอดจนดูแล
ทรพัยส์นิสว่นกลางและสภาพแวดลอ้มใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยสวยงาม 

(2) ให้บรกิารซ่อมแซม ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใชง้านทรพัย์สนิดงักล่าวได้
ตามปกต ิ

(3) วางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
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(4) จดัหาผู้เช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต์ โดยดูแลจดัการใหม้กีารจดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์อย่างเป็นธรรม 
ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการมบีุคคลเกีย่วโยงเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัหาผูเ้ช่า  

(5) ด าเนินการตดิตามทวงถามค่าเช่าคา้งช าระ รวมถงึการออกหนงัสอืตดิตามทวงถามหนี้  

(6) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าทรพัย์สนิของกองทรัสต์ในการขอหรือต่อใบอนุญาต               
ต่างๆ กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า 

(7) จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัยส์นิของกองทรสัตอ์ย่างเพยีงพอตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) ประสานงานกบัฝ่ายพฒันาธุรกจิ เพื่อตรวจสอบทรพัยส์นิกรณีทีก่องทรสัต์มแีผนการด าเนินการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 

(9) รบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารจากผูเ้ช่า  

ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นผูด้ าเนินก าร
แทน โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นผูก้ ากบัดูแล และควบคุมอย่างใกลช้ดิกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(บุคคลภายนอก) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าจะมกีารด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

โดย “ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์” หมายถึง ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ 
“ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์(บุคคลภายนอก)” หมายถึง ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ที่ได้รบัการว่าจ้างจาก
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
ตารางสรุปการแบ่งแยกหน้าที่และความรบัผดิชอบระหว่างฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์กบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
(บุคคลภายนอก) 

ลกัษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย์
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหต ุ

(1) จดัใหม้กีารซ่อมบ ารุง และดูแลทรพัยส์นิให้อยู่
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 เ ต รีย ม แล ะน า ส่ ง
ข้อมูลให้แก่ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อใช้
ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
การตลาด และก าหนด
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ลกัษณะงาน 
ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย์
(บุคคลภายนอก) 

หมายเหต ุ

กลยุ ทธ์ ใ นการจัดหา
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 รั พ 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 ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็น
ผูต้ดิตาม 

(6) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เช่าทรพัยส์นิในการขอหรอืต่อใบอนุญาตต่างๆ 
กับหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า 

   

(7) จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัย์สนิของกองทรสัต์
อย่างเพยีงพอตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

  
 

(8) ประสานงานกบัฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อตรวจสอบ
ทรัพย์สิน เมื่อกองทรัสต์มีแผนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 

  ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
อสงัหารมิทรพัย์กบัฝ่าย
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ร่ ว ม
ตรวจสอบทรพัยส์นิ 

(9) รบัเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกบั
การใหบ้รกิารจากจากผูเ้ช่า 

   

 

5. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานมหีน้าทีห่ลกัในการก ากบัดูแลใหผู้้จดัการกองทรสัต์มกีารปฏบิตัหิน้าที ่             
ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีอ่อกโดยหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มกีารก ากบัดแูลกจิการ  
ทีด่ ีตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถงึดูแลเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน
และขอ้พพิาท 

รายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน มดีงันี้ 
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(1) ก ากับดูแลให้บริษัทในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือ กองทรัสต์ภายใต้การบริหารปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัิ 
ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้กฎเกณฑ์ ประกาศ และ
ขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท าธุรกรรม และ/หรอื สญัญาใดๆ ในนามของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และ/หรือ กองทรัสต์ภายใต้การบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ตรวจสอบขอ้มูลกฎหมายของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนและความสามารถของคู่สญัญาใน
การเขา้ท านิตกิรรม ความครบถ้วน ถูกต้อง และการมผีลบงัคบัไดต้ามกฎหมายของเอกสารสทิธแิละ/หรอื
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เพื่อใหผู้บ้รหิารมกีารปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ 

(4) ดูแลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดย
ร่วมตรวจสอบการท าธุรกรรมของกองทรสัตว์่าเป็นรายการเกีย่วโยงหรอืไม่ และดแูลใหก้ารท าธุรกรรมของ
กองทรสัตก์บับุคคลเกีย่วโยงเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   

(5) ก ากบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัทีจ่ าเป็นต่อบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ ในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถดูแลติดตาม
คุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิาร และควบคุมดูแลการท าธุรกรรมของกองทรสัต์กบับุคคลเกีย่วโยงได้
อย่างถูกตอ้ง 

(6) ด าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 
และผูล้งทุนตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(7) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์โดยมกีารจดัเตรยีมระเบยีบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนจดบนัทกึรายงานการประชุม  

(8) จดัใหม้รีะบบในการจดัเกบ็เอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์  และ/หรอื
กองทรสัต ์รวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้โดยใหเ้ป็นไป
ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

(9) ประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในทีบ่ริษทัฯ จะว่าจา้ง เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
อย่างสมบรูณ์ 

(10) ประสานงานกบัฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธใ์นการรบัเรื่องร้องเรยีนและ/หรอืขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั
กองทรสัต์จากบุคคลภายนอก (ถ้าม)ี เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการขอ้ร้องเรยีน (หากจ าเป็น) เพื่อ
หาทางด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง หรอื ชีแ้จงต่อผูร้อ้งเรยีน  

(11) ด าเนินการจดัการเมื่อมกีรณีพพิาทเกดิขึน้ 
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6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในได้รบัการแต่งตัง้โดยกรรมการอสิระของผู้จดัการกองทรสัต์ มหีน้าที่ดูแลตรวจสอบใหก้าร
ปฏบิตัิหน้าที่ของทุกฝ่ายงานของบรษิทัฯ มกีารด าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตัิการในเรื่องต่างๆ ที่
ก าหนดไวใ้นระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
กรรมการอสิระ 

รายละเอยีดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน มดีงันี้ 

(1) ก าหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายงานต่างๆ ในทุกตน้ปี 

(2) ด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีต่ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการ
อสิระ 

(3) ตดิตามการแกไ้ข/การตอบสนองจากฝ่ายจดัการในเรื่องขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ รวมทัง้จดัท ารายงานการ
ตดิตามการแกไ้ข และน าเสนอต่อกรรมการอสิระ 

(4) สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ จะว่าจา้งบุคคลภายนอกใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
จะเป็นผูป้ระสานงานเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถท าหน้าทีต่ามทีก่ล่าวขา้งตน้ได้อย่างสมบรูณ์ รวมทัง้จะ
ด าเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอสิระและคณะกรรมการ
บรษิทั 

7. ระบบงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายในการบรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และเพื่อใหผู้้จดัการกองทรสัต์สามารถ
บรหิารจดัการกองทรสัต์ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไดจ้ดัใหม้รีะบบงานทีม่กีาร
ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานทีม่คีุณภาพ ดงันี้ 

ระบบงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
(1) ระบบการบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูล

จดัการกองทรสัต ์
- การลงทุนในทรพัยส์นิหลกั 
- การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั 
- การลงทุนในทรพัย์สนิอื่นเพื่อการบริหารสภาพคล่องและ
กระแสเงนิสด 

- ระบบการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่
เกีย่วกบัการลงทุนและบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

- ระบบควบคุมดแูลทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 
- ร ะบบกา รก า กับดู แ ลก ารปฎิบัติ ง านของผู้ บ ริห า ร
อสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 

 
 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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ระบบงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 
- ก า ร คั ด เ ลื อ ก / แ ต่ ง ตั ้ง ผู้ บ ริ ห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  
(บุคคลภายนอก) 

- การคดัเลอืกผู้เช่าหลกัหรอืผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ผ่านผู้
เช่าหลกั 

- การคดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
- การสอบทานรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
- การจดัการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูเ้ช่า 
- แนวทางการจดัการกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบักองทรสัต์ 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายการเงนิและนกั
ลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายบญัช ี

(2) ระบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

- การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
(3) ระบบการคดัเลอืกบุคลากรและการตดิตามดูแลคุณสมบตัขิอง

บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรสัต์ 
- ระบบในการคัดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จดัการกองทรสัต ์

- ระบบการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบุคลากร 

 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
(4) ระบบการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
(5) ระบบการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต์ ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

และฝ่ายบญัช ี
(6) ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 

- การควบคุมการจดัเกบ็รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์ 
- การจดัท างบประมาณของกองทรสัต์ 
- การคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารอื่น 

 
ฝ่ายบญัช ี

ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

และฝ่ายบญัช ี
(7) ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน กรรมการอสิระ 
(8) ระบบการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
(9) ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 

10.4.6 กระบวนการและปัจจยัท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทุนรวมทัง้การบริหารจดัการกองทรสัต ์

กระบวนการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนของกองทรสัต ์อยู่ภายใตร้ะบบการบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการดแูลจดัการกองทรสัตเ์ป็นหลกั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การลงทุนในทรพัยส์นิหลกั 
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ผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบในการดูแล บรหิาร และจดัการความเสีย่งในเรื่องการลงทุนของกองทรสัต์ ที่
ส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 

(1) ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะเป็นผู้สรรหาโอกาสในการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั และด าเนินการตรวจสอบใน
เบื้องต้นเพื่อพจิารณาว่าการลงทุนดงักล่าวเหมาะสมตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
กองทรสัต์ กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และ หลกัเกณฑต์ามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืไม่ จากนัน้
จงึน าเสนอรายงานการลงทุนเบือ้งตน้ใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารพจิารณาอนุมตัิ 

(2) กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารอนุมตัิรายงานการลงทุนเบื้องต้น ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะด าเนินการ
ตรวจสอบและสอบทานรายละเอยีดของทรพัยส์นิ (Due Diligence) อย่างละเอยีด ซึ่งรวมถงึขอ้มูล 
เอกสารสิทธิ ์และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินซึ่ง
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ลงทุนในทรพัยส์นินัน้   

(3) ด าเนินการให้มกีารประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่จะลงทุนโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระภายนอก 
และร่วมสอบทานรายงานการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

(4) ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ โดยภายหลงัจากที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะด าเนินการส่งขอ้มลูการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวใหท้รสัตี
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑท์ีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง)  

 เวน้แต่กรณีการพจิารณาการลงทุนในทรพัยส์นิครัง้แรกก่อนจดัตัง้กองทรสัต ์ไม่ตอ้งผ่านการเหน็ชอบ
จากทรสัต ี

(5) ด าเนินการตามกระบวนการทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิ 

2. การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการก ากบัดแูลการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ดงันี้ 

(1) ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผู้พิจารณาการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาจากความสมเหตุสมผลและราคา รวมทัง้ตรวจสอบมูลค่า
ทรพัย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทรสัต์ภายหลงัการจ าหน่ายไป ไม่ให้คงเหลือต ่ากว่า 500 ล้านบาท 
จากนัน้จงึน าเสนอรายงานเบือ้งตน้ใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารพจิารณาอนุมตัิ 

(2) กรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอนุมตั ิฝ่ายพฒันาธุรกจิจะด าเนินการใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
ทีจ่ะจ าหน่ายไปโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระภายนอก และร่วมสอบทานรายงาน การประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ประกอบการตดัสนิใจ 
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(3) ด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ โดยภายหลงัจากที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะด าเนินการส่งขอ้มูลการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิดงักล่าว
ให้ทรสัตีพจิารณาให้ความเหน็ชอบ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

(4) ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 

3. การลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อการบรหิารสภาพคล่องและกระแสเงนิสด 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์เีกณฑใ์นการควบคุมดแูลการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกัเพื่อการบรหิาร
สภาพคล่องและกระแสเงนิสดของกองทรสัต ์ดงันี้ 

(1) ตรวจสอบประเภทของทรพัย์สนิอื่นที่ต้องการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในร่าง
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอื ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด   

(2) ตรวจสอบสดัส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นร่างสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์หรอื ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   

(3) ด าเนินการใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรษิทั หรอื ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์อนุมตัิ
การลงทุน ดงันี้ 

3.1 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3.2 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ขึน้ไป 
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3.3 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ขึน้ไป 
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ทัง้นี้ อ านาจการอนุมตัิอาจมกีารเปลี่ยนแปลง โดยให้ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไปตาม
กฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

(4) มวีตัถุประสงคเ์พื่อบรหิารสภาพคล่องของกองทรสัต์ 

4. ระบบการตดิตาม วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการลงทุนและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

(1) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัประเภทอสงัหารมิทรพัย์
ทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน ในกรณีทีม่กีารว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ี
หน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประเมนิความเสีย่งตามหลกัการทีเ่หมาะสมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยไตรมาส 
ละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ และตามความจ าเป็นของแต่ละสถานการณ์ 
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(2) ภายหลงัการประเมนิความเสีย่ง ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอื ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
(บุคคลภายนอก) ต้องรายงานผลการประเมนิความเสีย่ง ความคดิเหน็ พร้อมทัง้มาตรการจดัการ
ความเสีย่ง ใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อทราบโดยไม่ล่าชา้ 

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ รายงานผลการประเมินให้กับ
คณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งจะจดัให้มขีึน้อย่างน้อยไตรมาสละ  1 
(หนึ่ง) ครัง้ และตามความจ าเป็นของสถานการณ์ 

(4) ในกรณีทีก่ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัพบปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ
ของกองทรสัต์ ทีป่ระชุมจะแจง้ต่อฝ่ายพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อด าเนินการหาขอ้มูล เฝ้าตดิตาม 
และ/หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขหรอืลดผลกระทบจากปัจจยั
เสีย่งดงักล่าว 

(5) คณะกรรมการบรษิทัอาจมมีตกิ าหนดแนวทางแกไ้ขหรอืบรรเทาความสีย่งตามทีเ่ห็นสมควร โดยผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งจะต้องด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ และรายงานผลการปฏบิตัิงานต่อประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะกรรมการบรษิทั โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

5. ระบบควบคุมดแูลทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

กรณีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยมกีารว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอ านาจในการพิจารณาตัดสนิใจในการด าเนินการ และประสานงานกบั
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ผู้เช่าหลกั และผู้เช่ารายย่อยของกองทรสัต์ เพื่อก าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบตัิ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์จะก ากับดูแลให้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) และผู้เช่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์มกีารด าเนินการตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
(บุคคลภายนอก) จะเป็นผู้เกบ็รกัษาทะเบยีนทรพัย์สนิไว้ และในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วน ฝ่ายอสงัหารมิทรพัย์จะประสานงานกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของขอ้มูลในทะเบยีนทรพัยส์นิ และตรวจนับทรพัยส์นิ รวมทัง้
การจดัท าบนัทึกเพื่อตรวจนับ เพื่อยืนยนัความมีอยู่จริงและครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดใน
ทะเบยีนทรพัยส์นิ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ และจดัการแกไ้ขและปรบัปรุงขอ้มูลทีไ่ม่ถูกต้องให้
แลว้เสรจ็โดยเรว็ 

(2) ด าเนินการรกัษา ซ่อมบ ารุง และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของทรพัย์สนิของกองทรสัต์ให้
เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงของกองทรสัต์ ซึ่งจดัท าโดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากข้อมูล
สนับสนุนทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ภายใต้ความเหน็ชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และทรสัตี โดยแผนการซ่อมบ ารุงจะถูกจดัเกบ็ไว้ที่ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ยังมีหน้าที่ดูแลและติดตามผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ให้
ด าเนินการตามแผนการซ่อมบ ารุงภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้ ซึ่งจัดท าโดยฝ่ายบริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์และไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและทรสัตี 
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(3) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต ีหรอื ตวัแทน จะเขา้ตรวจสอบการท าหน้าทีด่แูลทรพัยส์นิของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้า (Surprise Check) เป็น
ครัง้คราว 

กรณีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยมผีูเ้ช่าหลกัซึง่เป็นผูเ้ช่าเพยีงรายเดยีว 

กรณีกองทรัสต์เข้าลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์โดยมีผู้เช่าหลักซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียว ฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ร่วมกับ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพันธ์ และฝ่ายบัญชี มีอ านาจในการพิจารณา
ตดัสนิใจในการด าเนินการต่างๆ พรอ้มก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัใิหก้บัผูเ้ชา่หลกั ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

(1) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยจะมอบหมายให้ผู้เช่าหลักร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(บุคคลภายนอก) เป็นผู้จดัท า และจดัส่งให้ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์เพื่อตรวจสอบและใช้เป็น
ข้อมูลในการควบคุมการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ เมื่อมีการได้มาหรือ
จ าหน่ายซึง่ทรพัยส์นิ ผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) จะตอ้งปรบัปรุงขอัมลู
และน าสง่ใหฝ่้ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายบญัช ีทุกไตรมาส 

(2) ตรวจนับ และจดัท าบนัทกึการตรวจสอบทรพัยส์นิ อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ โดย
จะด าเนินการร่วมกบัผูเ้ช่าหลกั และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) เพื่อยนืยนัความมอียู่
จรงิและครบถว้นถูกตอ้งตามรายละเอยีดในทะเบยีนทรพัยส์นิ 

(3) แจ้งให้ผู้เช่าหลักและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ชี้แจงถึงเหตุผล ในกรณีที่               
ตรวจพบว่าทรพัย์สนิที่ตรวจนับมคีวามแตกต่างกบัทะเบียนทรพัย์สนิ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง
ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

(4) ด าเนินการรกัษา ซ่อมบ ารุง และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ให้
เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงของกองทรสัต์ โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายการเงนิและนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายบญัช ีจะแจง้ไปยงัผูเ้ช่าหลกัและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 
เพื่อก าหนดใหจ้ดัท าแผนการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ และน าเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบ
จากฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายบญัช ีและทรสัต ีนอกจากนี้ 
ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรัพย์ ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ และฝ่ายบญัช ียงัมหีน้าที่ดูแลและ
ติดตามผู้เช่าหลัก และบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ด าเนินการตามแผนการซ่อมบ ารุงภายใต้
งบประมาณทีก่ าหนดไว ้

6. การคดัเลอืกผูเ้ช่าหลกัหรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยผ์่านผูเ้ช่าหลกั 

ในกรณีทีก่องทรสัต์ได้เขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์โดยมผีูเ้ช่าหลกัซึง่เป็นผูเ้ช่าเพยีงรายเดยีว ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะมีการว่าจ้างผู้เช่าหลักหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ผ่านผู้เช่าหลัก ตามหลักเกณฑ์การ
คดัเลอืกทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดไว ้

7. การคดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
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ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัใหม้รีะบบประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิโดยสอดคลอ้งกบัทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด กล่าวคอื  

1. กองทรสัตต์อ้งประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอย่างเตม็รปูแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสารสทิธ ิและเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดงันี้ 

(ก) เมื่อกองทรสัตจ์ะไดม้า 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. กองทรสัตต์อ้งมกีารสอบทานการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทุก 1 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารประเมนิมลูค่าเตม็
รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

ในการด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะท าการลงทุน หรือ ทรัพย์สนิที่
กองทรสัต์จะจ าหน่ายออกไป หรือ การประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ในแต่ละปี  ผู้จดัการ
กองทรสัต์จะว่าจ้างผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระจากภายนอกเพื่อท าหน้าที่ดงักล่าว โดยจะคดัเลอืกผู้
ประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการคดัเลอืกทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดไว้ 

8. การสอบทานรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะมกีารสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิซึ่งจดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิอสิระ ดงันี้ 

1. สอบทานความครบถว้นของจ านวนทรพัยส์นิทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการประเมนิ 

2. สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

3. สอบทานวธิกีารทีผู่ป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระใชใ้นการประเมนิราคาทรพัยส์นิ และราคาประเมนิ
ทรพัยส์นิทีค่ านวณไดจ้ากแต่ละวธิ ี

4. สอบทานความสมเหตุสมผลของวธิกีารประเมนิราคา ทีผู่ป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระเลอืกใชใ้นการ
สรุปราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

9. การจดัการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูเ้ช่า 

ผูจ้ดัการกองทรสัตค์ านึงถงึการใหบ้รกิารและการอ านวยความสะดวก รวมถงึการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี
ต่อผูเ้ช่า จงึจดัใหม้รีะบบและขัน้ตอนส าหรบัผูเ้ช่าใหส้ามารถตดิต่อ หรอื รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 
โดยมสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
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1. ผู้เช่าสามารถติดต่อ หรอื ร้องเรยีนต่อฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้โดยตรง ผ่านทางขอ้มูลการ
ตดิต่อทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัผูเ้ช่า 

2. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์ าเนินการตรวจสอบและวเิคราะหส์าเหตุขอ้รอ้งเรยีนและแจง้ใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ 

3. นอกจากนี้ เพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าเรื่องร้องเรยีนดงักล่าวได้ถูกตอบรบัและจดัการอย่างครบถ้วน 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะก าหนดใหม้กีารเขา้พบ หรอื ประชุมร่วมกบัผูเ้ช่าโดยตรงอย่างสม ่าเสมอ 

10. แนวทางการจดัการกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบักองทรสัต์ 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 
การเปลี่ยนไปของสภาพและ
สถานะของทรพัย์สนิก่อนการ
เขา้ลงทุนของกองทรสัต ์

• ความไม่ถู กต้องของข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  แ ล ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ่ า ย
ป ร ะ โ ยช น์ตอบแทน ให้ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เปรยีบเทยีบกบัประมาณการและ
ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ 

ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ เ ป็นผู้ ร ับผิดชอบและ
ประสานงานกับฝ่ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปของสภาพและ
สถานะของทรพัย์สนิ และด าเนินการหารือ
กบัที่ปรกึษาทางการเงนิ ที่ปรกึษากฎหมาย 
และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อาจจะพิจารณาให้ผู้จ าหน่ายทรัพย์สินค ้า
ประกนัการมผีูเ้ช่า หรอื ตดัสนิใจไม่ลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยน าส่งแนวทางการ
จดัการใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
อนุมัติ และขอความเห็นชอบจากทรัสตีใน
ล าดบัต่อไป 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของการขายพื้นที่ เช่ าของ
ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์
(บุคคลภายนอก) 

 

โอกาสในการสูญเสียรายได้ของ
กองทรสัต ์

• ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ก าหนดให้
ผู้ บ ริ ห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  
(บุคคลภายนอก) มกีารจดัท าระบบการหา
ผู้เช่า ขอ้ตกลงและกฎเกณฑ์ เพื่อให้การ
ขายพื้นที่ เช่ ามีความเป็นกลาง และ
โปร่งใสพร้อมทัง้น าส่งรายงานการตดิต่อ
ของลูกค้าที่สนใจจะเช่าพื้นที่ ให้ฝ่าย
บริหารอสังหาริมทรัพย์รับทราบอย่าง
สม ่าเสมอ  
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ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 
• ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ก าหนด
ผลประโยชน์ที่ชัดเจนให้กับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจูงใจในการขายพืน้ที่
เช่า 

• ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์ติดต่อลูกค้า
เป้าหมาย โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้า 
(Surprise Check)  เ ป็นครัง้คราว เพื่ อ
ตรวจสอบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(บุคคลภายนอก) มกีารปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของ
ทรัพย์สินหลักรายใดรายหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 

ลูกค้าไม่ช าระค่าเช่าและมี
ยอดคา้งช าระ 

โอกาสในการสูญเสียรายได้ของ
กองทรสัต ์

• ฝ่ า ย บ ริห า ร อสัง ห า ริ ม ท รัพย์  เ ป็ น
ผู้ร ับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายบัญชี 
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  
(บุคคลภายนอก) ติดตามทวงถามให้
ลกูคา้ช าระยอดคา้ง โดยออกจดหมายแจง้
เตอืน และ/หรอื เขา้พบลกูคา้เพื่อใหท้ราบ
ถึงสาเหตุของการช าระเงินล่าช้า และ
พจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

• ในกรณีที่มีการด าเนินคดีตามกฎหมาย
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ จะต้ อง
น าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 
รายไดจ้ากการด าเนินงานของ
ก อ ง ท รั ส ต์ ต ่ า ก ว่ า  ห รื อ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ขอ งกอ งท รัสต์  สู ง ก ว่ า ที่
ค า ด ก า ร ณ์ ไ ว้ อ ย่ า ง มี
สาระส าคญั 

• เกดิความแตกต่างระหว่างผลการ
ด า เ นิ น ง านที่ เ กิด ขึ้ น จ ริ ง กับ
งบประมาณ และการคาดการณ์
โดยนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์

• สภาพคล่องและความสามารถใน
การช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ 

• ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ่ า ย
ป ร ะ โ ย ช น์ ต อบแทน ใ ห้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

• ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่าย
บัญชี จะเป็นผู้ร ับผิดชอบการบริหาร
จดัการรายได้และควบคุมค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ร่วมกบัทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่วางแผนไว้  
โดยทุกสิ้นไตรมาสและทุกสิ้นปีจะจดัท า
รายงานเปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานที่เกดิขึน้จรงิกบังบประมาณที่
วางแผนไว ้จากนัน้จงึน าเสนอต่อประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 
• ใ น ก ร ณี ที่ เ กิ ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณ
ประจ า ปีที่ ท รัสตีพิจ า รณา ให้ค ว าม
เห็นชอบแล้ว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการท า
รายการจะร่วมกับฝ่ายการเงินและนัก
ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายบัญชี จะต้อง
น าเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ดงักล่าวให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมตัิเบื้องต้น ก่อนน าส่ง
เรื่องใหท้รสัตเีหน็ชอบในล าดบัต่อไป 

ผูร้บัผดิชอบหลกั: ฝ่ายบญัช ี

ประเภทความเส่ียง ผลกระทบ แนวทางการจดัการ 
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  
(บุคคลภายนอก) ไม่ถูกตอ้ง 

รายงานทางการเงินผิดพลาดและ
ขาดความน่าเชื่อถอื 

ฝ่ายบญัชตีรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ทีไ่ดร้บัจาก
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 
โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลที่ฝ่ายบญัชจีดัท า
ขึ้นเองเพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 
ถูกตอ้งและครบถว้น  

 

10.4.7 การคดัเลือก/แต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

กระบวนการคดัเลือก/แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ อยู่ภายใต้ระบบการบริหารและจดัการความเสี่ยงที่
เกีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัตเ์ป็นหลกั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) โดยคดัเลอืกจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์
ในการบรหิารทรพัย์สนิในแต่ละประเภทที่กองทรสัต์ลงทุน โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การแต่งตัง้ผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่ าหนดขึน้โดยคณะกรรมการบรษิทั   

ในกรณีที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีค่ดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 
ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้ก ากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอย่าง เพยีงพอ เพื่อให้ได้ผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ทีม่คีุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์ใน
การบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์และเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิ
รสัต์ ตลอดจนกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรกัษาประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผู้
ลงทุนโดยทัว่ไป ดังนี้  ในการแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  (บุคคลภายนอก) ให้เป็นผู้บริหารจัดการ



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.10 หน้า 93 

 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุน เช่น การบริหารงานประจ าวันบนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จ ัดการ
กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารด าเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 

1. มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ 
(บุคคลภายนอก) เช่น ความสามารถในการจดัหาผู้เช่า การติดตามหนี้ การบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิภายใน
อาคาร ระบบการบรหิารจดัการพืน้ทีใ่หเ้ช่า การดูแลใหบ้รกิารแก่ผู้เช่า ระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกนั
การรัว่ไหลของรายไดแ้ละควบคุมการเบกิค่าใชจ้่ายใหร้ดักุม ระบบงานทีส่ามารถป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) และกองทรสัต์ รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ ที่
ส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ของกองทรสัต์จะสามารถบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างด ีและสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
อนึ่ง ระบบควบคุมภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่า
ตามแนวปฏบิตัใินการจดัการกองทุนและทรสัต์ทีล่งทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซึง่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

2. มกีารพจิารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ซึ่ง
ต้องก าหนดตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์  
(บุคคลภายนอก) พยายามเพิม่รายได้ให้แก่กองทรสัต์ เช่น ผลตอบแทนของผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์  
(บุคคลภายนอก) ขึน้อยู่กบัรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีเ่รยีกเกบ็ไดจ้รงิหรอืก าไรสุทธจิากการปล่อยเช่า
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ เป็นตน้ 

3. จดัใหม้กีลไกทีท่ าใหก้องทรสัต์สามารถปรบัเปลีย่นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ได ้ในกรณี
ทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืมผีลการบรหิารจดัการไม่เป็นทีน่่าพอใจ 

4. จดัใหม้รีะบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์  
(บุคคลภายนอก) โดยสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมีประสิทธิผลและสามารถ
ป้องกนัการทุจรติหรอืท าใหต้รวจพบการทุจรติหรอืการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น ขอให้
ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ส่งรายงานประเมนิระบบการควบคุมภายใน (ถ้าม)ี ของทัง้
ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทรสัต์ให้กบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพจิารณาก าหนดในสญัญาว่าจา้งใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ตอ้ง
รบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์อนัเนื่องมาจากความประมาทเลนิเล่อ
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ในระบบการควบคุมท าใหเ้กดิการทุจรติไดโ้ดยง่าย 

6. ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์พบว่า ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) กระท าการหรอืละเวน้การ
กระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ความน่าเชื่อถอืดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าทีแ่ละตามมาตรฐานวชิาชพี
อนัเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของผู้ประกอบวชิาชพีเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้อง
ด าเนินการบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายนัน้ เพื่อทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะสามารถเขา้
ไปด าเนินงานแทน หรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ใหม่เพื่อทดแทนรายเดมิ 
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ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์มกีารยกเลกิการว่าจา้งผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) หรอื อยู่
ระหว่างการคดัเลอืกผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) รายใหม่ ผู้จดัการกองทรสัต์โดยฝ่ายบรหิาร
อสงัหาริมทรพัย์จะท าหน้าที่บรหิารอสงัหารมิทรพัย์นัน้แทน จนกว่าจะสามารถหาผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์  
(บุคคลภายนอก) มาท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม 

10.4.8 การติดตามดแูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

กระบวนการติดตามดูแลการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ อยู่ภายใต้ระบบการบรหิารและจดัการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัตเ์ป็นหลกั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ ะมกีาร
ควบคุมดูแลใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ทีก่องทรสัต์แต่งตัง้ ท าหน้าทีบ่รหิารทรพัยส์นิเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเพื่อรกัษาประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของกองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ี
ระบบในการด าเนินการและควบคุมดแูลผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ดงันี้ 

การก ากบัดแูลรายเดอืน 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะควบคุมดูแลการค้างช าระหนี้ของผู้เช่า โดยจะด าเนินการตรวจสอบจาก
รายงานยอดการค้างช าระที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (บุคคลภายนอก) จดัท าขึ้นในทุกๆ เดือน และ
ตรวจสอบว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) มกีารจดัท าเอกสารการตดิตามหนี้อย่างถูกต้อง
ครบถว้นหรอืหรอืไม่ 

การก ากบัดแูลรายไตรมาส 

1. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะควบคุมดูแลกระบวนการหาลูกค้าที่จะมาเช่าทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัต์ โดยในทุกๆ รายไตรมาสจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
(บุคคลภายนอก) ของกองทรัสต์ใช้ในการท าการตลาดเพื่อหาผู้เช่า เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) มกีารด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เกดิขึน้ โดยด าเนินการตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่องของการน าเสนอทรพัย์สนิให้เช่าในแต่ละที่ตัง้
อย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่ให้ความส าคญักบัชื่อเจ้าของกรรมสทิธิ ์และตรวจสอบในเรื่องของการ
ก าหนดราคาใหเ้ช่าทรพัยส์นิว่าเป็นการก าหนดราคาทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อเจา้ของทรพัยส์นิรายใดราย
หนึ่งหรอืไม่ ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะท าการตดิต่อลกูคา้เป้าหมาย โดยไม่มกีารบอกกล่าว
ล่วงหน้า (Surprise Check) เป็นครัง้คราว ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) มกีารปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ย่างเป็นกลาง ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อเจา้ของทรพัยส์นิหลกัรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

2. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะมกีารประชุมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) เพื่อรบัฟัง
การรายงานการใหเ้ช่าทรพัยส์นิหลกั สภาพการแขง่ขนั และสภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การก ากบัดแูลรายปี 

1. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตรวจสอบทรพัยส์นิร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 
และบรษิทัผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตม์อียู่ครบถว้นไม่มกีาร
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ต่อเติมเกนิไปกว่าที่ได้รบัอนุญาตจากบรษิทัฯ และเพื่อวตัถุประสงค์ในการประเมนิราคาทรพัยส์นิ
ประจ าปี 

2. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์จะตรวจสอบเอกสารการท าประกนัภัยทรพัย์สนิหลกั เพื่ อให้มัน่ใจว่า
ทรพัยส์นิหลกัมกีารประกนัภยัอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

การซ่อมแซมทรพัยส์นิ 

ในการซ่อมแซมทรพัยส์นิ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะด าเนินการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ
ซ่อมแซมทรพัยส์นิ ซึง่รวมถงึรายชื่อผูซ้่อมแซม และค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมตัใิหผู้้บรหิาร
อสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ 
(บุคคลภายนอก) ได้ด าเนินการใหม้กีารซ่อมแซมทรพัย์สนิโดยปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ใดๆ   

การตดิตามและควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าสญัญาว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ภายหลังจากการลงนามในสญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ และสญัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องมอี านาจตรวจสอบและควบคุมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) 
ทีไ่ดว้่าจา้ง ดงัต่อไปนี้ 

2.1 หน้าทีใ่นการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

2.1.1 ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ารายได้ทีเ่กดิขึน้จากอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ได้มาโดยวธิกีารให้
เช่าหรอืวธิกีารอื่นใด และบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

2.1.2 จดัหาผูเ้ช่ารายย่อยเพื่อเช่าพืน้ทีใ่นอสงัหารมิทรพัย ์ประสานงาน รวมถงึเจรจากบัผูเ้ช่า
รายย่อยในการเข้าท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวกับ
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.1.3 เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามให้ผู้เช่ารายย่อยช าระเงินค่าเช่า เงินประกนั ค่าบริการ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง และหนี้สนิใดๆ (หากม)ี และการออกใบก ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงนิชัว่คราว 
และใบเสรจ็รบัเงนิ ในนามของกองทรสัต ์และน าสง่เงนิดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
โดยโอนไปยงับญัชขีองกองทรสัตต์ามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 

2.1.4 ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้เช่ารายย่อยปฏิบัติตามสัญญาทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับ
อสงัหารมิทรพัยท์ีผู่เ้ช่ารายย่อยเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั 

2.1.5 บ ารุงรักษาอสงัหาริมทรพัย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้อมน าออกให้เช่าหรือขาย ซึ่ง
รวมถงึการซ่อมแซม ปรบัปรุง พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพดแีละพรอ้มทีจ่ะใช้
หาผลประโยชน์ไดต้ลอดเวลา 
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2.1.6 ก ากบัดูแลใหม้กีารประกนัวนิาศภยัต่ออสงัหารมิทรพัยแ์ละประกนัภยัความเสยีหายที่
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ให้มีความคุ้มครองเพียงพอตามจ านวนและมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์หลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุน พร้อมทัง้ระบุกองทรัสต์เป็นผู้ร ับ
ผลประโยชน์ โดยให้การประกนัภยัทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอยีดและขอบเขต
ความคุม้ครองทีผู่จ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 

2.1.7 พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหาริมทรพัย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้เช่ารายย่อยหรือ
กองทรสัต์ รวมถึงส่งรายงานการตรวจสอบอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์ 
เมื่อมกีารท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่ ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร หรอื
เมื่อสญัญาเช่าหรอืสญัญาบรกิารเดมิสิน้สดุลง แลว้แต่กรณี 

2.1.8 รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบขอ้มลูและเอกสารทัง้หมดเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยห์รอื
กรรมสทิธิห์รอืสทิธปิระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทรสั
ต ีซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสญัญาต่างๆ ทีจ่ดัท าขึน้ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/
หรอื ทรสัต ีกบับุคคลภายนอกเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ 

2.1.9 ตรวจสอบและช าระค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยห์รอื
ค่ า ใช้จ่ าย เกี่ยวกับสัญญาที่ท ากับผู้ เช่ ารายย่อยหรือสัญญาอื่ น ใดเกี่ ย วกับ
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการบริหารจัดการ
อสงัหารมิทรพัยต์ามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตอ์นุมตัิ 

2.1.10 จดัเตรยีมและเสนอรายงานประจ าเดอืนซึง่แสดงถงึรายรบั-รายจ่าย เงนิคา้งรบั และเงนิ
ค้างจ่าย และบญัชทีดลองรายเดอืนที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ 
รวมถงึเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1.11 จดัเตรยีมและเสนอรายงานประจ าไตรมาสในเรื่องสภาวะตลาดซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบั
การเคลื่อนไหวของสภาวะตลาดและจ านวนของลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมอสงัหารมิทรพัย์
ในแต่ละไตรมาส 

2.1.12 จดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และน าเสนอแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2.2 การจดัท าบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

2.2.1 จดัใหม้บีญัชแีละรายงานต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่รวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพยีงรายงานรบัช าระหนี้ประจ าวนั รายงานลูกหนี้ค้างช าระ ณ วนัท าการ
สุดท้ายของเดอืน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ที่เกี่ยวกบัรายได้จากการด าเนินงาน
โดยรวมของกองทรสัต์ และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ เพื่อจดัส่งบญัชรีายงานและ
เอกสารดงักล่าวใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

2.2.2 บรหิารจดัการเงนิสดย่อยหมุนเวยีน (Petty Cash) ตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์ไดอ้นุมตั ิ
รวมถงึจดัเตรยีมรายงานการใชจ้่ายเบด็เตลด็ส าหรบัเบกิเงนิคนืจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
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2.2.3 อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยผู้จดัการกองทรสัต์
ตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตร์อ้งขอ 

2.3 หน้าทีใ่นสว่นการท าการตลาด 

2.3.1 ใหค้ าแนะน าแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการและการตลาดของ
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวม ตลอดจนกลยุทธด์า้นการลงทุนและนโยบายการลงทุน เพื่อให้
การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

2.3.2 ท าการตลาดและจดัหาผู้เช่ารายย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการอ านวยความ
สะดวกในการเยีย่มชมอสงัหารมิทรพัยต์ามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ การตอบขอ้สงสยั การให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และกิจกรรมอื่นใดที่น ามาซึ่งรายได้จาก
อสงัหารมิทรพัย ์ 

2.3.3 ให้ค าแนะน าแก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาด
อสงัหารมิทรพัย ์และผลกระทบทีจ่ะมต่ีอกองทรสัตจ์ากสภาวะดงักล่าว 

3. เมื่อมกีารเขา้ท าสญัญาว่าจา้งบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละสญัญาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และทรสัตจีะเป็นผูต้รวจสอบการปฏบิตัติามสญัญา 

4. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
(บุคคลภายนอก) ที่ได้ก าหนดในสญัญา หากพบว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บุคคลภายนอก) 
กระท าการฝ่าฝืนหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสญัญาในข้อตกลงที่มีความส าคญั รวมถึงข้อก าหนด
เกี่ยวกบัอ านาจการอนุมัติ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องรายงานเรื่องดงักล่าวให้แก่ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารทราบโดยไม่ล่าชา้ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบในล าดบัต่อไป โดย
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทรสัตอีาจมมีตหิรอืก าหนดมาตรการเพื่อจดัการเรื่องดงักล่าวตามที่
เหน็สมควร รวมถงึการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญา ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นกรณีๆ 
ไป 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์  (บุคคลภายนอก) ใน
รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (บุคคลภายนอก) ได้ปฏบิตัิ
หน้าทีถู่กต้องและครบถ้วนตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้อบหมาย และไม่พบขอ้ผดิพลาดที่
กระทบต่อผลการด าเนินการของกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั  

10.4.9 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

ระบบในการตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรสัต์ อยู่ภายใต้ระบบการปฏบิตักิารดา้นงานสนับสนุนเป็นหลกั 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ระบบงานปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุนประกอบดว้ยงานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของฝ่ายบญัช ีและฝ่ายการเงนิ
และนักลงทุนสมัพนัธ ์โดยผูบ้รหิารของฝ่ายงานทีเ่กี่ยวขอ้งจะด าเนินการใหม้กีารจดัการงานในหน้าทีต่ามทีไ่ด้
กล่าวไวใ้นหวัขอ้การบรหิารจดัการ 
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ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะท าการว่าจา้งบุคคลตามความเหมาะสมใหเ้ป็นผูป้ฏบิตักิารดา้นงานสนับสนุนในเรื่องทีจ่ะ
กล่าวต่อไปนี้ โดยผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัจะเป็นผู้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้
ถูกตอ้ง  

 การควบคุมการจดัเกบ็รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์

ฝ่ายบญัชดี าเนินการว่าจ้างบุคคลอื่นตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ด าเนินการในการจดัเกบ็รายได้และการใช้
จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยฝ่ายบัญชีมีระบบในการควบคุมดูแลการด าเนินกา รดังกล่าวของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก) ดงันี้ 

1. ทุกสิน้เดอืนฝ่ายบญัชแีละฝ่ายอสงัหารมิทรพัย ์จะด าเนินการใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บุคคลภายนอก)
จดัสง่รายงานภายในวนัที ่10 ของเดอืนถดัไปดงัต่อไปนี้ 

• รายงานรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร  

• รายงานตน้ทุนค่าเช่าและบรกิาร  

• รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

• รายงานเงนิรบัช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร 

• สรุปยอดลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบรกิารค้างรบัของอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุน รวมทัง้ Aging 
Report และการตดิตามหนี้ 

• งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ประจ าเดอืนของแต่ละทรพัยส์นิ 

• บญัชแียกประเภท ประจ าเดอืน ด้านรายได้ ลูกหนี้การค้า เงนิมดัจ า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแต่ละ
ทรพัยส์นิ 

• ข้อมูลรายการค้างรับค้างจ่ายและจ านวนเงินที่ต้องโอนระหว่างผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ 
(บุคคลภายนอก) และกองทรสัต ์

• รายงานพืน้ทีเ่ช่า รวมถึงรายละเอยีดเงนิมดัจ า รายงานสญัญาหมดอายุ รายงานการยกเลกิสญัญา
เช่าก่อนก าหนด รายงานการท าสญัญาเช่าใหม่ 

• รายงานการจดัซือ้จดัจา้ง (งานซ่อมแซม บ ารุงรกัษา) 

• รายงานสถานะการท าประกนัภยัทรพัยส์นิหลกั 

2. ฝ่ายบญัชตีรวจสอบขอ้มูลที่ได้รบัตามขอ้ 1 โดยเปรียบเทยีบกบัขอ้มูลที่ฝ่ายบญัชจีดัท าขึน้เอง เพื่อให้
มัน่ใจว่าการจดัเกบ็รายได ้และการจ่ายเงนิของกองทรสัตใ์นแต่ละเดอืนเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

3. ฝ่ายบญัชชีีแ้จงใหผู้ร้บัจา้งทราบถงึเงื่อนไขการเบกิจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทรสัต ์ซึง่ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย
ส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้ง ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ
กองทรสัต์ รวมถงึการเบกิวงเงนิชดเชย โดยฝ่ายบญัชเีป็นผูค้วบคุมใหก้ารท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตาม
เกณฑก์ารเบกิจ่าย ดงันี้ 
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• การจดัซือ้จดัจา้ง (งานซ่อมแซม บ ารุงรกัษา) 

รายการค่าใช้จ่ายที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ต้องขออนุมตัิจากผู้จดัการกองทรสัต์ก่อนด าเนินการ
จดัซือ้จดัจา้ง มเีงื่อนไขดงันี้ แจง้ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยพ์รอ้มใบเสนอราคา (โดยใหแ้นบขอ้มลู
การเปรยีบเทยีบราคาไม่น้อยกว่า 2 รายในการจดัซือ้จดัจา้งแต่ละครัง้) และสง่เรื่องขออนุมตังิานซ่อม
ต่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ(หมายเหตุ: กรณีจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องเข้าด าเนินการทันที ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถจะจัดจ้างผู้ร ับเหมาเข้า
ด าเนินการทนัทโีดยมกีารแจง้กรรมการผูจ้ดัการของกองทรสัตใ์หท้ราบก่อนเริม่ด าเนินการ) 

• ค่าใชจ้่ายอื่น  

ส าหรบัการเบกิเงนิเพื่อช าระค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมถึงการเบกิวงเงนิชดเชย ก าหนดให้ส่วนงานที่ท าเรื่องเบกิ ต้องน าส่ง
รายละเอยีดค่าใชจ้่าย ผูร้บัเงนิ จ านวนเงนิ และใบเสนอราคาเปรยีบเทยีบ โดยมเีงื่อนไขการลงนาม
บนเชค็ และเอกสารการเบกิถอนเงนิจากบญัชทีีบ่รษิทัมอียู่กบัธนาคาร รวมทัง้การลงนามในเอกสาร
ต่าง ๆ ส าหรบัธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร ตามทีแ่สดงในตารางอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั  

4. ฝ่ายบญัชคีวบคุมยอดสะสมของค่าใชจ้่ายโดยเปรยีบเทยีบกบังบประมาณทีก่ าหนดในแต่ละเดอืน 

การจดัท างบประมาณของกองทรสัต์ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์จดัให้มีการจดัท างบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ เพื่อให้สามารถวางแผน ควบคุม 
วเิคราะห ์และประเมนิผลการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพนัธ์และฝ่ายบญัชี ด าเนินการจดัท างบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์
ร่วมกบัทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื ผู้มอี านาจในการบรหิารจดัการ และทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนั
สอบทานงบประมาณทีจ่ดัท าขึน้ 

3. คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปี ก่อนน าส่งทรสัตีเพื่อพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบ  

4. ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์และฝ่ายบญัช ีด าเนินการบรหิารจดัการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ร่วมกบัทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณทีว่างแผนไว้ 

5. ทุกสิน้ไตรมาส ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายบญัช ีด าเนินการจดัท ารายงานประจ าไตรมาส 
เปรยีบเทยีบและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบังบประมาณทีว่างแผนไว ้โดยประสานงานกบั
ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อรบัทราบขอ้มลูในการประกอบการวเิคราะห ์จากนัน้จงึน าเสนอต่อประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อรบัทราบ/สอบทาน ร่วมกบัทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ทุกสิน้ปี ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายบญัช ีด าเนินการจดัท ารายงานประจ าปี เปรยีบเทยีบ
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบญัชีกบังบประมาณประจ าปีที่วางแผนไว้ โดย
ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อรบัทราบขอ้มูลในการประกอบการวเิคราะห์ จากนัน้จงึ
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น าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อรับทราบ/สอบทาน ร่วมกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
พจิารณาปรบัปรุงหรอืทบทวนแผนงานร่วมกบัทุกฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งหากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ
แตกต่างกับงบประมาณที่วางแผนไว้อย่างมีนัยส าคัญ และน าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
พจิารณาต่อไป 

7. ในกรณีทีผ่ลการด าเนินงานมคีวามแตกต่างจากงบประมาณ หรอื ผลการด าเนินงานของงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนเกนิกว่ารอ้ยละ 20 ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธจ์ะจดัท ารายงานค าอธบิายและการวเิคราะหข์อง
ฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อน าเสนอประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื ผูม้อี านาจในการบรหิารจดัการ เพื่อ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะชนต่อไป 

8. ในกรณีที่เกดิค่าใช้จ่ายเพิม่เติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจ าปีที่ทรสัตีพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบแลว้ ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการจะร่วมกบัฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธแ์ละฝ่ายบญัช ี
ด าเนินการน าเสนอรายละเอยีดค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิดงักล่าวใหก้บัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อสอบทานและ
พจิารณาอนุมตัเิบือ้งตน้ ก่อนน าสง่เรื่องใหท้รสัตเีป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบต่อไป  

การคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารอื่น 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื่อเป็นทีป่รกึษาของผูจ้ดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ อาท ิที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี เป็นต้น โดยการคดัเลือกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
คดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารอื่น 

นอกจากนี้ ในการด าเนินขอ้พพิาททางกฎหมายในนามของกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะว่าจา้งส านักงาน
กฎหมายภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน ผู้จดัการกองทรสัต์จึงได้จดัให้มหีลกัเกณฑ์การคดัเลือกส านักงาน
กฎหมายทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ดา้นการด าเนินคดเีพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลอืก 

10.4.10 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของกองทรสัต ์อยู่ภายใตร้ะบบการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็น
หลกั โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ กล่าวคอื ฝ่ายพฒันาธุรกจิและฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะร่วมกนัดูแลใหก้ารท าธุรกรรม
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และทีส่ าคญัตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต์ 

2. ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผล กระท าบนราคา และเงื่อนไขตลาดทีเ่ป็นธรรม 

3. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

4. ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการท าธุรกรรมจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม 
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5. ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

โดยฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะท าหน้าทีดู่แลและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ผ่านการด าเนินการดงันี้ 

1. รวบรวมรายชื่อบุคคล หรอื นิตบิุคคลทีเ่ขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 
เพื่อน าส่งขอ้มลูใหท้รสัตทีุก 6 เดอืน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบรายการระหว่างกนัของกองทรสัตก์บับุคคลที่
เกีย่วโยง 

2. ตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมที่บุคคลเกี่ยวโยงของกองทรสัต์มสี่วนได้เสยีหรอืไม่ และจ าเป็นต้องขอความ
เหน็ชอบจากทรสัต ีหรอืขออนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตก์่อนทีจ่ะท าธุรกรรมดงักล่าวหรอืไม่ 

3. หากเป็นธุรกรรมทีบุ่คคลเกี่ยวโยงของกองทรสัต์มสี่วนได้เสยี จะด าเนินการใหฝ่้ายพฒันาธุรกจิน าเสนอ
ธุรกรรมดงักล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเรื่องให้ คณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ฝ่ายกฎหมายและก ากบั
การปฏบิตังิานจะด าเนินการใหฝ่้ายพฒันาธุรกจิน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวแก่ทรสัตเีพื่อพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและ
เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต ประกาศเปลีย่นแปลง) 

4. ภายหลงัจากที่ได้รบัความเห็นชอบในการท าธุรกรรมกบับุคคลเกี่ยวโยงของกองทรสัต์ซึ่งมสี่วนได้เสยี 
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์และสามารถเทยีบ
ราคาตลาด โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญัเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความมัน่ใจผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมนัน้ ให้ด าเนิ นการ
เป็นไปตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ทรสัต ีและตามประกาศและกฎเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มกีารจดัการกองทรสัต์อื่นอยู่ดว้ย ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ทีข่ออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดยีวกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อื่นตามกฎเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด (และอาจมกีารประกาศเปลีย่นแปลง) 

การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งครัง้แรกทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งต่อฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน และรายงานทุกครัง้เมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลง โดยขอ้มลูดงักล่าวจะเกบ็ไวภ้ายในบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มี
ข้อมูลประกอบการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทัง้เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกนัไม่ให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณา
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลทีเ่กีย่วโยง 

การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.10 หน้า 102 

 

เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/
หรอื พนักงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ต้องไม่ใชข้อ้มูลภายในของกองทรสัต์ซึง่บรษิทัเป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ทีเ่ป็นสาระส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่นในทางทีม่ิ
ชอบ โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน มหีน้าทีร่ายงาน
การถอืครองหน่วยทรสัตท์ุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย หรอืโอนหน่วยทรสัต์ต่อฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน 
นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสง่ขอ้ความทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) แจง้หา้มการซือ้ ขาย หรอื 
โอนหน่วยทรสัต์ ภายในระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัเผยแพร่งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอื ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลภายในของกองทรสัต์อนัมสีาระส าคญัหรอืมผีลกระทบต่อราคา
หน่วยทรสัต ์

10.4.11 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียม  (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) ส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นอตัราค่าธรรมเนียมพืน้ฐานไม่เกนิรอ้ย
ละ 0.75 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ (TAV) โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อปี 
ซึง่จะมกีารช าระเป็นรายเดอืนในทุกวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืนซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ นอกจากนี้ผู้จดัการกองทรสัต์ยงัสามารถได้รบัค่าธรรมเนียมอื่นในการบรหิารและจดัการทรพัยส์นิ
ตามรายละเอยีดในสว่นที ่2 หวัขอ้ที ่11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์ โดยค่าธรรมเนียม
ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจาก
กองทรสัต”์ 

ทัง้นี้ โครงสรา้งค่าตอบแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ขา้งตน้ สอดคลอ้งและสนับสนุนใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ลงทุน
และบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เน่ืองจากค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ปรผนัตามมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์  

10.4.12 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามส าคญัต่อการอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อใหส้ามารถ
เข้าถึงข้อมูลของกองทรสัต์ได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง 
ครบถ้วน และทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลส าคญัอื่นใด เพื่อให้ผู้
ถือหน่วยทรสัต์และผู้ลงทุนได้ใช้ขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ  
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รายงานประจ าปี ตลอดจนผ่านทางเวป็ไซต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดย
ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท า และ/หรอื ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบญัชเีปิดเผย
ขอ้มูลของผู้จดัการกองทรสัต์และกองทรสัต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมี
ระบบรองรบัการเปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

1. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานรวบรวมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทุนรวมและทรสัตท์ีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน  
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(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัเตรยีมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และตรงตามก าหนดเวลา  

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานตดิตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑข์า้งต้นเพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั
พรอ้มเผยแพร่ใหผู้บ้รหิาร และ/หรอื ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบอย่างสม ่าเสมอ 

4. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิงานด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลให้ตรงตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล ประสานงาน และ ปฏบิตัิหน้าทีร่่วมกนั
กับทรัสตี ตาม “บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์กบัทรสัตี ” ซึ่งตาม
ขอ้ตกลงนี้ กองทรสัต์จะต้องส่งรายงานประเภทต่าง ๆ ให้ทรสัตีตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรอืเมื่อมี
เหตุการณ์ส าคญั โดยฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงาน จะรวบรวมขอ้มูล ความเหน็ หลกัการและ
เหตุผล รวมถงึเอกสารประกอบจากหน่วยงานภายในทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัท ารายงานสง่ใหท้รสัตี 

10.4.13 การขอมติและการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

การขอมตเิพื่ออนุมตัใินเรื่องใดๆ ในการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบญัญตัทิรสัต์ก าหนดนัน้ จะกระท าดว้ยวธิกีารจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืวธิอีื่นใด
ตามทีป่ระกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี้ การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นปี พ.ศ. 2564 ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการดว้ยวธิกีารสง่หนงัสอืขอ
มตแิทนการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศ สร. 26/2555 แต่ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการมตเิพื่อ
การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ โดยการด าเนินการขอมติดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) จดัสง่หนงัสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สบิสี)่ วนัก่อนวนัปิดรบัหนงัสอืตอบกลบั
จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยหนังสอืขอมตดิงักล่าวต้องระบุวนัปิดรบัหนังสอืตอบกลบัไวอ้ย่างชดัเจน และมี
รายละเอยีดตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 94(1) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโดยอนุโลม  

(2) มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อท ารายการทีใ่หถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ให้ถือมตติามจ านวน
หน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธิออก
เสยีง  

(ข) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก) ใหถ้อืมตติามจ านวนหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่หีนงัสอืตอบกลบัและมสีทิธอิอกเสยีง  
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ผู้จดัการกองทรสัต์อาจด าเนินการขอมตผิู้ถอืหน่วยทรสัต์ตามวรรคหนึ่งด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ โดย
ต้องค านึงถงึความเหมาะสมของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการด าเนินการ
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ และการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมหรอืการด าเนินการทาง
อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย  

การนับองคป์ระชุมตามวรรคห์นึ่งใหเ้ป็นไปตามมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดตามประกาศทีอ่อกตามความในมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยโ์ดยอนุโลม 

เหตุในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้ 

(1) การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยห์ลกัทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสบิ) ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต ์ 

(2) การกูย้มืเงนิทีก่องทรสัตต์อ้งจดัหาหลกัประกนัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  

(3) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตท์ีม่ไิดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(4) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(5) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ซึ่งมขีนาดรายการ
ตัง้แต่ 20,000,000 (ยีส่บิลา้น) บาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ 
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทัง้นี้ ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(6) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(7) การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตี (ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนตามที่
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์ 

(8) การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์ (ซึง่จะต้องเป็นไปตามเหตุในการเปลีย่นแปลงหรอืถอด
ถอนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์ 

(9) การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเรื่องทีก่ระทบสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

(10) การเลกิกองทรสัต ์

(11) กรณีอื่นใดที่ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื่องดงักล่าว 

ทัง้นี้ การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัต์ รวมถงึในกรณีทีม่กีารลงทุนในทรพัยส์นิใหม่ที่
จะลงทุนเพิม่เตมิภายหลงัการรบัการแปลงสภาพ (หากม)ี และการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะด าเนินการโดย
อาศยัมตทิีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการแปลงสภาพ และที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์เพื่อการแปลงสภาพ โดยจะไม่มกีารขอมตจิากที่ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัตอ์กีรอบหนึ่งภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์รยีบรอ้ย 

หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีจ่ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
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(1) การประชุมสามญัประจ าปีซึง่ตอ้งจดัใหม้ขีึน้ภายใน 4 (สี)่ เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทรสัต์ 

ในกรณีทีก่ารประชุมสามญัประจ าปีทีจ่ดัขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นการ
ประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบเท่านัน้ โดยไม่มกีารขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ ผู้จดัการ
กองทรสัตอ์าจด าเนินการดว้ยวธิกีารอื่นแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปี เพื่อรายงานใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
ทราบอย่างน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้  

(ก) การจดัการกองทรสัตใ์นเรื่องทีส่ าคญั และแนวทางการจดัการกองทรสัตใ์นอนาคต 

(ข) ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ในรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมงีบ
การเงนิทีผ่่านการตรวจสอบและแสดงความเหน็จากผูส้อบบญัชแีลว้  

(ค) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี 

ทัง้นี้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มชี่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถสอบถามขอ้มูล
เพิม่เติมจากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์มกีารสอบถามขอ้มูลใดๆ ให้ผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ดัท าสรุปประเดน็ส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบดว้ยและให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ผยแพร่ขอ้มลูตามขอ้น้ีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์ 

(2) การประชุมวสิามญัคอื การประชุมคราวอื่นทีม่ใิช่การประชุมสามญัประจ าปีซึง่จะจดัใหม้ขีึน้เมื่อมรีายการ
หรอืเหตุทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึง่ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
โดยระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสอืนัน้ ทัง้นี้ เมื่อมผีูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ขา้ชือ่
กนัท าหนงัสอืขอใหม้กีารเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประชมุผู้
ถอืหน่วยทรสัตภ์ายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ข) ในกรณีเรื่องใดทีท่รสัตเีหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรทีจ่ะเสนอเรื่องใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
พิจารณาและมมีติในเรื่องนัน้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มกีารประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ภายใน  1 
เดอืนนับแต่ไดร้บัหนังสอืจากทรสัต ีทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธทิรสัตใีนการปรกึษาหารอืกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์
ถงึเหตุจ าเป็นดงักล่าว 

(ค) ในกรณีอื่นใดทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรอืสมควรทีจ่ะเสนอเรื่องใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีติในเรื่องนัน้เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ไม่ตัดสทิธ ิ
ทรสัตใีนการปรกึษาหารอืกบัผูจ้ดัการกองทรสัตถ์งึเหตุจ าเป็นดงักล่าว 

ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนินการตามขัน้ตอนในการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์ัน้ต ่าดงันี้ 

(1) จดัท าหนงัสอืนดัประชุมทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยอย่างน้อยตอ้งมี
ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารประชุมและการออกเสยีงลงมต ิตลอดจนระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอ
ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
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อนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้ ใน
กรณีที่มกีารขอมติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ ให้รวมถึงความเหน็เกี่ยวกบัผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจ
ไดร้บัจากการลงมตใินเรื่องนัน้ๆ ดว้ย  

(2) จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมถงึผูถ้อืหน่วยทรสัตล่์วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาดงันี้ 

(ก) 14 (สบิสี)่ วนั ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ซึ่งมวีาระทีต่้องได้มติผูถ้ือหน่วยทรสัต์ไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง 

(ข) 7 (เจด็) วนั ในกรณีอื่นนอกจากกรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (ก) ขา้งตน้  

(3) ประกาศการนัดประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบบั ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) 
วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตม์ไิดด้ าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 45 (สีส่บิหา้) วนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื ภายในระยะเวลา 1 
(หนึ่ง) เดอืนนับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากทรสัตีตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แล้วแต่กรณี ให้ทรสัตี
ด าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยใหป้ฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชุมทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่งของขอ้
นี้โดยอนุโลม และทรสัตมีสีทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี จากการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์แทน
ผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดต้ามจรงิ  

การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ต้องมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีส่บิหา้) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยทรสัต์ทัง้หมด และต้องมหีน่วยทรสัต์นับรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) 
ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 (หนึ่ง) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อื
หน่วยทรสัตซ์ึง่มาเขา้ร่วมประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดเอาไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัตน์ัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้งขอตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรสัต์ร้องขอตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อย
กว่า 7 (เจด็) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ทัง้นี้ ให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์แต่งตัง้บุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  การ
พิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวาระใดที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีส่วนได้เสีย  ให้
ประธานออกจากการประชุมในวาระนัน้ และให้ผู้จดัการกองทรสัต์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้ใหเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 

ในกรณีที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ทรัสตีน าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้ให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ในวาระนัน้ๆ  ในกรณีที่ทัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตมีสีว่นไดเ้สยีในวาระใด ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตัง้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ๆ 
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อนึ่ง หากการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวาระใดมกีารพจิารณาเรื่องทีท่รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตม์สี่วนไดเ้สยี 
ใหท้รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว 
(ในกรณีทีท่รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์) 

วธิกีารนบัคะแนนเสยีง และการด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(1) วธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีง 1 (หนึ่ง) เสยีงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรสัต์ทีต่นถอื โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องทีพ่จิารณา 

(2) การด าเนินการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ก) การด าเนินการประชุม ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์จะมมีตใิหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
(สองในสาม) ของจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึง่มาประชุม 

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาเสร็จตามข้อ (ก) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมี
หน่วยทรสัต์นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัด
ประชุมอกีกไ็ด ้ 

(ค) ในกรณีทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ 
หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์เสนอไม่เสรจ็ตามขอ้ (ข) ขา้งต้น แลว้แต่กรณี และจ าเป็นต้อง
เลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป 
และใหผู้จ้ดัการกองทรสัตส์่งหนังสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไป
ยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

เว้นแต่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทัว่ไปใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิหลกัทีม่มีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสบิ) ของมูลค่าทรพัย์สนิ
รวมของกองทรสัต ์

(ข) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ที่มไิด้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์

(ค) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(ง) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์  ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาท หรอืเกนิกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.10 หน้า 108 

 

ของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ทัง้นี้ ขนาดของธุรกรรมดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดย
จะเป็นไปตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(จ) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 

(ซ) การเลกิกองทรสัต ์

10.4.14 กระบวนการในระบบงานอ่ืนๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม และเพื่อให้กองทรสัต์สามารถบรหิารจดัการกองทรสัต์ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จึงได้ด าเนินการให้มีระบบงานอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมี
รายละเอยีดของกระบวนการ ดงันี้ 

ระบบการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการของกองทรสัต ์ 

ระบบในการคดัเลอืกบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ 

ผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบการคดัเลอืกบุคลากรเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทรสัต์โดยพจิารณาจาก
ประสบการณ์การท างานในหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเป็นส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบุคลากรดงักล่าวจะสามารถ
บรหิารกองทรสัต์ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะมกีารตรวจสอบ
ดว้ยว่าบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารมคีุณสมบตัติามทีร่ะบุไวใ้นประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี้ 

1. เป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารจดัการลงทุนหรอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยร์วมกนั
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริม่เขา้ท างานกบับรษิทัฯ 

2. เป็นผูท้ีไ่ม่มลีกัษณะต้องหา้มของบุคคลทีม่อี านาจในการจดัการกองทรสัต์ ซึง่เป็นลกัษณะต้องหา้ม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยลกัษณะต้องหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน
โดยอนุโลม 

คณะกรรมการบรษิทั หรอื ผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูดู้แลคดัเลอืกบุคลากรตามคุณสมบตัิ
ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ โดยมฝ่ีายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานร่วมตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรดว้ย 

ระบบการตดิตามดแูลคุณสมบตัขิองบุคลากร 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการตดิตามดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรสัต์เป็นผู้
มคีุณสมบตัเิหมาะสม โดยมอบหมายใหฝ่้ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการ ดงันี้ 

1. เมื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้รับการแต่งตัง้  ฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานจะด าเนินการแจ้งกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มอี านาจในการจดัการ
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ดงักล่าวให้ทราบถึงลกัษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ/ผู้บรหิาร/ผู้มอี านาจในการจดัการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานด าเนินการให้กรรมการ/ผู้บรหิาร/ผู้มอี านาจในการจดัการ 
กรอกขอ้มลูและลงนามใน “แบบรบัรองประวติับุคคลท่ีจะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลผูมี้
อ านาจในการจดัการของผู้จดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย”์ เพื่อรบัรองว่า
บุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้าม และใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/
ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการจดัการ และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง” เพื่อแจ้งบริษัทให้ทราบถึง
ขอ้มลูสว่นตวัและความสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว ซึง่บรษิทัจะใชเ้ป็นขอ้มลูตรวจสอบ
การมสีว่นไดเ้สยีของบุคคลดงักล่าวในการท าธุรกรรมใดๆ กบักองทรสัต ์

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการแจง้ใหก้รรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจในการจดัการ
จัดท า “แบบรบัรองประวติับุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจในการ
จดัการกองทรสัต”์ และ “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง”และน าสง่ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน อย่างน้อยปีละครัง้ หรอื เมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในแบบรายงานทัง้ 2 แบบดงักล่าวขา้งตน้ 

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยส าคัญ ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบตัิงานจะรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

5. คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขดัต่อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน  

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการก ากบัการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานด าเนินการศึกษา และรวบรวม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักองทรัสต์ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่มกีารแกไ้ขเพิม่เติม) พระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 
2550 (และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของส านักงาน ก.ล.ต.  ตลาด
หลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานเขา้อบรม สมัมนา ตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑต์ามขอ้ 1 
ใหเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มเผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานทราบอย่างสม ่าเสมอ 

3. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการใหบ้รษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของกองทรสัต์ให้
ถูกต้องและครบถ้วน โดยตรวจสอบจาก Check List ของข้อมูลที่ต้องท าการเปิดเผยตามกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง 

4. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิารมกีารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ตามแบบฟอรม์ทีจ่ดัท าขึน้ (FORM LC-005) เพื่อใชเ้ป็น
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ขอ้มูลประกอบการด าเนินตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกีย่วโยงกนั รวมทัง้จะด าเนินการให้
บุคคลดงักล่าวรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้มลู (หากม)ี 

5. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่อี านาจในการจดัการ
ของบรษิทัจดัท าแบบรบัรองประวตัขิองบุคคลและน าสง่ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

6. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานด าเนินการใหผู้้ถือหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ จดัท าแบบรบัรองประวตัิ
บุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และน าสง่ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะท าหน้าทีต่ิดตามดูแล และตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการด าเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้
ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงั
ไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่น าข้อมูลจากการปฏิบตัิหน้าที่ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสม   

ในการด าเนินการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนของระบบควบคุม
ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีส่ าคญัสรุปไดด้งันี้ 

1. ก าหนดปัจจยัเสีย่งในการด าเนินธุรกจิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และท าการประเมนิความเสีย่ง เพื่อใชใ้นการ
จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. ด าเนินการจดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี  

3. น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อขออนุมตัจิากกรรมการอสิระ 

4. ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิและน าเสนอรายงาน
การตรวจสอบภายใน ซึง่รวมถงึรายงานการปฏบิตังิานทีไ่ม่สอดคลอ้ง หรอื ผดิกฎระเบยีบ หรอื ประเดน็ที่
พบจากการตรวจสอบภายในต่อกรรมการอสิระ 

5. กรณีพบการปฏิบตัิงานผิดกฎระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประสานงานกบัฝ่ายกฎหมายและก ากับ                  
การปฏิบตัิงานเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่ปฏบิตัิผดิกฎระเบยีบ เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

6. ตดิตามการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามกฎระเบยีบ จดัท ารายงานการตดิตามการแกไ้ข 
และน าเสนอต่อกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยกรรมการอสิระจะเป็น
ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบงานการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ระบบการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน  
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ผู้จดัการกองทรสัต์ให้ความส าคญักบัสทิธขิองผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์จงึได้จดัให้มรีะบบและขัน้ตอน
ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หส้ามารถตดิต่อ ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
กองทรสัตไ์ดโ้ดยตรง สรุปประเดน็ส าคญัได ้ดงันี้ 

1. ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถใชก้ลไกในการตดิต่อ การแจ้งข่าว และ/หรอื การแจ้งขอ้ร้องเรยีนผ่านทางเวป็
ไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื โดยทางอเีมลแ์จง้ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

2. ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ร ับเรื่องร้องเรียน และร่วมกับฝ่ายกฎหมายและก ากับการ
ปฏบิตังิานด าเนินการตรวจสอบและวเิคราะหส์าเหตุของขอ้รอ้งเรยีนและแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ทราบ 

3. กรณีขอ้ร้องเรยีนไม่มีประเดน็ ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานท าหนังสอืแจ้งผลการตรวจสอบ
รวมทัง้ค าชี้แจงเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนาม โดยฝ่ายการเงินและ              
นกัลงทุนสมัพนัธจ์ะเป็นผูแ้จง้ผลการตรวจสอบ พรอ้มค าชีแ้จงกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

4. กรณีขอ้รอ้งเรยีนมีประเดน็ ใหน้ าเสนอขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน  

(ก) คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน เป็นผูด้ าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ วเิคราะหส์าเหตุ และ
การแกไ้ขปัญหา 

(ข) ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานท าหนงัสอืแจง้ผลการตรวจสอบ รวมทัง้ค าชีแ้จงเสนอประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตัแิละลงนาม 

(ค) ฝ่ายการเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธแ์จง้ผลการด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนกลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีน 

5. คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรยีนหาแนวทางด าเนินการเพื่อหลกีเลี่ยงมใิหม้ปีระเดน็ขอ้ร้องเรยีน
เกดิขึน้อกีในอนาคต 

6. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัท าสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนเสนอต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อร้องเรียนที่มี
นยัส าคญั หรอื ขอ้รอ้งเรยีนทีอ่าจกลายเป็นขอ้พพิาททางกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิาน
จดัท าสรุปรายงานเรือ่งรอ้งเรียนรายสปัดาหเ์สนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและทรสัตขีองกองทรสัต ์

7. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติงานจัดท าสรุปรายงานเรื่องร้องเรียนประจ าไตรมาส เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนเพื่อพจิารณา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรยีนจะ
รายงานไปยงัคณะกรรมการบรษิทัและทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื่อทราบเป็นรายไตรมาส 

ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบงานเพื่อด าเนินการเมื่อมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ดงันี้ 

1. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานเป็นผูร้บัเรื่องขอ้พพิาท 

2. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิงานรายงานขอ้พิพาทต่อประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารพจิารณาและอนุมตักิ่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท และกรณีเป็นขอ้
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พพิาทที่มนีัยส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะรายงานขอ้พพิาทต่อทรสัตขีองกองทรสัต์
เพื่อทราบ  

3. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทกบั
คู่กรณี  

4. กรณีการไกล่เกลีย่ไม่เป็นผล คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทด าเนินการสง่เรื่องใหส้ านกังานกฎหมาย 
(ว่าจา้งบุคคลภายนอก) เพื่อด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 

5. ส านักงานกฎหมายด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย และผู้จดัการกองทรสัต์ปฏบิตัิตามค าพพิากษา
ของศาล  

6. คณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทหาแนวทางด าเนินการเพื่อหลกีเลีย่งมใิหม้ขีอ้พพิาทเกดิขึน้ซ ้าอกีใน
อนาคต 

7. กรณีทีเ่ป็นขอ้พพิาททีไ่ม่มนียัส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัท ารายงานสรุปผลขอ้พพิาท
เสนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทเพื่อทราบเป็นรายเดือน  

8. กรณีทีเ่ป็นขอ้พพิาททีม่นียัส าคญั ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะจดัท ารายงานสรุปผลขอ้พพิาท
เป็นรายสปัดาหเ์สนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื่อพจิารณาและรบัทราบ 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจดัท ารายงานสรุปผลขอ้พพิาทรายไตรมาสเสนอต่อคณะอนุกรรมการไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาทเพื่อพจิารณา และคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทรายงานไปยงัคณะกรรมการบรษิทั
และทรสัตขีองกองทรสัตเ์พื่อทราบ 

ส าหรบัการจดัการโครงสรา้งทางการเงนิของกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มรีะบบการจดัหาเงนิทุนส าหรบักองทรสัต์ 
โดยฝ่ายการเงินและนักลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทจะเป็นผู้ดูแลจดัการให้กองทรัสต์มีการจดัหาเงินทุนจากแหล่งที่
เหมาะสม มโีครงสร้างทางการเงนิที่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในร่างสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอืหลกัเกณฑ์ตาม
ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. โดยผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบจากทรสัต ี
ซึง่ระบบการจดัหาเงนิทุนส าหรบักองทรสัตส์ามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ฝ่ายพฒันาธุรกจิน าเสนอรายละเอยีดความต้องการในการใช้เงนิทุนใหฝ่้ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์
พจิารณาความเหมาะสมของความต้องการในการใชเ้งนิทุน ผลกระทบต่อภาพรวมโครงสรา้งทางการเงนิ
ของกองทรสัต์ และตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารจดัหาเงนิทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นร่างสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอื 
หลกัเกณฑต์ามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

2. ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์พจิารณาทางเลอืกต่างๆ ในการจดัหาเงนิทุน และจดัท าแผนงานการ
จดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสม โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุน ซึง่ไดแ้ก่ 

2.1 ขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุนจากการเพิม่ทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

2.2 ขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

2.3 ขัน้ตอนการจดัหาเงนิทุนโดยการออกหุน้กู ้(Debenture) 
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10.4.15 วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ก)  เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้ อย่างไรกด็กีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยชอบ
ไม่เป็นเหตุใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์กดิสทิธเิรยีกรอ้งต่อทรสัตเีพื่อความเสยีหายใดๆ 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอืสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ
กองทรสัต ์

(2) ผู้จดัการกองทรสัต์ถูกถอดถอนจากการท าหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอื
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(3) ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืสัง่พกัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิกว่า 90 (เกา้สบิ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สิน้สภาพนิตบิุคคลหรอืช าระบญัชหีรอืถูกพทิกัษ์ทรพัยไ์ม่ว่าจะเป็นค าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์
เดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

(5) ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถด ารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555 

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในกรณี
ทีท่รสัตมีไิดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กตอ้งและครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ข)  การถอดถอนจากการท าหน้าที ่

(1) เมื่อปรากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์มไิดจ้ดัการกองทรสัต์ตามหน้าทีใ่หถู้กต้องและครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ พ.ร.บ. ทรสัต์ฯหรือประกาศของส านักงาน 
ก.ล.ต. หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งอื่นใดและการไม่ปฏบิตัิหน้าที่นัน้เป็นการก่อให้เกดิความเสยีหายอย่าง
ร้ายแรงต่อกองทรสัต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรสัต์และไม่สามารถเยียวยาความเสยีหายนัน้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(2) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์มลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด  1 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของส านักงาน 
ก.ล.ต. หรอืปฏบิตัติามค าสัง่แต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าการให้ความเหน็ชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของส านักงาน ก.ล.ต. สิน้ สุดลง และ
ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ได้รบัการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สช. 
29/2555 และไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายใน 90 วนั 

(4) กรณีทีส่ านกังาน ก.ล.ต. สัง่พกัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกนิกว่า 90 (เกา้สบิ) วนั 

(ค)  การลาออกจากการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละหน้าทีภ่ายหลงัการลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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หากผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์ที่จะลาออกให้แจ้งการลาออกเป็นหนังสอืให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยการ
เผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ละทรัสตทีราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 (หนึ่ง
รอ้ยยีส่บิ) วนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหก้ารลาออกมผีลใชบ้งัคบัและในระหว่างทีก่ารลาออกยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั
นัน้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ใหค้วามช่วยเหลอืตามสมควรแก่ทรสัตใีนการแต่งตัง้บุคคลใหม่ (ซึง่มคีุณสมบตัิ
และได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ของกองทรสัต์แทนที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายเดมิโดยในระหว่างทีท่รสัตยีงัไมส่ามารถแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหมไ่ดน้ัน้ ให้
ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิท าหน้าทีต่่อไปจนกว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่จะสามารถเขา้ปฏบิตัิหน้าที่
เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบรูณ์ 

(2) หน้าทีภ่ายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากทีผู่จ้ดัการกองทรสัตย์ื่นหนงัสอืลาออกแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(ก) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกคา้ บญัช ีเอกสาร และขอ้มูลใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าที่เป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ว่าจะเป็นขอ้มลูความลบัทางการคา้หรอืไม่กต็ามใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัตร์ายใหม่ตลอดจนด าเนินการใดๆ ตามทีท่รสัตรีอ้งขอตามสมควรเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
รายใหม่สามารถเขา้ปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) จดัท ารายงานสรุปการบรหิารจดัการกองทรสัต์ จนถึงเวลาวนัทีส่ ิน้สุดการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละส่งมอบ
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ี

(ค) ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างต่อเนื่อง
ตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ง)  วธิกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ กรณีผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกถอดถอน 

ใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัแต่วนัทีป่รากฏ
เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตเิหน็ชอบภายใน 30 (สามสบิ) วนันบั
แต่วนัทีไ่ดร้บัมต ิทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ตามวธิกีารดงักล่าว ใหท้รสัตี
ด าเนินการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ไดเ้องโดยค านึงถึงประโยชน์ทีด่ทีี่สุดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์โดยรวม ตาม
ระยะเวลาทีจ่ าเป็นและสมควร 

10.4.16 การบริหารจดัการกองทรสัตอ่ื์น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ื่นแต่อย่างใด 

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์มีบรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรสัต์ AIMCG”) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในทรพัย์สินหลัก
ประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ ) และทรพัยส์นิอนั
เป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าว โดยประเภททรพัย์สนิที่กองทรสัต์ AIMCG จะลงทุน 
ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารศูนยก์ารคา้ คอมมูนิตี ้มอลล ์(Community Mall) หา้งสรรพสนิคา้ 
อาคารพาณิชย ์ศูนย์อาหาร และศูนย์การประชุม รวมถึงอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สนับสนุน หรอืส่งเสรมิ
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ธุรกจิการให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ห้างสรรพสนิค้า อาคารพาณิชย์ ศูนย์
อาหาร และศนูยก์ารประชุมดงักล่าว และทรพัยส์นิอื่นใดทีอ่าจสง่เสรมิการลงทุนของกองทรสัต ์AIMCG 

ทัง้นี้ ขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้จดัการกองทรสัต์ในหวัขอ้ 10 ทัง้หมดในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ เป็นขอ้มูล ณ 
วนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

10.5 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั งานสมบรูณ์ จ ากดั 
(บรษิทัในเครอืของ TIP) 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 333 หมู่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ : 02-382-5111 

โทรสาร : 02-170-8363 

Website : https://tipprojects.com/ 

โครงการ / ทรพัยส์นิ ทีบ่รหิาร : โครงการทพิย ์5 และโครงการทพิย ์8 (สว่นลงทุนเพิม่เตมิ) 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ : - คุณ ฐานวฒัน์ ไกรศกัดาวฒัน์ (สดัสว่นรอ้ยละ 35.00) 
- คุณ สมศร ีไกรศกัดาวฒัน์ (สดัสว่นรอ้ยละ 25.00) 
- คุณ พรทพิย ์พบิลูนครนิทร ์(สดัสว่นรอ้ยละ 20.00) 
- คุณ พรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ (สดัสว่นรอ้ยละ 20.00) 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั มณฑา แอนด์ แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 4366/1-6 ถนน พระรามที ่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 02-712-0800 

โทรสาร : 02-712-0880 

Website : http://monta.co.th/ 

โครงการ / ทรพัยส์นิ ทีบ่รหิาร : โครงการเอม็เอส แวรเ์ฮา้ส ์

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ : - คุณ มณฑา พานชิวงศ ์(สดัสว่นรอ้ยละ 50.00) 
- คุณ มลินิท ์จวีาภสัร ์(สดัสว่นรอ้ยละ 12.50) 
- คุณ ปรชีา พานชิวงศ ์(สดัสว่นรอ้ยละ 12.50) 
- คุณ สาลนิท ์นิมมานเหมนิท ์(สดัสว่นรอ้ยละ 12.50) 
- คุณ สรุยีพ์ร จวีาภสัร ์(สดัสว่นรอ้ยละ 12.50) 

 

ชื่อผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ : บรษิทั ไทยแทฟฟิตา้ จ ากดั 
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ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 2 จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทาวเวอร ์ชัน้ 22 โซนซ ีซอยสขุมุวทิ 23 
(ประสานมติร) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 02-260-5186 

โทรสาร : 02-261-4174 

Website : http://www.thai-taffeta.com/ 

โครงการ / ทรพัยส์นิ ทีบ่รหิาร : โครงการไทยแทฟฟิตา้ 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ : - คุณ สมศกัดิ ์ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 42.95) 
- คุณ สพุจน์ ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 23.83) 
- คุณ เมธา ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 6.52) 
- คุณ รวริชัต ์ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 6.38) 
- คุณ รจติ ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 6.12) 
- คุณ กฤตกิา ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 4.65) 
- คุณ ศริพิร ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 2.35) 
- คุณ ศรจีนัทร ์ชยัวไิล (สดัสว่นรอ้ยละ 2.35) 
- คุณ ปรชีา นภาพฤกษช์าต ิ(สดัสว่นรอ้ยละ 0.81) 
- คุณ ปรดีา นภาพฤกษช์าต ิ(สดัสว่นรอ้ยละ 0.81) 
- คุณ สรุเดช นภาพฤกษช์าต ิ(สดัสว่นรอ้ยละ 0.81) 
- คุณ สรุนิทร ์นภาพฤกษช์าต ิ(สดัสว่นรอ้ยละ 0.81) 
- คุณ ธรีะ นภาพฤกษ์ชาต ิ(สดัสว่นรอ้ยละ 0.81) 
- คุณ วรีะ นภาพฤกษ์ชาต ิ(สดัสว่นรอ้ยละ 0.81) 
- คุณ เลีย่ว จงั เฉิน (สดัสว่นรอ้ยละ 0.01) 

   

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิในสว่นที ่2.4 ขอ้ 4.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

10.6 ทรสัตี 

10.6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อทรสัต ี : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105535048398 

โทรศพัท ์ : 02-949-1500 

โทรสาร : 02-949-1501 
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Website  : www.scbam.com 

ทุนจดทะเบยีน : 200,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 100,000,000 บาท 

10.6.2 โครงสรา้งการถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้ของทรสัต ีณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2563 มดีงันี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 19,999,998 99.999990 

2. นางสาวชนกานต ์อนนัตคุณากร 1 0.000005 

3. นางสาวอจัฉรา ศสัตรศาสตร ์ 1 0.000005 

รวม 20,000,000 100.000000 

10.6.3 ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง 

ทรสัตไีดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิทรสัตจีากส านกังาน ก.ล.ต. ในวนัที ่18 กนัยายน 2556 

10.6.4 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี 

(1) ทรสัตมีหีน้าทีจ่ดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัเยีย่งผูม้วีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความ
ช านาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ วตัถุประสงค์ในการจดัตัง้
กองทรสัต ์มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ถา้ม)ี 

(2) ทรสัตีมีหน้าที่ติดตามดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์ หรือผู้ได้รบัมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี)
ด าเนินการในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศ
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ทรสัตมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกครัง้ โดยหากมกีารขอมติจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรสัตตีอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(3.1) ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวหรอืเรื่องทีข่อมตวิ่าเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 

(3.2) ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวหรอืเรื่องทีข่อมตไิม่สามารถ
กระท าได ้หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีท่รสัตเีป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นกองทรสัต ์หากต้องมกีารออกเสยีงหรอืด าเนินการใดๆ ในฐานะผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคี านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และตัง้อยู่บน
หลกัแห่งความซื่อสตัยส์จุรติ และรอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืกระทบต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์ 
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(4) ทรัสตีมีหน้าที่บังคับช าระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับช าระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่าง
กองทรสัตก์บับุคคลอื่น  

(5) ในกรณีทีไ่ม่มผีูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืมเีหตุทีท่ าใหผู้จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หท้รสัตี
เข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ ทัง้นี้ ภายใต้
หลกัเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศ กร. 14/2555 โดยให้ทรสัตมีหีน้าที่จดัการกองทรสัต์ตามความ
จ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผูถ้อื
หน่วยทรสัตโ์ดยรวมและด าเนินการตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ พ.ร.บ. ทรสัต ์ใน
การด าเนินการดงักล่าว ทรสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการกองทรสัต์แทนในระหว่างนัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ 
ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได้ระบุไว้ รวมทัง้มอี านาจในการจดัใหม้ี
ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ตามอ านาจหน้าทีใ่นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ พ.ร.บ. ทรสัต์ หรอืประกาศหรอื
ขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

(6) ทรสัตมีสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการจดัการกองทรสัตต์ามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(7) ในกรณีทีก่องทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกั การจดัการลงทุนในทรพัยส์นิ
อื่นดงักล่าวอาจด าเนินการโดยทรสัต ีผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลอื่นทีท่รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์
มอบหมายโดยจะเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยในกรณีที่มอบหมายใหบุ้คคลอื่นทีม่ใิช่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นผู้ร ับด าเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ร ับด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประกอบธุรกจิ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในงานที่ เกี่ยวกบัการลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม  

(8) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสัง่ หนังสือเวียน ค าผ่อนผัน ยกเลิก หรือ
เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั อนัท าให้
ตอ้งมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทรสัตจีะตอ้งด าเนินการตามทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนด
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ค าสัง่ทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

(9) ห้ามมใิห้ทรสัตีน าหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอนัมไิด้เกดิจากการปฏบิตัิหน้าที่เป็นทรสัตีไปหกั
กลบลบหนี้กบัหนี้ทีบุ่คคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรสัตีอนัสบืเนื่องมาจากการจดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ การ
กระท าทีฝ่่าฝืนขอ้หา้มนี้ ใหก้ารกระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(10) ในกรณีที่ทรสัตีเขา้ท านิติกรรมหรอืท าธุรกรรมต่าง ๆ กบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ 
ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกว่าเป็นการกระท าในฐานะทรสัต ี 

(11) ให้ทรสัตีจดัท าบญัชทีรพัย์สนิของกองทรสัต์แยกต่างหากจากทรพัย์สนิและบญัชอีื่น ๆ ของทรสัตี ใน
กรณีทรสัตีจดัการกองทรสัต์หลายกอง ต้องจดัท าบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกนั และบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทัง้แยกกองทรสัต์ไวต่้างหากจาก
ทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัตแีละทรพัยส์นิอื่นทีท่รสัตคีรอบครองอยู่   
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(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 10.5.4 (11) จนเป็นเหตุให้กองทรสัต์ปะปนอยู่กบั
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นส่วนตวัของทรสัตจีนมอิาจแยกไดว้่าทรพัย์สนิใดเป็นของกองทรสัต์และทรพัยส์นิใดเป็น
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นสว่นตวัของทรสัตเีอง ใหส้นันิษฐานว่า 

(12.1) ทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต์ 

(12.2) ความเสยีหายและหนี้ทีเ่กดิจากการจดัการทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นความเสยีหายและหนี้ที่
เป็นสว่นตวัของทรสัต ี

(12.3) ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการจดัการทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต ์

ทรพัย์สนิที่ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรพัย์สนิที่ถูกเปลี่ยนรูปหรอืถูกเปลี่ยน
สภาพไปจากทรพัยส์นิทีป่ะปนกนัอยู่นัน้ดว้ย 

(13) ในกรณีทีท่รสัตมีไิดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10.5.4 (11) จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนั
จนมอิาจแยกไดว้่าทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัต์ใด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัยส์นินัน้ รวมทัง้ทรพัยส์นิทีถู่ก
เปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรพัย์สนินัน้และประโยชน์ใด ๆ หรือหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการ
จดัการทรพัย์สนิดงักล่าว เป็นของกองทรสัต์แต่ละกองตามสดัส่วนของทรพัย์สนิที่น ามาเป็นต้นทุนที่
ปะปนกนั 

(14) การใชอ้ านาจและการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัตใีนการจดัการกองทรสัต์เป็นเรื่องเฉพาะตวัของทรสัต ีทรสัตี
จะมอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัตม์ไิด ้เวน้แต่ 

(14.1) สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

(14.2) การท าธุรกรรมทีม่ใิช่เรื่องทีต่อ้งท าเฉพาะตวัและไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ชิาชพีเยีย่งทรสัตี 

(14.3) การท าธุรกรรมทีโ่ดยทัว่ไปผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิซึง่มทีรพัยส์นิและวตัถุประสงคข์องการจดัการ
ในลกัษณะท านองเดยีวกนักบักองทรสัตจ์ะพงึกระท าในการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการแทน 

(14.4) การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ การจดัท าสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการตดิตามการจ่ายเงนิ
ปันผล หรอืการปฏบิตังิานดา้นการสนับสนุนใหบ้รษิทัในเครอืของทรสัต ีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
หรอืนายทะเบยีนรายอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ด าเนินการได ้ 

(14.5) เรื่องอื่นใดที่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้รบัผดิชอบและด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ หรอืหลกัเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 
29/2555 หรอืประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

ในกรณีทีท่รสัตฝ่ีาฝืนบทบญัญตัติามวรรคหนึ่ง ใหก้ารทีท่ าไปนัน้ผูกพนัทรสัตเีป็นการส่วนตวัไม่ผูกพนั
กองทรสัต ์

(15) ในกรณีที่ทรสัตีมอบหมายให้ผู้อื่นจดัการกองทรสัต์โดยชอบตามขอ้ 10.5.4 (14) ทรสัตีต้องเลอืกผู้รบั
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทัง้ต้องก ากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอย่าง
เพยีงพอ และต้องก ากบัดูแล โดยจะก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเกีย่วกบัการมอบหมายงานตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การตดิต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกจิโดยทัว่ไปของทรสัต ีหรอืประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และทีไ่ดแ้กไ้ข
เพิม่เตมิ ดงันี้ 
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(15.1) การคดัเลอืกผูท้ี่สมควรได้รบัมอบหมายโดยพจิารณาถงึความพร้อมดา้นระบบงานและบุคลากร
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้ร ับมอบหมายงานและ
กองทรสัต ์

(15.2) การควบคุมและประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูไ้ดร้บัมอบหมายงาน 

(15.3) การด าเนินการของทรสัตเีมื่อปรากฏว่าผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัมอบหมายงาน
อกีต่อไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอยีดในการปฏบิตัขิองทรสัตใีนกรณีดงักล่าวได้ 

(16) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรสัตี หากทรสัตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรสัตีรายใหม่เขา้รบัหน้าที่ มีการ
จดัการกองทรสัต์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอื พ.ร.บ. ทรสัต์ จนเป็นเหตุให้
กองทรสัตเ์สยีหาย ใหท้รสัตรีายใหม่ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(16.1) เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทรสัตรีายทีต่อ้งรบัผดิ 

(16.2) ตดิตามเอาทรพัยส์นิคนืจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะไดท้รพัยส์นิมาโดยตรงจากทรสัตี
รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรพัย์สนิในกองทรสัต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็น
ทรพัยส์นิอย่างอื่นกต็าม เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะไดม้าโดยสุจรติ เสยีค่าตอบแทนและไม่รูห้รอืไม่
มเีหตุอนัควรรูว้่าทรพัยส์นินัน้ไดม้าจากการจดัการกองทรสัตโ์ดยมชิอบ 

(17) ในการจดัการกองทรสัต์และการมอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัต์โดยชอบตามขอ้ 10.5.4 (14) หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรสัตีต้องช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นให้กบับุคคลภายนอกด้วยเงนิหรือทรพัย์สนิที่เป็น
ส่วนตวัของทรสัตเีองโดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ใหท้รสัตมีสีทิธไิดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืจาก
กองทรสัตไ์ด ้เวน้แต่สญัญาก่อตัง้ทรสัตจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิหรอืทรพัยส์นิคนืตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุรมิสทิธทิีท่รสัตมีอียู่ก่อนผูถ้อืหน่วยทรสัต์
และบุคคลภายนอกทีม่ทีรพัยสทิธหิรอืสทิธใิด ๆ เหนือกองทรสัต ์และเป็นสทิธทิีอ่าจบงัคบัไดใ้นทนัทโีดย
ไม่จ าตอ้งรอใหม้กีารเลกิทรสัต ์และในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นรปู หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิใน
กองทรสัต์เพื่อใหม้เีงนิหรอืทรพัยส์นิคนืแก่ทรสัต ีใหท้รสัตมีอี านาจด าเนินการดงักล่าวไดแ้ต่ต้องกระท า
โดยสจุรติ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด 

(18) ห้ามมใิห้ทรสัตใีชส้ทิธติามขอ้ 10.5.4 (16) จนกว่าทรสัตีจะได้ช าระหนี้ที่มอียู่ต่อกองทรสัต์จนครบถ้วน
แลว้ เวน้แต่เป็นหนี้ทีอ่าจหกักลบลบหนี้กนัไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(19) ในกรณีทีท่รสัตจีดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอื พ.ร.บ. ทรสัต์ ทรสัตี
ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์ 

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและมเีหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ ทรสัตอีาจขอความเหน็ชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนทีจ่ะจดัการกองทรสัตเ์ป็นอย่างอื่นใหต่้างไปจากทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ท
รสัตไ์ด ้และหากทรสัตไีดจ้ดัการตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบนัน้ดว้ยความสจุรติและเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุด
ของกองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตไีม่จ าตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึ่ง 

(20) ทรสัตมีหีน้าทีด่แูลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตม์สีาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในกรณีทีม่กีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหท้รสัตดี าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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(20.1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์เป็นไปตามวธิกีารและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

(20.2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ม่เป็นไปตามขอ้ 10.5.4 (19) (19.1) ใหท้รสัตี
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และตาม พ.ร.บ. ทรสัต์เพื่อ
ดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(20.3) ในกรณีที่หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที่ออกตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ และ พ.ร.บ. ทรสัต์ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตม์ขีอ้ก าหนดทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ใหท้รสัตดี าเนินการเพื่อแกไ้ขเปลีย่นแปลง
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน์ัน้ ตามวธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอื
ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรสัต ์

(21) ทรสัตีมีหน้าที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์หรือผู้ได้รบัมอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี 
ด าเนินการในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศ
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถงึการท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้ดว้ย 

(21.1) ดูแลให้การบริหารจดัการกองทรสัต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรสัต์ที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตต์ัง้อยู่ 

(21.2) ตดิตามดแูลและด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ร้บัมอบหมายมลีกัษณะและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการถอดถอนผูร้บั
มอบหมายรายเดมิ และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม่  

(21.3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึหนงัสอืชีช้วน 

(21.4) ควบคุมดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(21.5) แสดงความเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการหรอืการท าธุรกรรมเพื่อกองทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
และผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี เพื่อประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ การเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทรสัตต่์อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ  

(22) ในกรณีทีป่รากฏว่าผูจ้ดัการกองทรสัต์กระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการ จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่
กองทรสัต ์หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้รสัตมีหีน้าที ่ดงันี้ 

(22.1) รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่รูห้รอืพงึรูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(22.2) ด าเนินการแกไ้ข ยบัยัง้ หรอืเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต ์ตามทีเ่หน็สมควร  

(22.3) ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้รสัตจีดัการกองทรสัตต์าม    
ความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรสัต์หรอืผู้ถือหน่วยทรสัต์ทัง้ปวง โดยทรสัตีอาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการกองทรสัต์
แทนในระหว่างนี้ได ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ (5) 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

ส่วนที ่2.10 หน้า 122 

 

(23) ในกรณีทีท่รสัตเีป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ หากต้องมกีารออกเสยีงหรอืด าเนินการใด ๆ ในฐานะ 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตคี านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม และตัง้อยู่
บนหลกัแห่งความซื่อสตัย์สุจรติ และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งหรอื
กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ 

(24) ทรัสตีมีหน้าที่จ ัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ตาม
พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์ด าเนินการแทนได ้โดยเมื่อมกีารมอบหมายผูอ้ื่นเป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ทรสัตี
มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดงักล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
กฎหมายหลักทรัพย์ เว้นแต่มีการจัดท าหลักฐานตามระบบและระเบียบข้อบังคับของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัยใ์นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบันายทะเบยีนหลกัทรพัย์ 

(25) ทรสัตหีรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ตอ้งจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต ์หรอืใบหน่วยทรสัตม์อบ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย์ 

(26) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ขอใหท้รสัตหีรอืนายทะเบยีนหลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานสทิธใินหน่วยทรสัตใ์หม่
หรอืใบหน่วยทรสัต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าทีสู่ญหายลบเลอืน หรอืช ารุดในสาระส าคญั ให้ทรสัตมีหีน้าที่
ออกหรอืด าเนินการให้มกีารออกหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์หรอืใบหน่วยทรสัต์ใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของทรสัตใีน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

10.6.5 ค่าธรรมเนียมท่ีได้รบัจากการท าหน้าท่ีเป็นทรสัตี 

เป็นไปตามทีก่ าหนดในสว่นที ่2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

10.7 ข้อมูลของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทรสัต ์

10.7.1 ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์

ชื่อ : บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ : ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา คอมเพลก็ซ ์ 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองตนัเหนือ  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 02-264-9090 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัต์ตกลงช าระค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
รายละเอยีดดงันี้ 

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) จ านวน 1,555,846 บาท 

(ข) ค่าบรกิารอื่น (non-audit fee) จ านวน 3,637,724 บาท 
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ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวน 1,550,000 บาท 

10.7.2 นายทะเบียนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ชื่อ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท ์ : 02-009-9999 

10.7.3 ผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยู่เดมิ 

(1) ชื่อ : บรษิทั เอส. แอล. สแตนดารด์ แอพไพรซลั จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 114 ซอย รตันอุทศิ 19 ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110  

โทรศพัท ์ : 02-652-6333   

ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

(2) ชื่อ : บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 2521/35-36 บซิทาวน์ ลาดพรา้ว ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขต 

   วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศพัท ์ : 02-530-4333   

(3) ชื่อ : บรษิทั แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 1350/279-283 ไทยรงคท์าวเวอร ์ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ : 02-030-5885 

10.7.4 ท่ีปรกึษาของกองทรสัตส์ าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสอง 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

(1) ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 02-111-1111 

(2) ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่9 ถนนรชัดาภเิษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ : 02-777-77777 
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ทีป่รกึษากฎหมาย 

ชื่อ : บรษิทั ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่57 ปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์ชัน้ 16 หอ้ง 1609-1610 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
   เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์ : 02-108-2344 
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11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีจะเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รวม 
 

ร้อยละ 10.00 ของ 
NAV  

- - - - 

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์  รอ้ยละ 0.75 ของ TAV 
โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้

ต ่าไมน้่อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปี 

รายเดอืน 
 

ตามทีจ่่ายจรงิ ค่าธรรมเนียมในการได้มาซ่ึง
ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง ก อ งท รัส ต ์
(Acquisition fee)  
ไม่ เกิน ร้อยละ 3.00 ของมูลค่ า
ทรพัย์สนิที่ได้มาของกองทรสัต์ใน
แต่ละคราว 

ค่าธรรมเนียมในการจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรพัย์สินของกองทรสัต ์
(Disposal fee)  
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทีต่ ่า
กว่าระหว่างทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไป
ของกองทรสัต์ในแต่ละคราว และ
ราคาประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิ
ราคาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ร ับ
ความ เห็นชอบจากส านัก งาน 
ก.ล.ต. 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ รอ้ยละ 1.00  
ของ TAV โดยมี

ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่
น้อยกว่า  

5.00 ลา้นบาทต่อปีโดย
ไมร่วมค่าธรรมเนียมการ
จดัการกองทรสัต์ (ใน
กรณทีีท่รสัตรีบัหน้าที่
เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์) 
หรอืค่าธรรมเนียม 
ตราสารอืน่ใดที่

กองทรสัตส์ามารถเขา้
ลงทุนและไดพ้จิารณา
เขา้ลงทุน  (ในกรณี

ทีท่รสัตรีบัหน้าทีเ่ป็นผู้
ออกตราสารดงักล่าว) 
(ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอื
ภาษอีื่นใดในท านอง

เดยีวกนั) 

รอ้ยละ 0.22 ของ TAV โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไมน้่อยกว่า  
5.00 ลา้นบาทต่อปี โดยไมร่วม

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัต์ (ใน
กรณทีีท่รสัตรีบัหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัต)์ หรอืค่าธรรมเนียมตราสารอื่น
ใดทีก่องทรสัต์สามารถเขา้ลงทุนและได้
พจิารณาเขา้ลงทุน (ในกรณทีีท่รสัตรีบั
หน้าทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารดงักล่าว) (ไม่

รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั) 

รายเดอืน 
 

- - 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ NAV ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.038 ต่อปีของ NAV รายเดอืน 
 

- - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ
กองทรสัต์  
  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.75 ของ
รายไดสุ้ทธจิากสญัญา
เช่าและสญัญาบรกิาร
ส าหรบัค่าธรรมเนียม
การบรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิหลกั และไม่
เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปี
ของก าไรจากการ
ด าเนินงานส าหรบั
ค่าธรรมเนียมพเิศษ  

ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ
หลัก ของกองทรัสต์  ซึ่ งช าระให้กับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ มอีตัราดงันี้ 
(1) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

ท รัพ ย์ สิ น ห ลัก ข อ งก อ งท รัส ต์ 
(Performance Fee) ไม่เกินร้อยละ 
2.75 ของรายได้สุทธจิากสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิาร 

(2) ค่ าธรรม เนี ย มพิ เศษ  ( Incentive 
Fee) ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของ
ก า ไ ร จ าก ก ารด า เนิ น งาน ข อ ง
กองทรสัต์ 

 
น อก จากนี้  ยั งมี ค่ า ใช้ จ่ าย อื่ น ๆ  ที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  
(1) ค่ า ดู แ ล ร ะบ บ ส าธ า ร ณู ป โภ ค

ส่วนกลาง (Common Area Service 
Fee) คิดที่อัตราเริ่มต้น 3.00 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดอืน  

(2) ค่านายหน้าในการที่ผู้เช่าต่ออายุ
สัญ ญ าเช่ าแ ล ะบ ริก าร  แ ล ะค่ า
นายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายใหม่
ส าหรบัอสงัหารมิทรพัย์ทีว่่าง โดยมี
อตัราดงันี้ 

รายเดอืน 
 

- - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(2.1) อตัรา 0.50 เดอืนของอตัราค่าเช่า
และค่าบริการ ในกรณีผู้เช่าราย
เดิมต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญา
บริการเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น (แล้วแต่กรณี) 
เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่า
จริงในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุ
สญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรอืเกิน
กว่า 3 ปี  

(2.2) อตัรา 1 เดอืนของอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร ในกรณีผูเ้ช่ารายใหม่ท า
สญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี หรือ ลดลงหรือ
เพิม่ขึน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วน
ตามระยะเวลาการเช่าจรงิ ในกรณี
ผู้เช่ารายใหม่ท าสัญญาเช่าและ
สญัญาบริการเป็นระยะเวลาน้อย
กว่า 3 ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี 

 ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารง
สถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

รอ้ยละ 0.05 ของทุน
ช าระแลว้ 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05  
ของทุนช าระแลว้ 

รายปี - - 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี รอ้ยละ 0.13 ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิจาก
ธนาคาร 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาอื่นๆ - - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ - - - รอ้ยละ 3.00 ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย 

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มื หรอืการ
ออกตราสารทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์กรณทีี่
มกีารระดมทุนและส่งเสรมิการขายรวมถงึ
ค่าใชจ้่ายเพือ่ใหข้อ้มลูแก่ผูล้งทุน 

- - - รอ้ยละ 1.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าใชจ้่ายในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์และการ
จดัท าเอกสารประกอบประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ      

(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
ราคาทรพัย์สนิ และ/หรอื สอบทานการประเมนิ
ราคาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 0.08 ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี - - 

(2) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์รายงานประจ าปี  และ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกบัผู้ถือหน่วยทรสัต์  
ตลอดจน ค่าแปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

รอ้ยละ 0.01 ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(3) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ์ และจดัส่งหนังสอื
บอกกล่าว หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร 
ประกาศและรายงานต่างๆ ถงึผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 
รวมถงึการลงประกาศหนงัสอืพมิพ์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(4) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ การเพิ่มทุน และ/
หรอื ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ค่า
ไปรษณยีากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

รอ้ยละ 0.01 ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(5) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ ค่าเอกสาร
การลงบญัชกีองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.01 ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(6) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และ/หรือ ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ 
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่น  ที่
เกีย่วขอ้ง 

รอ้ยละ 0.01 ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 

(7) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
เกีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

รอ้ยละ 0.10 ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ - - - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(8) ค่าใช้จ่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การจดัตัง้กองทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 
และค่าใช้จ่ายในการเตรียมและจัดท าเอกสาร
สญัญา เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(9) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรือตัวแทน (Agent or 
Property Broker) (ถ้ ามี ) ใน ก ารซื้ อ  จัดห า  
จ าหน่าย หรอืโอนสทิธ ิ

- - - รอ้ยละ 3.00 ตามทีจ่่ายจรงิ 

(10) ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายเพือ่การจดัหา ไดม้า 
จ าห น่ าย  จ่ าย  โอน สิน ท รัพ ย์  ท รัพ ย์ สิน  
หลักทรัพย์ของกองทรัสต์  เช่น  ค่ าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย ์
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร โ อ น ห ลั ก ท รัพ ย์  ห รื อ 
อสงัหารมิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(11) ค่าภาษหีรอืค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่
เกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ อสงัหารมิทรพัย์ 
หรอืทรพัย์สนิอื่นของกองทรสัต์ เช่น ค่านายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์  และจะถูกหักจากค่าขาย
หลกัทรพัยเ์มือ่มกีารขายหลกัทรพัย์ เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(12)  ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
ค่าทรพัยส์นิ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(13) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
ระบบวศิวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชต่ีอการ
ตรวจสอบประมาณการงบก าไรขาดทุน ค่าใชจ้่าย
จดัท ารายงาน หรอืบทวจิยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(14) ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยทรสัต์  
เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณยีากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร เป็นตน้ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(15) ค่าจดัท า จดัพมิพ ์ใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ ใบทรสัต์ 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ีและแบบฟอรม์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกองทรสัต์  และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(16) ค่าจดัท าและจดัพมิพ์หนังสอืชี้ชวน ตลอดจน ค่า
แปลและจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(17)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการติดตามทวงถามหรอื
การด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรบัช าระหนี้
ใดๆ หรอืค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดี
ในศาล เพื่อร ักษาสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์  
ผู้จดัการกองทรสัต์ หรอื ทรสัตี ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั
กองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(18)  ค่าใชจ้่ายทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงาน
และการบรหิารทรพัย์สนิของกองทรสัต์ รวมถึง
การค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาล เช่น 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรพัย์สนิ ค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เพื่ อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์โดยรวม ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายใน
การด าเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก 
ค่าจดทะเบียนจ านอง ค่าจดทะเบียนปลอด
จ านอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจดทะเบียนต่างๆ 
กบัส านักงานที่ดนิที่เกี่ยวขอ้ง ค่าใช้จ่ายในด้าน
นิตกิรรม ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

(19)  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองทรสัตทีีฟ้่องรอ้งให้
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัติามหน้าที่ หรอืเรยีกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จ ัดการ
กองทรสัต์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทัง้
ป ว งห รือ เมื่ อ ได้ ร ับ ค า สั ง่ จ าก ส านั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกส าหรับ
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นอัน เนื่ องมาจากการ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ ในส่วนที่เกินจากค่า
สิน ไหมทดแทนที่ กอ งท รัสต์ ได้ ร ับภ าย ใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ตลอดอายกุองทรสัต์ รายครัง้ 

เพดาน % ต่อปี  
(ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและ
ระยะเวลา
ท่ีเรียกเกบ็ 

เพดาน % ของ NAV 
ภายหลงัการท าธรุกรรม

ในแต่ละครัง้ 
 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(21)  ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลิก
กองทรสัต์หรอืเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ 
หรอื ทรสัต ี

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(22) ค่าตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและทรสัตใีนระหว่างการ
ช าระบัญชีกองทรสัต์จนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทรสัต์กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

(23) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
อนัเกีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

- - - ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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11.2 ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูจ้องซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูจ้องซ้ือ หรือผูถ้ือหน่วยทรสัต์ อตัราท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็ 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรสัต ์ ไมม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ตามอตัราทีธ่นาคารพาณชิยก์ าหนด (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต ์
ยกเวน้ภายในปีทีม่กีารช าระค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบยีน 

และตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ 
ยกเวน้ภายในปีทีม่กีารช าระค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบยีน 

และตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (ถา้ม)ี 

 อื่นๆ ระบ ุ
อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดท านองเดยีวกนัแลว้ 
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12. รายการระหว่างกนัและการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการดูแลและจดัการกองทรสัต์ซึ่งรวมถึงการบรหิารการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของกองทรสัต์ 
รวมทัง้การควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์แมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมนีโยบายทีจ่ะหลกีเลีย่ง
การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แต่กองทรสัต์อาจจะยงัมกีารท ารายการ
ระหว่างกนักบับุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่าง
กนัดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

12.1 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับุคคลดงักล่าว  

 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี  
และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับคุคลดงักล่าว  

ซ่ึงได้เข้าท ารายการกบักองทรสัต ์

ความสมัพนัธ ์

1)  บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั - เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
2)  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั - เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ 
3)  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีของกองทรสัต์  
โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
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12.2 รายละเอียดธรุกรรมรายการระหว่างกนัท่ีผา่นมาของกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1) บริษทั เอไอเอม็ รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากดั 

1. ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

ลัก ษณะ ข อ ง ร า ย ก า ร
ระหว่างกนั 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
- ทรสัตซีึง่กระท าในนามของกองทรสัตว์่าจา้ง บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจ

เมน้ท ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ล้านบาท) 

1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 10.8 
1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 17.5 
1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563  27.8 
1 ม.ค. 2564 – 31 ม.ีค. 2564 7.6 
  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2561 1.9 
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด 17.5 
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (15.0) 
ณ 31 ธ.ค. 2562 4.4 
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด  27.8 
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (27.0) 
ณ 31 ธ.ค. 2563 5.1 
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด  7.6 
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (7.7) 
ณ 31 ม.ีค. 2564 5.0 

 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

- การจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ โดยผู้บริหารของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  
มปีระสบการณ์ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นอย่างด ี

ความเห็นด้านราคาและ
เ งื่ อ น ไ ข โ ดยผู้ จ ัด ก า ร
กองทรัสต์และท่ีปรึกษา
ทางการเงิน 

- บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์(อตัราดงักล่าว ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่หรอืภาษอีื่นใดท านอง
เดยีวกนั) ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

- ค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทรัสต์พื้นฐาน ช าระเป็นรายเดือนและ
ค านวณเป็นอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิรวม
ของกองทรสัต ์โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5.00 ลา้นบาท  
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- ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของกองทรสัต์ คิดเป็นอตัราไม่
เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ได้มาของกองทรสัต์ในแต่ละ
คราว และ 

- ค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์คดิเป็นอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไป
ของกองทรสัต์ในแต่ละคราว และราคาประเมนิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิ
ราคาอิสระที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

- โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์และค่าธรรมเนียมการ
ไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ดงักล่าวเป็นไปตามธุรกจิ
ปกติเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์อื่นในประเทศและค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทรัสต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นในประเทศ 

2. ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ลัก ษณะ ข อ ง ร า ย ก า ร
ระหว่างกนั 

- ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
- ทรสัตซีึง่กระท าในนามของกองทรสัตว์่าจา้ง บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจ

เมน้ท ์จ ากดั เป็นผูบ้รหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ล้านบาท) 

1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 2.3 
1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 9.4 
1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563  21.5 
1 ม.ค. 2564 – 31 ม.ีค. 2564 6.2 
  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2561 0.4  
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด 9.4  
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (6.3) 
ณ 31 ธ.ค. 2562 3.5 
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด  21.5  
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (21.0) 
ณ 31 ธ.ค. 2563 4.0  
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด  6.2 
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (6.0) 
ณ 31 ม.ีค. 2564 4.2 
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ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

- การจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ จ ัดการ
กองทรสัต์ โดยบรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั จะเป็นผูเ้ขา้ท า
สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ความเห็นด้านราคาและ
เ งื่ อ น ไ ข โ ดยผู้ จ ัด ก า ร
กองทรัสต์และท่ีปรึกษา
ทางการเงิน 

- บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั มสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ (อัตราดังกล่าว ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกัน) จากกองทรัสต์ตาม
รายละเอยีด ดงันี้ 

- ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
(Performance Fee) ช าระเป็นรายเดือนและค านวณเป็นอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 2.75 ของรายไดส้ทุธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 

- ค่าธรรมเนียมพิเศษ ( Incentive Fee) ช าระเป็นรายเดือนและ
ค านวณเป็นอตัราไม่เกนิร้อยละ 4.00 ของก าไรจากการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์

- ค่านายหน้าในการทีผู่เ้ช่ารายย่อยต่อสญัญาเช่าและบรกิาร ค านวณ
เป็นอตัรา 0.50 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ในกรณีผู้เช่า
รายเดมิต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอื 
ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลาการเช่า
จริงในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรือเกินกว่า 3 ปีและค่านายหน้าในการ
จัดหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง โดย
ค านวณเป็นอตัราไม่เกนิ 1 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร ใน
กรณีผู้เช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลา 3 
ปี หรอื ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นสดัส่วนตามระยะเวลา
การเช่าจรงิ ในกรณีผู้เช่ารายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หรอืเกนิกว่า 3 ปี 

- โครงสร้างค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์นัน้
เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ในการสร้างรายได้และบริหารต้นทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยอตัราค่าธรรมเนียมทีก่องทรสัตจ์ะช าระใหแ้ก่บรษิทั เอ
ไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็นอตัราที่สะท้อนค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารทรพัย์สนิตามปกติที่เกดิขึน้ และเทยีบเคยีงได้กบัค่าธรรมเนียม
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และทรสัต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนั  
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12.3 รายการระหวา่งกนัระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

1) บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ (ทรสัต)ี และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ไดร้บัค่าธรรมเนียม

จากการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรบัผดิชอบของทรสัตใีนสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
 

ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ (ทรสัตี) จ านวน (ล้านบาท) 
1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 5.3 
1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 8.5 
1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 12.9 
1 ม.ค. 2564 – 31 ม.ีค. 2564 3.3 
  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ านวน (ล้านบาท) 
ณ 31 ธ.ค. 2561 0.9 
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด 8.5  
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (7.3) 
ณ 31 ธ.ค. 2562 2.1  
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด  12.9  
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (12.8)  
ณ 31 ธ.ค. 2563 2.2  
บวก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ระหว่างงวด  3.3 
หกั จ่ายช าระค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (3.4) 
ณ 31 ม.ีค. 2564 2.1  

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

กองทรัสต์ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
เป็นทรัสตี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของทรสัตใีนสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ความเหน็ด้านราคาและ
เง่ือนไขโดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษา
ทางการเงิน 

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้พจิารณาเงื่อนไข และอตัราค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กบั
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ซึ่งได้รบัค่าธรรมเนียม
การดูแลผลประโยชน์เป็นรายเดอืน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์และมคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 5.00 ลา้น
บาทต่อปี โดยอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับค่ าธรรมเนียมทรัสตีของทรัสต์ เพื่ อการลงทุน ใน
อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นในประเทศ 
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2) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บริษทัในกลุ่ม 

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

- รายไดด้อกเบีย้และเงนิฝากธนาคาร 
- ทรสัตีซึ่งกระท าในนามของกองทรสัต์น าเงนิมดัจ าค่าเช่า เงนิสดที่เหลอื

หลงัการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วย รวมถงึเงนิรอจ่าย เป็นตน้ ฝากไวก้บั
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั 
 

รายได้ดอกเบีย้ จ านวน (ล้านบาท) 
1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 0.061 
1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 0.257 
1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 0.082 
1 ม.ค. 2564 – 31 ม.ีค. 2564 0.028 
  

เงินฝากธนาคาร จ านวน (ล้านบาท) 
31 ธ.ค. 2561 19.9 
31 ธ.ค. 2562 74.4 
31 ธ.ค. 2563 41.5 
31 ม.ีค. 2564 142.0  

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

การน าเงนิมดัจ าค่าเช่า เงนิสดที่เหลอืหลงัการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วย 
รวมถึงเงินรอจ่าย เป็นต้น ฝากไว้กับธนาคารจะท าให้กองทรัสต์มีรายได้
ดอกเบีย้เพิม่ขึน้นอกเหนือจากรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 

ความเหน็ด้านราคาและ
เง่ือนไขโดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษา
ทางการเงิน 

อตัราดอกเบีย้ทีก่องทรสัต์ไดร้บัเป็นอตัราดอกเบีย้ในอตัราเดยีวกบัทีธ่นาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ให้กบัลูกค้าทัว่ไป ซึ่งเป็นอตัราเงื่อนไขทาง
การคา้ปกต ิไม่ท าใหก้องทรสัตเ์สยีประโยชน์แต่อย่างใด 

 
ทัง้นี้ รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวขา้งต้นทีย่งัคงมอียู่ ต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ ทัง้
ก่อนและหลงัการลงทุนเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ค่าธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ (ทรสัต)ี และ รายไดด้อกเบีย้และเงนิฝากธนาคาร 

12.4 นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัผู้จดัการ
กองทรสัตใ์นอนาคตและแนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในอนาคต และมีแนวทางในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บั
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ กล่าวคอื ฝ่ายพฒันาธุรกจิและฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตังิานจะร่วมกนัดแูล
ใหก้ารท าธุรกรรมเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1) ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านักงานก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และทีส่ าคญัตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรสัต์ 
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2) ตอ้งมคีวามสมเหตุสมผล กระท าบนราคา และเงื่อนไขตลาดทีเ่ป็นธรรม 

3) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

4) ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการท าธุรกรรมจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม 

5) ฝ่ายพฒันาธุรกจิจะน าเสนอธุรกรรมดงักล่าวต่อประธานเจา้หน้าที่บรหิารเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ฝ่ายกฏหมายและก ากับการปฏิบตัิงานจะด าเนินการให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจน าเสนอธุรกรรม
ดงักล่าวแก่ทรสัตี และ/หรอื ผู้ถือหน่วยทรสัต์ เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบหรืออนุมตัิ (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาดของธุรกรรมและเป็นไป
ตามกฏหมายทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (และทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศเปลีย่นแปลง)   

12.5 นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตี และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัทรสัตีในอนาคตและ
แนวทางป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในกรณีทีจ่ะมกีารเขา้ท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตแีละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบัทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
พจิารณาถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็
เกีย่วกบัความจ าเป็นและประโยชน์ทีก่องทรสัต์จะไดจ้ากการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว โดยขัน้ตอนการพจิารณา
และอนุมตักิารท ารายการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และจะมกีารด าเนินการดงันี้  

1) มกีารเปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืช่องทางอื่นใดที่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ  

2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผล ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทีช่ดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่
น้อยกว่า 14 วนั เว้นแต่ในกรณีทีม่กีารขอมติผูถ้ือหน่วยทรสัต์เพื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ให้การคดัคา้น
กระท าในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ 

อน่ึง ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ (3) ในจ านวน
ที่เกนิกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทรสัตีจะกระท าหรอืยนิยอมให้มกีารท า
ธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัตไ์ม่ได ้
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชทีีท่ าการตรวจสอบหรอืสอบทานงบการเงนิของกองทรสัต์ 

งบการเงิน ผูส้อบบญัชี หมายเหต ุ
รายงานการสอบทานขอ้มลู
ทางการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 
วนัที ่31 มนีาคม 2564 

นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะบยีน 3734 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะบยีน 3734 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะบยีน 3734 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะบยีน 3734 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

รายงานผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดต้รวจสอบและสอบทานงบการเงนิของกองทรสัต์ในระยะเวลาทีผ่่านมา สรุป
ไดด้งันี้ 

ประเภท หมายเหต ุ
รายงานการสอบทาน และขอ้มลู
ทางการเงนิระหว่างกาล ส าหรบั

งวดสามเดอืน สิน้สดุ  
วนัที ่31 มนีาคม 2564 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ก าหนดโดยสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุนและได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทาน 

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2563 ถูกต้องตามควรในสาระส าคญัตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่ก าหนด
โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2562 ถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
งบการเงนิตรวจสอบ ปี 2561 ถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.2 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

ขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงนิของกองทรสัตท์ีผ่่านการตรวจสอบจากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 และทีผ่่านการสอบทานจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด 31 มนีาคม 2564 
มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

31 ธ.ค. 2561 
(ตรวจสอบ)  

31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2563 
(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค. 2564 
(สอบทาน) 

สินทรพัย ์     
เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 80,706 184,439 279,567 19,790 
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 2,406,719 6,649,200 7,154,611 7,154,611 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19,852 74,358 41,502 313,530 
ลูกหน้ีจากดอกเบีย้คา้งรบั 360 4 17 52 
ลูกหน้ีรายไดค้า่เช่าและบรกิารคา้งรบั 312 2,792 3,865 5,614 
ลูกหน้ีจากกรมสรรพากร 1,054 - - - 
รายไดท้ีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 7,382 2,867 3,129 4,603 
คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช ี - 2,905 2,273 2,117 
สนิทรพัยอ์ื่น 663 745 1,005 4,309 
รวมสินทรพัย ์ 2,517,048 6,917,310 7,485,969 7,504,626 
หน้ีสิน      
เจา้หน้ีจากดอกเบีย้คา้งจา่ย 408 4,466 6,476 7,724 
เจา้หน้ีอื่น 2,235 1,250 4,178 28,444/1 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่ายและส ารองหน้ีสนิ 7,022 21,310 30,348 12,329/2 
เงนิมดัจ ารบัจากคา่เช่าและเงนิประกนัรายไดค้า่เช่า 55,580 114,992 132,448 131,301 
เงนิกูย้มืระยะยาว 698,000 1,670,625 2,149,691 2,149,792 
รวมหน้ีสิน 763,245 1,812,643 2,323,141 2,329,590 
สินทรพัยส์ทุธิ 1,753,803 5,104,668 5,162,828 5,175,036 
สินทรพัยส์ทุธิ:      
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 1,550,000 4,669,375 4,669,375 4,669,375 
ก าไรสะสม 203,803 435,293 493,453 505,661 
สินทรพัยส์ทุธิ 1,753,803 5,104,668 5,162,828 5,175,036 
สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย(บาท) 11.3148 11.9757 12.1122 12.1408 
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  
ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 155,000,000 426,250,000 426,250,000 426,250,000 

หมายเหตุ:  
/1 เจา้หนี้อืน่และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย เนือ่งจากมกีารจดัประเภทเจา้หนี้ใหมส่ าหรบัรายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ส าหรบั
งวดสามเดอืนสิ้นสุด วนัที ่31 มนีาคม 2564 

/2 ส ารองหนี้สนิ เนือ่งจากมกีารจดัประเภทเจ้าหนี้ใหม่ส าหรบัรายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่ างกาล ส าหรบังวดสามเดอืน
สิ้นสุด วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 
งวด 3 เดือน

ส้ินสดุ 
31 มี.ค. 

2561 2562 2563 2564 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

รายได้       
รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 175,141 337,643 586,127 155,835 
รายไดด้อกเบีย้ 607 394 126 56 
รวมรายได้ 175,748 338,037 586,254 155,891 
ค่าใช้จ่าย      
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 10,810 17,502 27,772 7,578 
คา่ธรรมเนียมทรสัต ี 5,340 8,519 12,910 3,311 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 619 1,056 1,391 382 
คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ
กองทรสัต์ 2,284 9,373 21,486 6,167 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ 2,810 19,814 42,376 11,611 
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 1,605 2,483 5,193 389 
คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชตีดัจ าหน่าย - 250 632 155 
คา่ใชจ้า่ยอื่น 1,905 1,612 2,038 1,112 
ตน้ทุนทางการเงนิ 24,917 50,577 75,117 20,412 
รวมค่าใช้จ่าย 50,290 111,188 188,915 51,117 
ก าไรจากการลงทุนสทุธิ 125,458 226,849 397,338 104,774 
รายการก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน      
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 51 630 688 420 
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรม
ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 6 592 (2,747) (277) 
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์ 165,200 158,276 18,543 - 
รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 165,257 159,498 16,483 143 
การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 290,715 386,346 413,822 104,917 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 
งวด 3 เดือน

ส้ินสดุ 
31 มี.ค. 

2561 2562 2563 2564 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน 290,715 386,346 413,821 104,917 
ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธิ
จากการด าเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใช้
ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน: 

     

ซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์ (101,519) (4,069,058) (474,611) - 
ซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ (349,494) (366,002) (685,531) (83,029) 
ขายและรบัช าระเงนิคนืทุนจากเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ 269,018 264,828 588,344 342,949 
การรบัรูส้ว่นลดมลูคา่เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (173) (1,336) -  
ตน้ทุนทางการเงนิ 24,917 50,577 75,117 20,412 
ลูกหน้ีจากดอกเบีย้คา้งรบั (เพิม่ขึน้) ลดลง (352) 355 (12) (36) 
ลูกหน้ีจากรายไดค้า่เช่าและบรกิารคา้งรบัเพิม่ขึน้ 2,432 (2,480) (1,073) (1,749) 
ลูกหน้ีจากกรมสรรพากรลดลง 14,023 1,055 - - 
รายไดท้ีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระเพิม่ขึน้ (7,268) (10,633) (12,519) (1,474) 
คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัช ี(เพิม่ขึน้) ลดลง - (2,905) 632 156 
สนิทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้ (646) (82) (260) (3,304) 
เจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (98,505) (985) 2,929 4,002/1 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่ายและส ารองหน้ีสนิเพิม่ขึน้ 6,068 14,288 9,038 2,246/2 
เงนิมดัจ ารบัจากคา่เช่าและเงนิประกนัรายไดค้า่
เช่าเพิม่ขึน้ 5,360 59,412 17,456 (1,147) 
ก าไรสทุธทิีจ่ากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ (51) (630) (688) (420) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรม
ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ (6) (592) 2,747 277 
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์ (165,200) (158,276) (18,543) - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (110,681) (3,836,118) (83,153) 383,800 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      
เงนิสดรบัจากการขายหน่วยทรสัต์ - 3,119,375 - - 
เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาว 108,000 972,625 887,066 - 
เงนิสดจา่ยคนืการกูย้มืเงนิระยะยาว - - (408,000) - 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (88,179) (154,857) (355,662) (92,709) 
ดอกเบีย้จา่ย (24,916) (46,519) (73,107) (19,063) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (5,095) 3,890,624 50,297 (111,772) 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 
งวด 3 เดือน

ส้ินสดุ 
31 มี.ค. 

2561 2562 2563 2564 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - 
สทุธ ิ (115,776) 54,506 (32,856) 272,028 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 135,628 19,852 74,358 41,502 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 19,852 74,358 41,502 313,530 

หมายเหตุ:  
/1 เจา้หนี้อืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ขึ้น (ลดลง) เนือ่งจากมกีารจดัประเภทเจ้าหนี้ใหม่ส าหรบัรายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด วนัที ่31 มนีาคม 2564 

/2 ส ารองหนี้สนิเพิม่ขึ้น เนือ่งจากมกีารจดัประเภทเจา้หนี้ใหม่ส าหรบัรายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ส าหรบังวดสาม
เดอืนสิ้นสุด วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 

หมายเหตุ:  
/1 EBITDA หมายถงึ ก าไรจากการลงทุนสุทธกิ่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายรอตดับญัชตีดัจ าหน่าย 
/2 เป็นการค านวณโดยอา้งองิ EBITDA ของงวด 3 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และท าการปรบัตวัเลขใหเ้ตม็ปี (Annualized) 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธ.ค. 

งวด 3 เดือน
ส้ินสดุ 

31 มี.ค. 
2561 

(ตรวจสอบ) 
2562 

(ตรวจสอบ) 
2563 

(ตรวจสอบ) 
2564 

(สอบทาน) 
อตัราสว่นก าไรจากการลงทุนสทุธก่ิอนตน้ทุนทางการ
เงนิต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

85.56 82.07 80.59 80.30 

อตัราสว่นก าไรจากการลงทุนสทุธติ่อรายไดร้วม  
(รอ้ยละ) 

71.38 67.11 67.78 67.21 

อตัราสว่นต้นทุนทางการเงนิต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 14.18 14.96 12.81 13.09 
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA/1  
(เท่า) 

4.64 6.02 4.54 4.29/2 

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสนิทรพัยร์วม 
(รอ้ยละ)  

27.73 24.15 28.72 28.65 
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14. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

14.1   สรปุผลการด าเนินงาน  

ในรอบปี 2561 กองทรสัตม์กีารลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิเมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2561 รวมทัง้สิน้ 1 โครงการ 
คอื อาคารคลงัห้องเยน็ในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีแปซฟิิค (ส่วนขยายเพิม่เตมิ) มพีื้นที่อาคารให้เช่า 2,708.40 ตาราง
เมตร จากการลงทุนเพิม่เติมดงักล่าวท าให้ ณ เดอืนธนัวาคม 2561 กองทรสัต์มพีื้นที่ให้เช่าอาคารคลงัห้องเยน็และ
อาคารคลงัสนิคา้รวมเตบิโตจาก 58,559.10 ตารางเมตร ในปี 2560 เป็น 61,267.50 ตารางเมตร  

ในรอบปี 2562 กองทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2562 รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ 
ประกอบดว้ย ถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการสยามเฆมี อาคารคลงัสนิคา้ในโครงการทพิย ์8 และ 
อาคารคลงัสนิค้าในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งมคีวามจุของถังเก็บสารเคมเีหลวให้เช่ารวม 85,580.00 
กโิลลติรและมพีื้นที่อาคารใหเ้ช่ารวม 66,018.60 ตารางเมตร จากการลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวท าให ้ณ เดอืนธนัวาคม 
2562 กองทรสัตม์พีืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็และอาคารคลงัสนิคา้รวมทัง้สิน้ 127,286.10 ตารางเมตร และมคีวามจุ
ของถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหเ้ช่ารวม 85,580.00 กโิลลติร  

ในรอบปี 2563 กองทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิเมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 1 โครงการ 
คอื อาคารโรงงานในโครงการชวีาทยั อมตะซติี ้มพีืน้ทีอ่าคารใหเ้ช่ารวม 17,120.00 ตารางเมตร จากการลงทุนเพิม่เตมิ
ดงักล่าวท าให ้ณ เดอืนธนัวาคม 2563 กองทรสัตม์พีืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็ อาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงาน
รวมทัง้สิน้ 144,406.10 ตารางเมตร และมคีวามจุของถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหเ้ช่ารวม 85,580.00 กโิลลติร  

ในรอบปี 2563 และงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนทัง้หมดทุก
โครงการมอีตัราการเช่าเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 100  

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2564 กองทรสัตม์กีารลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิรวมทัง้สิน้ 1 โครงการ คอื อาคาร
คลงัสนิค้า โรงงานและส านักงานในโครงการเจดบัเบิ้ลยูด ีนวนคร ซึ่งมพีื้นที่อาคารใหเ้ช่าประมาณ 6,620.00 ตาราง
เมตร ท าใหภ้ายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิกองทรสัต์มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัหอ้งเยน็ อาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงาน
รวมทัง้สิน้ 151,026.10 ตารางเมตร และมคีวามจุของถงัเกบ็สารเคมเีหลวใหเ้ช่ารวม 85,580.00 กโิลลติร โดยทรพัยส์นิ
ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวมอีตัราการเช่าทีร่อ้ยละ 100  

รายได ้

ในรอบปี 2562 กองทรสัตม์รีายไดร้วมจ านวน 338.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 162.29 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
92.34 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้รวมของกองทรสัต์ในปี 2562 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการให้เช่าและบรกิารจ านวน 
337.64 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 99.88 ของรายได้รวม และรายได้ดอกเบี้ยรบัจ านวน 0.39 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
0.12 ของรายไดร้วม โดยการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมกองทรสัตใ์นปี 2562 มปัีจจยัสนบัสนุนหลกัจากการรบัรูร้ายไดจ้าก
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิเมื่อเดอืนสงิหาคม 2562 ซึง่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวมี
อตัราการเช่าทีร่อ้ยละ 100 และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทนีบัจากวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ในรอบปี 2563 กองทรสัตม์รีายไดร้วมจ านวน 586.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 248.22 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
73.43 จากปีก่อนหน้า โดยรายไดร้วมของกองทรสัต์ในปี 2563 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการให้เช่าและบรกิารจ านวน 
586.13 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 99.98 ของรายได้รวม และรายได้ดอกเบี้ยรบัจ านวน 0.13 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
0.02 ของรายไดร้วม โดยการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมกองทรสัต์ในปี 2563 มปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิารที่เพิม่สูงขึน้จากการรบัรู้รายได้เต็มปีจากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้าลงทุนเพิม่เติมเมื่อเดอืนสงิหาคม 2562 
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รวมถงึการรบัรูร้ายได้จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิเมื่อเดอืนสงิหาคม 2563 ซึง่มอีตัราการเช่าทีร่อ้ยละ 
100 และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทนีบัจากวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัต์มรีายไดร้วมจ านวน 155.89 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.42 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.42 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยรายไดร้วมของกองทรสัตใ์นงวดสามเดอืนสิน้สุด
วนัที่ 31 มนีาคม 2564 ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าและบรกิารจ านวน 155.84 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 99.96 
ของรายไดร้วม และรายไดด้อกเบีย้รบัจ านวน 0.06 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของรายไดร้วม โดยการเพิม่ขึน้ของ
รายได้รวมกองทรัสต์ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการรับรู้รายได้จาก
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิเมื่อเดอืนสงิหาคม 2563  

ค่าใช้จ่าย 

ในรอบปี 2562 กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 111.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 60.90 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
121.09 จากปีก่อนหน้า ตามการเพิม่ขึ้นของขนาดทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยค่าใช้จ่ายหลกัประกอบด้วย 
ตน้ทุนทางการเงนิซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 50.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.66 
ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า เนื่องจากกองทรสัตม์เีงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึ้น โดยมวีตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเพื่อใชส้นบัสนุน
การลงทุนในทรพัย์สนิเพิม่เติมของกองทรสัต์ดงัที่กล่าวขา้งต้น ในรอบปี 2562 กองทรสัต์มคี่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจ านวน 19.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.00 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรสัต์จ านวน 
17.50 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6.69 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า และค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์
จ านวน 9.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.09 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า โดยการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเป็นการเพิม่ขึน้ตาม
ขนาดทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิในรอบปี 2562 นอกจากนี้ กองทรสัตย์งัมคี่าใชจ้่ายจาก ค่าธรรมเนียมทรสั
ต ีค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมวชิาชพี เป็นตน้ 

ในรอบปี 2563 กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 188.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 77.73 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
69.91 จากปีก่อนหน้า ตามการเพิม่ขึน้ของขนาดทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในรอบปี 2563 โดยหลกัประกอบดว้ย 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจ านวน 42.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.56 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการ
กองทรสัต์จ านวน 27.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10.27 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ
ของกองทรสัต์จ านวน 21.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.11 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า และต้นทุนทางการเงนิซึง่เป็นดอกเบีย้
จ่ายของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 75.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 24.54 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า เน่ืองจาก
กองทรสัตม์เีงนิกูย้มืระยะยาวทีเ่พิม่สงูขึน้เพื่อใชส้นบัสนุนการลงทุนเพิม่เตมิในรอบปี 2563    

ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 กองทรสัต์มคี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 51.12 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 5.86 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.94 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ตามการเพิม่ขึน้ของขนาดทรพัย์สนิที่กองทรสัต์
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิเมื่อเดอืนสงิหาคม 2563 โดยหลกัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจ านวน 11.61 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 1.14 ล้านบาทจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์จ านวน 7.58 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 1.07 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ านวน 
6.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.09 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และต้นทุนทางการเงนิซึง่เป็นดอกเบี้ยจ่ายของ
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 20.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.76 ลา้นบาทจากปีก่อนหน้า  
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ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 

ในรอบปี 2562 กองทรสัตม์กี าไรจากการลงทุนสทุธจิ านวน 226.85 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.11 ของรายได้
รวม เพิม่ขึน้ 101.39 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.82 จากปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเตบิโตของ
รายไดท้ีเ่กดิจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้นี้ กองทรสัต์ยงัมกี าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 158.28 ล้านบาท จากการสอบทานการประเมนิค่าทรัพย์สนิของกองทรสัต์
ประจ าปี ส่งผลใหก้องทรสัต์มกีารเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนินงานอยู่ที ่386.35 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปีก่อน
หน้าเป็นจ านวน 95.63 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 32.90  

ในรอบปี 2563 กองทรสัตม์กี าไรจากการลงทุนสทุธจิ านวน 397.34 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.78 ของรายได้
ทัง้หมด เพิม่ขึน้ 170.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 75.16 จากปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการเตบิโต
ของรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติม  นอกจากนี้ ในปี 2563 กองทรัสต์ยังมีก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 18.54 ลา้นบาท จากการสอบทานการประเมนิค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัตป์ระจ าปี สง่ผลใหใ้นปี 2563 กองทรสัตม์กีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงานเท่ากบั 
413.82 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 27.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.11 

ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัตม์กี าไรจากการลงทุนสทุธจิ านวน 104.77 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 67.21 ของรายไดท้ัง้หมด เพิม่ขึน้ 7.56 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.78 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 
และมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงานระหว่างงวดเท่ากบั 104.92 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่างวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้าเป็นจ านวน 10.26 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.84 โดยมปัีจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเตบิโตของรายไดท้ีเ่กดิจาก
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิ 

14.2   ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์สีนิทรพัยร์วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 6,917.31 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,400.26 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 174.82 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยหลกัประกอบดว้ยเงนิลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุตธิรรมจ านวน 6,649.20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 96.12 
ของสนิทรพัย์รวม ซึ่งมกีารปรบัเพิม่สูงขึน้จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 เป็นจ านวน 4,242.48 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการลงทุนเพิม่เติมในรอบปีและมูลค่าทรพัย์สนิทางการบญัชีที่
เพิม่ขึน้จากการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิประจ าปี    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัต์มสีนิทรพัยร์วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 7,485.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 568.66 
ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.22 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัประกอบด้วยเงนิลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุตธิรรมจ านวน 7,154.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.57 
ของสนิทรพัยร์วม ปรบัเพิม่สงูขึน้ จากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็น
จ านวน 505.41 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.60 โดยมปัีจจยัสนบัสนุนหลกัจากการลงทุนเพิม่เตมิและมูลค่าทรพัยส์นิ
ทางการบญัชทีีเ่พิม่ขึน้จากการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิประจ าปี   

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัตม์สีนิทรพัยร์วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 7,504.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18.66 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักประกอบด้วยเงินลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุตธิรรมจ านวน 7,154.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.34 
ของสนิทรพัยร์วม  
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หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์มหีนี้สนิรวมจ านวน 1,812.64 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,049.40 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 137.49 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยหลกัประกอบด้วยเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิจ านวน 1,670.63 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 92.17 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึ้นจากสิน้ปีก่อนหน้า 972.63 
ลา้นบาท โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อใชส้นบัสนุนการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิในเดอืนสงิหาคม 2562   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัตม์หีนี้สนิรวมจ านวน 2,323.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 510.50 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.16 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิจ านวน 2,149.69 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 92.53 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนหน้า 479.07 ลา้นบาท 
โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อใชส้นบัสนุนการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิในเดอืนสงิหาคม 2563 ทัง้นี้ เงนิกูย้มืระยะยาว
ทัง้หมดคดิดอกเบีย้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรบัลบดว้ยอตัราตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กองทรสัต์มหีนี้สนิรวมจ านวน 2,329.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.45 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.28 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยหลกัประกอบด้วยเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิจ านวน 2,149.79 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 92.28 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2563 จ านวน 0.10 ลา้นบาท 
โดยเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมดคดิดอกเบีย้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรบัลบดว้ยอตัราตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้

สินทรพัยส์ุทธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์มสีนิทรพัยส์ุทธทิัง้สิน้ 5,104.67 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนทีไ่ดร้บัจาก
ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ านวน 4,669.38 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 435.29 ลา้นบาท มสีนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 
11.9757 บาท เพิม่ขึน้จาก 11.3148 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กองทรสัต์มสีนิทรพัยส์ุทธทิัง้สิน้ 5,162.83 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนทีไ่ดร้บัจาก
ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ านวน 4,669.38 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 493.45 ลา้นบาท มสีนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 
12.1122 บาท เพิม่ขึน้จาก 11.9757 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัตม์สีนิทรพัยส์ทุธทิัง้สิน้ 5,175.04 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนทีไ่ดร้บัจากผู้
ถอืหน่วยทรสัต์จ านวน 4,669.38 ลา้นบาท และก าไรสะสมจ านวน 505.66 ลา้นบาท มสีนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วยเท่ากบั 
12.1408 บาท เพิม่ขึน้จาก 12.1122 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนก าไรจากการลงทุนสุทธกิ่อนต้นทุนทางการเงนิต่อรายได้รวม ในรอบปี 2562 2563 และงวดสาม
เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 82.07 รอ้ยละ 80.59 และรอ้ยละ 80.30 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนมี
การปรบัตวัลดลงเลก็น้อยในช่วงปี 2563 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินโครงการและค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์จากการลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้นี้ อตัราสว่น
ดงักล่าวในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 อยู่ในระดบัคงทีเ่มื่อเปรยีบเทยีบกบัรอบปี 2563   

อย่างไรกด็ ีดว้ยการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายของกองทรสัตใ์นภาพรวมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหก้องทรสัต์
สามารถรกัษาอตัราสว่นก าไรจากการลงทุนสทิธต่ิอรายไดร้วมใหอ้ยู่ในระดบัคงที ่โดยอตัราสว่นก าไรจากการลงทุนสทุธิ
ต่อรายไดร้วมในรอบปี 2562  2563 และงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 67.11 รอ้ยละ 67.78 
และรอ้ยละ 67.21 ตามล าดบั ไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากช่วงก่อนหน้าอย่างมนียัส าคญั  
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อตัราส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมในรอบปี 2562 2563 และงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 
2564 เท่ากบัร้อยละ 14.96 ร้อยละ 12.81 และร้อยละ 13.09 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนดงักล่าวลดลงในรอบปี 2563 
และงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 โดยหลกัเนื่องจากการลดลงทุนของต้นทุนทางการเงนิของกองทรสัต์
จากอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ตามสญัญาเงนิกู้อ้างองิอตัราดอกเบี้ยเทยีบเท่า MLR (Minimum Loan Rate) ที่มกีารปรบัตวั
ลดลง ทัง้นี้ ในปี 2564 กองทรสัต์มแีผนทีจ่ะปรบัโครงสร้างเงนิกู้ยมืตามสญัญากู้ยมืเงนิเดมิ (Refinance) ส าหรบัเงนิ
กูย้มืเพื่อใชส้ าหรบัลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิบางส่วน ซึง่จะปรบัอตัราดอกเบีย้จากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็น
อตัราดอกเบีย้คงที ่(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่น 2.4 ขอ้ 4.3.1 ตน้ทุนทางการเงนิ)  

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA1 ในรอบปี 2562 2563 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มนีาคม 2564 เท่ากบั 6.02 เท่า 4.54 เท่า และ 4.292 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราส่วนดงักล่าวปรบัตวัลดลง เนื่องจาก 
EBITDA มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอตัราทีม่ากกว่าการเตบิโตของหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ อนัเป็นผลจากความสามารถใน
การสร้างรายได้และการบรหิารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมของกองทรสัต์  ทัง้นี้ อตัราส่วนดงักล่าวในรอบปี 
2562 สูงกว่าอตัราส่วนในรอบปี 2563 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 อย่างมีนัยส าคญั เนื่องจาก
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 กองทรสัต์มกีารลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิรวมทัง้สิน้ 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสยามเฆม ี
โครงการทพิย ์8 และ โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และใชแ้หล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ ท าใหห้นี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของกองทรสัต ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สงูขึน้ ในขณะทีร่ายไดท้ีน่ ามา
ค านวณ EBITDA และอตัราสว่นในรอบปี 2562 เป็นรายไดท้ีร่บัรูจ้ากการลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวไม่เตม็ปี คอืตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม 2562 ทีม่กีารลงทุนเพิม่เตมิจนถงึสิน้ปีเท่านัน้  

อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 24.15 รอ้ยละ 28.72 และรอ้ยละ 28.65 ตามล าดบั โดยอตัราสว่นเพิม่ขึน้
เน่ืองจากกองทรสัตม์กีารลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ โครงการชวีาทยั อมตะซติี ้เมื่อวนัที ่20 สงิหาคม 2563 โดย
ใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง โดยที่อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อ
สนิทรพัยร์วมยงัคงเป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ระบุไวว้่า กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิรวม หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม ในกรณีทีก่องทรสัต์มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

14.3 สภาพคล่อง 

ส าหรบัปี 2562 กองทรสัต์มกีระแสเงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 3,836.12 ลา้นบาท โดย
เกดิจากการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิรวมทัง้สิน้ 3 โครงการ ประกอบดว้ย ถงัเกบ็สารเคมเีหลวและอาคารคลงัสนิคา้ใน
โครงการสยามเฆม ีอาคารคลงัสนิค้าในโครงการทพิย์ 8 และอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
เป็นหลกั และมกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 3,890.62 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิสดรบัจาก
การขายหน่วยทรสัต์จ านวน 3,119.38 ลา้นบาท เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะยาวจ านวน 972.63 ลา้นบาท และการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ านวน 154.86 ลา้นบาท สง่ผลให ้ณ สิน้ปี 2562 กองทรสัตม์กีระแสเงนิ
สดและเงนิฝากธนาคารปลายงวดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 74.36 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2563 กองทรสัตม์กีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 83.15 ลา้นบาท โดยหลกั
เกดิจากการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิรวมทัง้สิน้ 1 โครงการ คอื อาคารโรงงานในโครงการชวีาทยั อมตะซิตี้ และมี

                                                           
1 EBITDA หมายถงึ ก าไรจากการลงทุนสุทธกิ่อนหกัตน้ทนุทางการเงนิและค่าใชจ้่ายรอตดับญัชตีดัจ าหน่าย 
2 เป็นการค านวณโดยอา้งองิ EBITDA ของงวด 3 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และท าการปรบัตวัเลขใหเ้ตม็ปี (Annualized) 
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กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 50.30 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะยาว
จ านวน 887.07 ล้านบาท ซึ่งมจี านวนมากกว่าเงนิสดจ่ายจากการกู้ยมืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์จ านวนรวมกนั 763.66 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
กองทรสัตม์กีระแสเงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 41.50 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัตม์กีระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน
จ านวน 383.80 ลา้นบาท โดยหลกัเกดิจากการขายและรบัช าระเงนิคนืทุนจากเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์และมกีระแสเงนิ
สดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 111.77 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัตจ์ านวน 92.71 ลา้นบาท และการจ่ายดอกเบีย้จากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 19.06 ลา้น
บาท ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัต์มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 313.53 ลา้น
บาท 

14.4 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบประมาณการงบการเงินและผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง 

ในช่วงปี 2562 และปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่
คาดคะเนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัที ่30 
มถุินายน 2563 หลงัจากกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เติม และได้แสดงในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิครัง้ที ่1 โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยภายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิ
เท่ากบั 0.8188 บาทต่อหน่วย ส าหรบัผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิในช่วงเวลาประมาณการดงักล่าว กองทรสัตไ์ดเ้ขา้
ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เติมแลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2562 และไดจ้่ายประโยชน์ตอบแทนต่อ
หน่วยส าหรับรอบผลประกอบการตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราส่วนเต็มปี 
(Annualized) รวมทัง้สิน้ 0.8246 บาทต่อหน่วย3 ซึง่สงูกว่าประมาณการ 

14.5 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต 

การแพร่ระบาดของ โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรคภยัอื่นใดทีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ โรคตดิต่อ 
หรอืโรคระบาดรุนแรง และมาตรการการจดัการการแพร่ระบาดดงักล่าวโดยรฐับาล เช่น มาตรการปิดเมอืง รวมถึง
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจ และ 
ความสามารถในการช าระค่าเช่าและค่าบรกิารของผู้เช่าในทรพัยส์นิของกองทรสัต์ในบางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน และ/หรอื ฐานะทางการเงนิของกองทรสัตไ์ด ้

ทัง้นี้ ทีผ่่านมาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัไม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรง
หรอืส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิใหเ้ช่าอาคารหอ้งเยน็ อาคารคลงัสนิคา้ อาคารโรงงาน และถงัเกบ็สารเคมี
เหลว และภาพรวมการด าเนินงานของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน โดยปัจจุบนักองทรสัต์มโีครงสรา้งการลงทุนและ
การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีส่ามารถช่วยบรรเทาความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิจากภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกจิ อนัไดแ้ก่  

 กองทรสัต์มกีารกระจายตวัของผู้เช่าในหลากหลายกลุ่มธุรกจิและกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กองทรสัต์มรีายได้
จากผู้เช่ากลุ่มธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลัน่ปิโตรเลียมในสดัส่วนร้อยละ 24.67 ของรายได้รวม4 
รายไดจ้ากผูเ้ช่ากลุ่มธุรกจิผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 10.93 ของรายไดร้วม4 และรายไดจ้ากผูเ้ช่า
กลุ่มธุรกจิผู้ใหบ้รกิารหอ้งเยน็และโลจสิตกิส์ในสดัส่วนรอ้ยละ 24.05 ของรายไดร้วม4 เป็นต้น จงึส่งผลใหไ้ม่มี

                                                           
3 ค านวณจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบผลประกอบการตัง่แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 หรอื รอบผล
ประกอบการ 11 เดอืน รวมทัง้สิ้น 0.7559 บาทต่อหน่วย  
 4 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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การกระจุกตัวของความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นส าคญั อีกทัง้ กลุ่มผู้เช่าที่อยู่ในธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงมสีดัส่วนทีน้่อยและไม่ไดส้่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญักบัภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์

 ผูเ้ช่าในบางกลุ่มธุรกจิอาจจะไดร้บัผลในเชงิบวกจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้ช่ากลุ่มธุรกจิผู้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.93 ของรายไดร้วม4 เน่ืองจากความตอ้งการสนิคา้ในช่องทาง
ออนไลน์ทีเ่ตบิโตขึน้ จงึสง่ผลใหค้วามตอ้งการขนสง่สนิคา้มากขึน้ 

 นอกจากนี้ กองทรัสต์มีสดัส่วนกรรมสิทธิต่์อสิทธิการเช่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนอยู่เดิมเท่ากบั
ประมาณรอ้ยละ 55.07 ต่อ 44.93 ของมลูค่ายุตธิรรมรวมของทรพัยส์นิ4 และมสีดัสว่นของสญัญาเช่าระยะยาว
มากกว่า 6 ปี รอ้ยละ 30.66 ของรายไดร้วม4 อนัเป็นการช่วยสรา้งเสถยีรภาพในช่วงภาวะตลาดทีอ่าจมคีวาม
ผนัผวนได ้

นอกจากนี้ ทางผู้จดัการกองทรสัต์จะเฝ้าสงัเกตสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างใกล้ชดิ โดยทางนักลงทุนสามารถ
พจิารณาผลประกอบการของกองทรสัต์ไดจ้ากงบการเงนิประจ างวด นอกจากนี้ ในปี 2564 กองทรสัต์มแีผนการลงทุน
ในทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่เป็นทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพ มคีวามหลากหลายและการกระจายตวัของ
กลุ่มผูเ้ช่าและประเภทธุรกจิ จงึคาดว่าการลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิความมัน่คงต่อรายไดข้องกองทรสัต์อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

1. รายละเอียดของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ 
“ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 

ท่ีตัง้ของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ เลขที ่62 อาคารมลิเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601  
ซอยหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต ์
(หน่วยทรสัต)์ 

คณุสมบติัของหน่วยทรสัต ์ ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10.00 บาท 
ราคาสูงสุดท่ีจะเสนอขายหน่วยทรสัต ์ ไม่เกนิ 11.90 บาท ต่อหน่วย  
จ านวนหน่วยท่ีออกและเสนอขาย ไม่เกนิ 172,268,908 หน่วย 

มูลค่าหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย ไม่เกนิ  2,050,000,000 บาท 

จ านวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต า่ สว่นที ่1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายใน
การเพิม่ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ (Record Date) 
ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตโ์ดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
ที่จะท าให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(Preferential Public Offering: PPO) (“ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิม”) 
โดยจ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 
1 หน่วย 
สว่นที ่2 จดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายในสว่น
ที่ 1 ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering: PO) ได้แก่ 1) ผู้
ลงทุนสถาบนั และ/หรือ 2) บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตาม
ดุลยพินิจของผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย โดยจ านวนหน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 1,000 หน่วย และ
เพิ่มทีละจ านวน 100 หน่วย หรือเพิ่มทีละจ านวน 1 หน่วย
ส าหรบัผูจ้องซือ้บางราย 
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วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มี
สิทธิในการจองซ้ือหน่วยทรสัต์
เพ่ิมเติม (Record Date) 

21 มถุินายน 2564 

อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัตท่ี์
ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิในการจองซ้ือ
หน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติม 

1 หน่วยทรสัต์เดมิต่อ 0.3233 หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขาย
เพิม่เตมิ 

เง่ือนไขการจองซ้ือ และการปิดการ
เสนอขาย 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธ ิ
พจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติม
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใด หรอืผูจ้องซือ้รายใด หากเป็นผลให้
การเสนอขายหรอืการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่พิม่เตมิดงักล่าวเป็น
การกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการ
เสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรอื
ของประเทศของผูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ๆ หรอืเป็นผลใหก้องทรสัต์
ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการเพิ่มเติมจากที่ต้องด าเนินการ
ภายใต้กฎหมายไทย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงรายชื่อประเทศ
ดงัต่อไปนี้ 
1) มาเลเซยี 
2) ออสเตรเลยี 
3) สหราชอาณาจกัร 
4) ญีปุ่่ น 
5) ฝรัง่เศส 
6) อนิเดยี 
7) สงิคโปร ์
8) สวสิเซอรแ์ลนด ์
9) ไตห้วนั 
10) สวเีดน 
11) สหรฐัอเมรกิา 
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธปิระกาศเปลีย่นแปลง และ/
หรอื เพิม่เติมรายชื่อประเทศดงักล่าว ที่อาจมเีพิม่เติมจากการ
ปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ล่าสุด 
ซึ่งหากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระท าอันขดัต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัต์ ทัง้
ของประเทศไทยหรือของประเทศของผู้ถือหน่วยทรัสต์นัน้  ๆ 
หรอืเป็นผลใหก้องทรสัต์ต้องมหีน้าทีใ่นการด าเนินการเพิม่เตมิ
จากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทยดังนัน้ ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการจดัส่งเอกสารการจอง
ซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์รายที่ผู้จดัการ
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กองทรสัต์ใชดุ้ลพนิิจในการพจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขาย หรอืไม่
จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิดงักล่าว 
 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ขอสงวน
สทิธใินการปิดรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซื้อที่ก าหนดได้  ในกรณีที่มีการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ครบตามจ านวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขาย แต่ไม่เป็น
การตดัสทิธผิูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ในการรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์จากผู้จองซื้อได้จนถงึ
วนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
1.2 สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ จะมกีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ
ทัง้หมดจ านวนไม่เกนิ 172,268,908 หน่วย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.2.1 ส่วนท่ี 1 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ท่ีจะท าให้กองทรสัต์มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: 
PPO) 

จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออกและเสนอ
ขายในการเพิ่มทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่ะท าใหก้องทรสัต์มหีน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิใน
ครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืสละสทิธจิอง
ซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที ่1 นี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรแล้ว 
ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซือ้
หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พร้อมกับหรอืภายหลงัจากการจดัสรรส่วนที ่2 แล้ว
หรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราส่วนทีก่ าหนดท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธจิองซือ้หน่วยทรสัต์ไดร้บัสทิธิ
จองซื้อหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนที่มเีศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเตม็
หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

1.2.2 ส่วนท่ี 2 เสนอขายหน่วยทรสัตส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering: PO) ไดแ้ก่ 1) ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื 2) บุคคลธรรมดา และนิตบิุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (ทัง้นี้ ตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาเหน็สมควร) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง   
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สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเบือ้งตน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทนักลงทุน จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย (หน่วย) 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท่ี์จะท าให้กองทรสัตมี์หน้าท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

ประมาณ 137,815,126 หน่วย 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือ
จากส่วนท่ี 1 โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering: PO) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

หน่วยทรสัต์ส่วนทีเ่หลอืจากการเสนอขาย 

ในส่วนที ่1 

ในกรณีทีเ่กดิปัญหา อุปสรรค หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินการ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักลงทุนอย่างเป็น
ธรรม และเพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ประสบความส าเรจ็ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีเ่สนอขายต่อ
ผูล้งทุนในแต่ละประเภทขา้งตน้ ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี้ตามความเหมาะสม โดยพจิารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนในแต่ละประเภท สภาวะตลาด
หลกัทรพัย ์เป็นต้น เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ประสบความส าเรจ็สงูสุด ทัง้นี้ ตราบเท่าทีไ่ม่ขดัต่อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้ เป็นลกัษณะการรบัประกนัการจ าหน่ายแบบแน่นอนทัง้
จ านวน (Firm Underwriting) โดยในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.7.5
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามทีร่ะบุไว้ใน
ขอ้ 2.7 

ทัง้น้ี การเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี อาจมิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อนักลงทุนรายย่อย
หรือประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากคาดว่าความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนตามข้อ 1.2 เพียงพอต่อมูลค่า
การเสนอขายรวมในครัง้น้ีแล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรสัตใ์นวงกว้างได้อย่างเพียงพอ 

ในการพจิารณาประเภทของผูล้งทุนใหย้ดึตามนิยามทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตโ์ดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์จะท าให้
กองทรสัต์มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) หมายถึง ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติอเมริกา 
มาเลเซยี ออสเตรเลยี สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ่ น ฝรัง่เศส อนิเดยี สงิคโปร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์ไต้หวนั สวเีดน 
หรอืสญัชาตอิื่นใดทีม่ใิช่สญัชาตไิทย เพื่อมใิหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในครัง้นี้มหีน้าทีเ่พิม่เตมิ
จากกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใต้กฎหมายไทย หรอื
อาจถูกพจิารณาว่าเป็นการกระท าการที่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบยีบข้อบงัคบัของต่างประเทศ โดยวนั
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติม (Record Date) คอื วนัที่ 21 
มิถุนายน 2564 ซึ่งจัดท าโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย์”) (“ฐานข้อมูลผูถื้อหน่วยทรสัต”์) อตัราส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิต่อหน่วยทรสัตท์ี่
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ออกและเสนอขายเพิม่เตมิ คอื 1 หน่วยทรสัต์เดมิ ต่อ 0.3233 หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ 
โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิี่
ได้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ด้รบัการจดัสรร หรอืสละสทิธจิองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี้ก็ได้ ทัง้นี้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด
ทะเบยีนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์ครัง้ล่าสุด รายชื่อประเทศของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์
อาจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงรายชื่อประเทศ
ดงัต่อไปนี้ 

1) มาเลเซยี 
2) ออสเตรเลยี 
3) สหราชอาณาจกัร 
4) ญีปุ่่ น 
5) ฝรัง่เศส 
6) อนิเดยี 
7) สงิคโปร ์
8) สวสิเซอรแ์ลนด ์
9) ไตห้วนั 

10) สวเีดน 

11) สหรฐัอเมรกิา 

ทัง้นี้ กองทรสัต์ขอสงวนสทิธปิระกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรอื เพิม่เติมรายชื่อประเทศดงักล่าว ที่อาจมี
เพิม่เตมิจากการก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ 

(2) ผูล้งทุนสถาบนั หมายถงึ ผูล้งทุนสถาบนั ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี ่กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และผูล้งทุน
รายใหญ่ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ธนาคารพาณิชย ์

3) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

4) บรษิทัเงนิทุน 

5) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

6) บรษิทัหลกัทรพัย ์

7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

8) บรษิทัประกนัชวีติ 

9) กองทุนรวม  

10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบรษิัทหลกัทรพัย์รบัจดัการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ หรอืผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (25) 

11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

13) กองทุนประกนัสงัคม 

14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ

15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

16) ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

17) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  

18) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

19) ตลาดหลกัทรพัย ์ 

20) นิตบิุคคลประเภทบรรษทั 

21) นิตบิุคคลซึง่มบีุคคลตาม (1) ถงึ (20) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมด 

22) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (21) 

23) ผู้จดัการกองทุนหรอืผู้จดัการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

24) กองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน 

25) ผูล้งทุนอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) นิติบุคคลท่ีสามารถเข้าร่วมการส ารวจความต้องการซ้ือ (Book building) หมายถึง ผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1) นิตบิุคคลทีม่เีงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามงบการเงนิปีล่าสุดทีผู่ต้รวจสอบบญัช ีตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 
100 ลา้นบาทขึน้ไป 

2) นิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้เป็นบุคคลตามขอ้ (4) (1) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

(4) บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามดลุพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ผู้ลงทุนสถาบนั และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการส ารวจความ
ต้องการซือ้ (Book building) ตามค าจ ากดัความทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึลูกคา้หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ 
คู่สญัญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1 ซึ่งได้แก่ ลูกค้าธนาคาร 
ลูกคา้ดา้นวาณิชธนกจิ ผูแ้นะน าลูกคา้ หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 บรษิทัคู่คา้ ผูใ้หค้ าปรกึษาทางธุรกจิ 
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางธุรกจิ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลต่าง  ๆ ดงักล่าวขา้งต้น ทัง้ที่ติดต่อใน
ปัจจุบนั ที่เคยติดต่อ หรอืผู้ที่คาดว่าจะได้ตดิต่อของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 
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บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่าน
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ตามวธิกีารที่ระบุไวใ้นขอ้ 
2.3 โดยการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลตามดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย จะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4 

 
ทัง้นี้ ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1 
กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทธ. 27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมถึงที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศที่ ทจ. 49/2555 
เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจกิายน 
2555 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่เป็นการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจองซือ้ทัง้หมด 

 

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรสัต ์

บรษิทัฯ จะด าเนินการน าหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีอ่อกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี้ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นตลาดรองส าหรบัการซื้อขายหน่วยทรสัต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิในครัง้นี้ไดด้ าเนินการก่อนทีจ่ะไดร้บัทราบผลการพจิารณาของตลาดหลกัทรพัย ์ในการรบัหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ จงึยงัมคีวามเสีย่งทีห่น่วยทรสัต์อาจจะไม่ได้รบั
อนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นหน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีน 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ในฐานะผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะด าเนินการเพื่อใหห้น่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่สามารถเขา้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไดภ้ายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในทจ. 
49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 
พฤศจกิายน 2555 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 

1.4 ท่ีมาของการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

ราคาหน่วยทรสัตไ์ดถู้กก าหนดไวท้ีไ่ม่เกนิกว่า 11.90 บาทต่อหน่วย วธิกีารก าหนดราคาหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิที่
เสนอขายในครัง้นี้ จะก าหนดโดยอ้างองิจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
อสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 
(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั 
(3) ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ 
(4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 
(5) อตัราผลตอบแทนทีจ่ะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน

ทางเลอืกอื่น ๆ และ 
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(6) ผลการส ารวจความต้องการของผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรอื นิติบุคคลที่สามารถเขา้ร่วมการส ารวจความ
ตอ้งการซือ้ (Book building)  

ทัง้นี้ การก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรสัต์ และมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่เสนอขาย จะก าหนดจาก
กระบวนการส ารวจความต้องการซือ้หน่วยทรสัตจ์ากผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื นิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้ร่วมการ
ส ารวจความตอ้งการซือ้ (Book building) 

  



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

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

ส่วนที ่3 หน้า 9 

2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

สรปุข้อมูลการจองและการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

ประเภทการเสนอขาย/
ประเภทนักลงทุน 

สถานท่ียื่นใบจองซ้ือ วนัท่ีจองซ้ือ 

ส่วนท่ี 1 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรสัต์โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท่ี์จะท าให้กองทรสัตมี์หน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Pubic Offering: PPO) 
บุคคลธรรมดา และ 
นิตบิุคคล 
(จองซื้อตามวธิกีารทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.3.1.1) 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา
เปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา
เปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ช่องทางออนไลน์ ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ผ่านเวบ็ไซต ์
https://moneyconnect.krungthai.com 
หรอืแอพพลเิคชัน่ Krungthai NEXT  
(เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านัน้) 

วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 
8.30 น. ถงึวนัที ่9 กรกฎาคม 2564 
เวลา 15.30 น. 
 

ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื 
นิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้
ร่วมการส ารวจความ
ตอ้งการซือ้ ทีไ่ม่ไดน้ าสง่
ใบ Book building และผู้
จองซือ้ประเภทนิตบิุคคลที่
มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษา
ผลประโยชน์ (Custodian) 
เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้
แทน 

(จองซื้อตามวธิกีารทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.3.1.2) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 
G Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310  
โทร 02-128-2439 หรอื 02-256-2440-42  

วนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา
เปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบรกิารตลาดทุน สว่นงานนายทะเบยีน 
อาคารเอส.เอม็.ทาวเวอร ์ชัน้ 3 เลขที ่977/2 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  
โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 

วนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา
เปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื 
นิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้
ร่วมการส ารวจความ
ตอ้งการซือ้ ทีไ่ดน้ าสง่ใบ 
Book building  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 
G Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310  

วนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น.  
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ประเภทการเสนอขาย/
ประเภทนักลงทุน 

สถานท่ียื่นใบจองซ้ือ วนัท่ีจองซ้ือ 

(จองซื้อตามวธิกีารทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.3.1.3) 

โทร 02-128-2439 หรอื 02-256-2440-42  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบรกิารตลาดทุน สว่นงานนายทะเบยีน 
อาคารเอส.เอม็.ทาวเวอร ์ชัน้ 3 เลขที ่977/2 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  
โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 

วนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering: PO) ตามดลุพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
บุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคลตามดุลยพนิจิของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่าย 
(จองซื้อตามวธิกีารทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.3.2.1) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

วนัที ่5 – 9, 12 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่13 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทุกสาขาทัว่ประเทศ  

วนัที ่5 – 9, 12 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่13 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ช่องทางออนไลน์ ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ผ่านเวบ็ไซต ์
https://moneyconnect.krungthai.com หรือ
แอพพลิเคชัน่ Krungthai NEXT  
(เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านัน้) 

วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 
8.30 น. ถงึวนัที ่13 กรกฎาคม 2564 
เวลา 15.30 น. 
 

ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื 
นิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้
ร่วมการส ารวจความ
ตอ้งการซือ้ ทีน่ าสง่ใบ 
Book building  
(จองซื้อตามวธิกีารทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.3.2.2) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 
G Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310  
โทร 02-128-2439 หรอื 02-256-2440-42  

วนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบรกิารตลาดทุน สว่นงานนายทะเบยีน 
อาคารเอส.เอม็.ทาวเวอร ์ชัน้ 3 เลขที ่977/2 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  
โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 

วนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ 
วนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

https://moneyconnect.krungthai.com/
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2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่ 2 ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real 
Estate Investment Trust) จะเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้น
สว่นที ่3 ขอ้ 2.1.1 

2.1.1 ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

2.1.1.1 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่9 ถนนรชัดาภเิษก  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-544-6988 
www.scb.co.th 

(2) ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขที ่35 ถนนสขุมุวทิ  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2111-1111  
www.krungthai.com 

  
ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตอ์าจแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์และ/หรอื ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใน
ภายหลงั ซึง่เป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ พรอ้มทัง้ประกาศผ่านทางสือ่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 
2.1.2 ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

ผู้จ ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะได้รับค่าตอบแทนการจดั
จ าหน่าย (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) โดยจะช าระตามจ านวนและวธิกีารทีต่กลงไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.2 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน และใบจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

2.2.1 ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Public Offering: PPO)  

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ภายหลงัจากทีห่นังสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึสิน้สุดวนั
จองซือ้ ภายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วนทีม่ขีอ้มลูไม่แตกต่างไปจากหนงัสอืชีช้วนทีย่ื่นต่อ



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

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

ส่วนที ่3 หน้า 12 

ส านักงาน ก.ล.ต. จาก เวบ็ไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th  และเวบ็ไซต์ของกองทรสัต์ 
AIMIRT (www.aimirt.com) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี้ได้ก่อนท าการจองซื้อ
หน่วยทรสัต ์

 
2.2.2 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป (Public Offering: PO) 

ประชาชนทัว่ไป สามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดท้ีส่ านกังานของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ภายหลงัจากทีห่นังสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัจนถงึ
สิน้สุดวนัจองซื้อ ภายในวนัและเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว
ขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวนซึ่งมขีอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสอืชีช้วนที่ยื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต.ที่ https://www.sec.or.th และเว็บไซต์ของกองทรสัต์ 
AIMIRT (www.aimirt.com) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี้ได้ก่อนท าการจองซื้อ
หน่วยทรสัต ์

2.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

2.3.1 ส่วนท่ี 1 ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Public Offering: PPO) 

2.3.1.1 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1 โดยผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ได ้2 วธิ ีคอื 

1. การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy):  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลง
ลายมือชื่อ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้นี้  ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ากกว่า 
1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ต้องแยกใบจองซือ้หน่วยทรสัต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 
1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต)์ 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.1 (ค)  
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งใช้ส าหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ ทัง้นี้  หากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นทาง
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคนืบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้และ
ไม่ตอ้งใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) 

หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอื
ในกรณีที่บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนาทะเบยีนบ้านที่มเีลขประจ าตัว

http://www.aimirt.com/
http://www.aimirt.com/
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ประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามใน
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั  

ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจอง
ซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใชส้ าหรบัการยนืยนัตวัตนของผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ 
หากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นทางธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจ าตัว
ประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรือแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอายุ 
และส าเนาทะเบยีนบ้านที่ผู้เยาว์อาศยัอยู่ ทัง้นี้ กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่มบีตัร
ประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาใบสตูบิตัรดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจองซื้อ
ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใชส้ าหรบัการยนืยนัตวัตนของผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ หาก
ยนืยนัตวัตนเสรจ็สิน้ทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคนืบตัรประจ าตวัประชาชน
ตวัจรงิให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรอืแนบส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ 
(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer 
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ผูจ้องซือ้ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อ
ท ร าบข้อ เท็ จ จ ริ ง เ กี่ ย วกับ ลู ก ค้ า  ( Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แล้ว 
ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
ขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีดถูกตอ้ง 
ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะ
ขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคท์ี่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผู้จองซื้อประสงคท์ีจ่ะ
ฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอก
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แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซื้อดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิี
โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ ปิดไวก้บั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์
หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบั
ขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้รายใดมไิดแ้นบส าเนา
สมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชี หรือในกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงินค่าจองซื้อโดย
วธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้
จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้
ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัต)์ 

2. การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online):  

ผู้ จ อ ง ซื้ อ เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ส า ม า ร ถ จ อ ง ซื้ อ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://moneyconnect.krungthai.com หรอืแอพพลเิคชัน่ Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ทีม่บีญัชเีงนิฝากกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และไดเ้ปิดใชบ้รกิาร KTB netbank หรอื Krungthai NEXT แลว้เท่านัน้ ซึง่ผ่านขัน้ตอน
การรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถรบั
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  เมื่อจองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ ทัง้นี้ ในกรณีทีผ่ลการประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Suitability Test) ของผูจ้องซือ้ไม่
เหมาะสมกบัการจองซื้อหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องยนืยนัความประสงค์ที่จะจองซือ้
หน่วยทรัสต์และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า  หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์นี้ ต่อไปในอนาคต ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ/หรือผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น โดยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่ร ัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อได้โดยใชช้ื่อผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) 
และผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นหนังสอืชีช้วนหรอื
สรุปข้อมูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนหรือสรุป
ขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ของหน่วยทรสัตด์งักล่าว เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ก่อนการ
สง่ค าสัง่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจอง
ซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนและสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ใน
เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ทัง้นี้  วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตาม
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รายละเอยีดหรอืขัน้ตอนที่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนดโดยวธิกีารจองซื้อขา้งต้น
สามารถใชก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย 

การจองซ้ือโดยวิธีกรอก
รายละเอียดในเอกสาร
ใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

การจองซ้ือผา่นระบบ
ออนไลน์ (Online) 

(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  – 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)   

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ส านักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่าง
เวลาเปิดท าการ และวนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 
ตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึวนัที ่9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

(ค) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสงูสุดไม่เกนิ 11.90 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

การช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ช าระค่าจองซือ้โดยเงนิสด หรอืการโอนเงนิ  

ช าระค่าจองซื้อในวนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 9 กรกฎาคม 
2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดยีวเตม็
ตามจ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็นเงินสด หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยทรสัต์ AIMIRT – PPO หรือ AIMIRT Subscription Account  – PPO” ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

วนัที ่5 – 7 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขา
ถงึเวลา 15.30 น. และวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถงึ 12.00 น. หรอืเวลาปิดรบัเชค็
เคลยีรร์ิง่ของแต่ละสาขา ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์
ซึง่จะต้องลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชชีื่อ “บญัชี
จองซ้ือหน่วยทรสัต์ AIMIRT – PPO หรือ AIMIRT Subscription Account  – PPO” ทัง้นี้  
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
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ท าการถดัไป พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

ช าระค่าจองซือ้กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรณีผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถช าระ
ด้วยการหกับญัชีธนาคารที่ผูกไว้กบัช่องทางบริการดงักล่าว ทัง้นี้ เงื่อนไขการช าระเงิน (ซึ่ง
รวมถงึจ านวนเงนิสงูสุดทีส่ามารถช าระได)้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ทีจ่องซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) จะต้องน าใบจองซือ้และ
เอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ไป
จองซือ้ทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 
2.1.1 มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 
2.3.1.1 (ก) ถงึ (ง) 

เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะยนิยอมผ่อนผนัให้
เป็นแต่ละกรณีไป และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1 ขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะด าเนินการสง่มอบเงนิ
ค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

 

2.3.1.2 ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ นิติบุคคลท่ีสามารถเข้าร่วมการส ารวจความต้องการซ้ือ ท่ีไม่ได้น าส่งใบ 
Book building และผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) 
เป็นผูด้ าเนินการจองซ้ือแทน 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ 02-256-2440-42 หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 โดย
ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง
ลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัตม์ากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผู้
จองซื้อต้องแยกใบจองซื้อหน่วยทรสัต์และเอกสารประกอบใบจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยทรสัต)์ 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 
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(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.2 (ข) 
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พร้อมลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการ
จองซือ้ทุกฉบบั 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถ้าม)ี โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอนเงนิ
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแส
รายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวต้องตรงกบัชื่อผูจ้อง
ซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนื
เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้รายใดมไิดแ้นบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าทีม่ชีื่อผูจ้องซือ้และเลขทีบ่ญัช ีหรอืใน
กรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถ
ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอื
บญัชกีระแสรายวนัของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.7 เกี่ยวกับขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัต)์ 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย ์และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที ่6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ที่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวน
สทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสงูสดุทีไ่ม่เกนิ 11.90 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ช าระค่าจองซื้อในวนัที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้อง
ช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซื้อโดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

ช าระค่าจองซื้อในวนัที ่5 – 7 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท า
การของสาขาถงึเวลา 15.30 น. และวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถงึ 12.00 น. หรอืเวลาปิด
รบัเช็คเคลียร์ริ่งของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อช าระเงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท ์ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่8 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จา่ยบญัชธีนาคาร
ตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) ส าหรบักรณีผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(ค) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซื้อตามข้อ (ก) (1) – (3) ส่งไปยงัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-
128-2439 หรอื 02-256-2440-42 วนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่
9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 
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 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบรกิารตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบยีน อาคารเอส.เอม็.
ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 ในวนัที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ 
และวนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(ง) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1 มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุ
ในขอ้ 2.3.1.2 (ก) ถงึ (ค) 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ก าหนด  

เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะยนิยอมผ่อน
ผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.1 ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะด าเนินการส่ง
มอบเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.1.3 ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื นิติบุคคลท่ีสามารถเข้ารว่มการส ารวจความต้องการซ้ือ ท่ีไดน้ าส่งใบ Book 
building  

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ 02-256-2440-42 หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 โดย
ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง
ลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ดงัต่อไปนี้ (หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตม์เีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผู้
จองซื้อต้องแยกใบจองซื้อหน่วยทรสัต์และเอกสารประกอบใบจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยทรสัต)์ 

(1) ใบรบัรองการจองซือ้หลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 
(2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.3 (ข) 
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พร้อมลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
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เดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการ
จองซือ้ทุกฉบบั 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซื้อมอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถ้าม)ี โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย ์และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที ่6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

อย่างไรกต็าม ส าหรบันิตบิุคคลทีไ่ม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบนั กรณีผู้จองซื้อท าการจองซื้อผ่านธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูก ค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) แลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถงึวนัจองซื้อ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผีูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ที่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวน
สทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิค่า
จองซือ้ ดงันี้  
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ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ช าระค่าจองซือ้ในวนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซื้อโดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

การจองซือ้ในวนัที ่14 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที ่15 กรกฎาคม 
2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 12.00 น. หรอืเวลาปิดรบัเชค็เคลยีรร์ิง่ของแต่ละสาขา ผูจ้องซือ้ช าระ
เงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่15 กรกฎาคม 
2564 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/
หรอื ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) ส าหรบักรณีผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(ค) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซื้อตามข้อ (ก) (1) – (3) ส่งไปยงัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-
128-2439 หรอื 02-256-2440-42 วนัที ่–14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ
วนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบรกิารตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบยีน อาคารเอส.เอม็.
ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 ในวนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ 
และวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(ง) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1 มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุ
ในขอ้ 2.3.1.3 (ก) ถงึ (ค) 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
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ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ก าหนด  

เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะยนิยอมผ่อน
ผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.1 ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะด าเนินการส่ง
มอบเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

 

2.3.2 ส่วนท่ี 2 ส าหรบัประชาชนทัว่ไป (Public Offering: PO) 

2.3.2.1 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1 โดยผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ได ้2 วธิ ีคอื 

1. การจองซื้อโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): ผู้จองซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้  

(1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.2.1 (ค) 
(2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ซึ่งใช้ส าหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ ทัง้นี้  หากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นทาง
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคนืบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้และ
ไม่ต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุ 
ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดย
ลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั  

ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจอง
ซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใชส้ าหรบัการยนืยนัตวัตนของผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ 
หากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นทางธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจ าตัว
ประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรือแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอายุ 
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และส าเนาทะเบยีนบ้านที่ผู้เยาว์อาศยัอยู่ ทัง้นี้ กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่มบีตัร
ประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาใบสตูบิตัรดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมทัง้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (เฉพาะกรณีจองซื้อ
ผ่านธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใชส้ าหรบัการยนืยนัตวัตนของผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ หาก
ยนืยนัตวัตนเสรจ็สิน้ทางธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะคนืบตัรประจ าตวัประชาชน
ตวัจรงิให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) หรอืแนบส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ 
(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer 
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ผูจ้องซือ้ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อ
ท ร าบข้อ เท็ จ จ ริ ง เ กี่ ย วกับ ลู ก ค้ า  ( Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แล้ว 
ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
ขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีดถูกตอ้ง 
ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะ
ขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคท์ี่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผู้จองซื้อประสงคท์ีจ่ะ
ฝากหลกัทรพัย์ในบญัชขีองผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซื้อดว้ยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงค์รบัเงนิคนื โดยวธิี
โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนั ทีเ่ปิดไวก้บั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์
หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ีโดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบั
ขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้รายใดมไิดแ้นบส าเนา
สมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชี หรือในกรณีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
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(มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถด าเนินการคนืเงินค่าจองซื้อโดย
วธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผู้
จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้
ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ (โปรดดูรายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัต)์ 

2. การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้องซือ้เฉพาะบุคคลธรรมดาสามารถจองซือ้ผ่านเวป็
ไ ซ ต์  https://moneyconnect.krungthai.com ห รื อ แ อพพ ลิ เ ค ชั ่น  Krungthai NEXT ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และได้เปิดใช้บริการ KTB netbank หรือ Krungthai NEXT 
แล้วเท่านัน้ ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC / CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบ
ประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เมื่อ
จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Suitability 
Test) ของผูจ้องซือ้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะต้องยนืยนัความ
ประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์และยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ว่า หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จาก
การลงทุนในหน่วยทรสัตน์ี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายไม่มหีน้าที่ต้องรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ โดยธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่ร ัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อได้โดยใชช้ื่อผู้ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) 
และผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นหนังสอืชีช้วนหรอื
สรุปข้อมูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนหรือสรุป
ขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ของหน่วยทรสัตด์งักล่าว เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ก่อนการ
สง่ค าสัง่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจอง
ซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนและสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) ใน
เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ทัง้นี้  วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตาม
รายละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีธ่นาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

โดยวธิกีารจองซือ้ขา้งตน้สามารถใชก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย 

การจองซ้ือโดยวิธีกรอก
รายละเอียดในเอกสาร
ใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

การจองซ้ือผา่นระบบ
ออนไลน์ (Online) 

(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  – 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)   
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(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ส านักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ตามวนัและเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวนัที ่5 – 9, 12 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่13 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ ในวันที่ 5 – 9, 12 กรกฎาคม 2564 
ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที ่13 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 
ตัง้แต่วนัที ่5 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถงึวนัที ่13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายสงูสดุทีไ่ม่เกนิ 11.90 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

การช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ช าระค่าจองซือ้โดยเงนิสด หรอืการโอนเงนิ  

วนัที ่5 – 9, 12 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และวนัที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนที่
จองซือ้โดยช าระเป็นเงนิสด หรอืการโอนเงนิ เขา้บญัชชีื่อ “บญัชีจองซ้ือหน่วยทรสัต ์AIMIRT – 
PO” หรอื “AIMIRT Subscription Account – PO” ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอื
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

วนัที ่5 – 9 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขา
ถงึเวลา 15.30 น. และวนัที ่12 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถงึ 12.00 น. หรอืเวลาปิดรบัเชค็
เคลยีรร์ิง่ของแต่ละสาขา ผูจ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์
ซึง่จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่12 กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชชีื่อ “บญัชี
จองซ้ือหน่วยทรสัต ์AIMIRT – PO” หรอื “AIMIRT Subscription Account – PO” ทัง้นี้ เชค็ 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนัท า
การถดัไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได้ไวด้้านหลงั
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊าฟท ์
ช าระค่าจองซือ้กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรณีผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถช าระ
ด้วยการหกับญัชีธนาคารที่ผูกไว้กบัช่องทางบริการดงักล่าว ทัง้นี้ เงื่อนไขการช าระเงิน (ซึ่ง
รวมถงึจ านวนเงนิสงูสุดทีส่ามารถช าระได)้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
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(มหาชน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ทีจ่องซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) จะต้องน าใบจองซือ้และ
เอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) ไป
จองซือ้ทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 
2.1.1 มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 
2.3.2.1 (ก) ถงึ (ง) 

เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะยนิยอมผ่อนผนัให้
เป็นแต่ละกรณีไป และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.1 ขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะด าเนินการสง่มอบเงนิ
ค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 

2.3.2.2 ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ นิติบุคคลท่ีสามารถเข้าร่วมการส ารวจความต้องการซ้ือ ท่ีน าส่งใบ Book 
building  

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุน
และช าระราคา เลขที ่9 G Tower ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ 02-256-2440-42 หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 โดย
ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง
ลายมอืชื่อ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ดงัต่อไปนี้  
(1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.2.2 (ข) 
(2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พร้อมลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการ
จองซือ้ทุกฉบบั 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
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แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรา
ส าคญันิตบิุคคล (ถ้าม)ี โดยลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจองซือ้ทุกฉบบั 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในกา รรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง 
มาตรฐานการประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ระบบงาน และการให้บรกิารของผู้ประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัย ์และผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัที ่6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

อย่างไรกต็าม ส าหรบันิตบิุคคลทีไ่ม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบนั กรณีผู้จองซื้อท าการจองซื้อผ่านธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) แลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับจนถงึวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผีูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงค์ที่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชี
ของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวน
สทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ข) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย โดยมวีิธชี าระเงนิค่า
จองซือ้ ดงันี้  

ช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ช าระค่าจองซือ้ในวนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซื้อโดยช าระเป็นการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เขา้บญัชธีนาคารตามทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ทัง้นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน  
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (จ านวนเงนิที่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไดร้บั ตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน) 
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ช าระค่าจองซือ้โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ 

ช าระค่าจองซื้อในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. หรอืเวลาปิดรบัเชค็เคลยีร์ริง่ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อ
ช าระเงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึ่งจะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 15 
กรกฎาคม 2564 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบัญชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรอื ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 
ทัง้นี้ เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนัภายในวนั
ท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือ หรือช่ือผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) ส าหรบักรณีผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดแูลรกัษาผลประโยชน์ 
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซ้ือแทน เท่านัน้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(ค) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามขอ้ (ก) (1) – (3) สง่ไปยงัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทมีปฏบิตักิารการลงทุนและช าระราคา เลขที ่9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝัง่ปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-
128-2439 หรอื 02-256-2440-42 วนัที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ และ
วนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายบรกิารตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบยีน อาคารเอส.เอม็.
ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร 02-298-0821 หรอื 02-298-0831 ในวนัที ่14 – 15 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลาเปิดท าการ 
และวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. 

(ง) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1 มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุ
ในขอ้ 2.3.2.2 (ก) ถงึ (ค) 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ก าหนด  

เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะยนิยอมผ่อน
ผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.1 ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 จะด าเนินการส่ง
มอบเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตี ตามรายละเอยีดที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป 
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2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

2.4.1 ส่วนท่ี 1 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตโ์ดยไม่
จดัสรรให้ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะท าให้กองทรสัตมี์หน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public 
Offering: PPO) 

การจดัสรรจะสอดคล้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ AIMIRT ครัง้ที่ 1/2564 
เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 และตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์ก าหนด โดยจะออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิ ในจ านวนไม่เกนิ 235 ลา้นหน่วย เป็นมูลค่าไม่เกนิ 2,350 ลา้นบาท และ/หรอื เงนิจากการกูย้มืระยะ
ยาวจ านวนไม่เกนิ 600 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ โดยเสนอขายและจดัสรรตามสดัส่วน
การถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิแต่ละรายในอตัราส่วน 1 หน่วยทรสัต์เดมิของกองทรสัต์ AIMIRT 
ต่อ 0.3233 หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ
ตามสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิี่ได้รบัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตามสทิธิที่ได้รบัจดัสรรแล้ว ผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัต์
เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พร้อมกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปแล้ว
หรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราส่วนทีก่ าหนดท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธจิองซือ้หน่วยทรสัต์ไดร้บัสทิธิ
จองซื้อหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เติมเป็นจ านวนที่มเีศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถจดัสรรให้ เป็นจ านวนเตม็
หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.1 ขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิของกองทรสัต ์AIMIRT ทีอ่าจสง่ผลเป็นการกระท าทีข่ดัต่อ
กฎหมาย หรอื ระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลให้กองทรสัต์ AIMIRT ต้องมภีาระหน้าทีใ่นการ
ด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย 

 

2.4.2 ส่วนท่ี 2 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering: PO) 

2.4.2.1 ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ นิติบุคคลท่ีสามารถเข้าร่วมการส ารวจความต้องการซ้ือ ท่ีน าส่งใบ Book 
building  

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื นิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้ร่วมการส ารวจความตอ้งการซือ้ 
ทีน่ าส่งใบ Book building ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.1.1 และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใด
กไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ ัดสรรใหแ้ก่ผูล้งทุน
สถาบนั และ/หรอื นิตบิุคคลทีส่ามารถเขา้ร่วมการส ารวจความตอ้งการซือ้ ทีน่ าสง่ใบ Book building รายใด ๆ 
จะมจี านวนขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนคณูของ 100 หน่วย หรอืเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วยส าหรบั
ผูจ้องซือ้บางราย ทัง้นี้ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตจ์ะไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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2.4.2.2 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  

การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามดุลพินิจของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย จะอยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.1.1 และ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้
หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด้ ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรให้แก่บุคคลตาม
ดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย รายใด ๆ จะมจี านวนขัน้ต ่า 1,000 หน่วย 
และเพิม่เป็นจ านวนคูณของ 100 หน่วย หรอืเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วยส าหรบัผูจ้องซือ้บางราย ทัง้นี้ วธิกีาร
จดัสรรหน่วยทรสัตจ์ะไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2.5 ข้อจ ากดัการจดัสรรให้แก่กลุม่บุคคลเดียวกนั และข้อจ ากดัการถือ/โอนหน่วยทรสัต ์

เนื่องจากประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศที่ กร. 14/2555 ได้ก าหนดขอ้จ ากดัในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ 
ดงันัน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัทีจ่ะท าให้
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

- การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- การจดัสรรทีจ่ะท าใหผู้จ้ดัการกองทรสัตห์รอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัเกนิรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- การจดัสรรที่จะท าใหท้รสัตขีองกองทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถือหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิร้อยละ 50
ของจ านวนหน่วยทรสัตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- การจดัสรรทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างดา้วถอืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสดัสว่นการลงทุนของ
ผูล้งทุนต่างดา้วทีก่ฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนด 

(ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรอื
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสดัสว่นการจดัสรรเป็นอย่างอื่น) 

นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ถือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราทีก่ าหนด ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไม่มี
สทิธริบัประโยชน์ตอบแทนและการใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในส่วนทีถ่ือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราที่ก าหนด 
โดยกองทรสัตจ์ะยกประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นของผูร้บัประโยชน์รายอื่นตามสดัสว่น และถอืว่าผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้ 

อกีทัง้ เพื่อมใิหส้ดัส่วนการถอืหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนต่างดา้วขดัต่อประกาศที ่ทจ. 49/2555 บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามอัตราในเกณฑ์นัน้ ทัง้นี้  กรณีที่
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะลงทุนจะตัง้อยู่ในประเทศไทย ซึง่มขีอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนดสดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้บรษิทัฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์
แก่ผูล้งทุนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ในกรณีนี้สดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุน
ต่างดา้วจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เนื่องจากเป็นการเสนอขาย
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หน่วยทรสัต์ที่มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ที่ประมวลกฎหมายที่ดินก าหนดสดัส่วนการลงทุนของผู้ลงทุน  
ต่างดา้วไว ้
 

2.6 เง่ือนไขในการขายหน่วยทรสัต ์

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ  ระงบัการจองซื้อ
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยทรสัตน์ัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตเ์กนิกว่าจ านวนหน่วยทรสัต์
ทีเ่สนอขายในครัง้นี้ 

(2) กรณีทีบุ่คคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นจ านวนทีอ่าจเป็นเหตุใหบุ้คคล
ใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดดงักล่าวถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายได้รับจากผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัตไ์ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยทรสัต์ของผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัตไ์ม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเหน็ว่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะลงทุนที่
พรอ้มจะน าไปจดัหาประโยชน์ อาจมมีลูค่ารวมกนัแลว้ไม่ถงึรอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงนิทุนทีก่องทรสัต์ระดม
ทุนได ้รวมทัง้เงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 

(6) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายอาจขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้หน่วยทรสัต์ใน
บางกรณีตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย เหน็สมควร เช่น ในกรณีทีผู่จ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต ์หรอืผูถ้ือหน่วยทรสัต์ หรอืกรณี
ที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรสัต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
กองทรสัต ์หรอืในกรณีทีผู่จ้องซือ้มสีญัชาตสิหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญีปุ่่ น รวมถงึอื่นใดทีม่ใิช่สญัชาตไิทย ผู้
ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่ น รวมถึงอื่นใดที่มิใช่ไทย บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญี่ปุ่ น รวมถงึอื่นใดทีม่ใิช่ไทย รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าว และบรษิทั 
หรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญี่ปุ่ น รวมถงึอื่นใดทีม่ใิช่ไทย 
เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และชื่อเสยีงหรือความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเป็นหลกั 

(7) ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์อง 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จะถอืว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
ไดท้ าการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติาม หรอืผูกพนัตามขอ้ตกลง ขอ้ก าหนด สญัญา หรอืเงื่อนไขต่างๆ 
ที่กองทรสัต์จะได้เขา้ผูกพนัตามอ านาจที่มตีามกฎหมายทัง้ที่ได้ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื แบบ
แสดงรายการขอ้มลูเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ/หรอื ตามประกาศ ค าสัง่ ระเบยีบต่างๆ ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดป้ระกาศก าหนด ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนั และทีจ่ะ
ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ในภายหน้า 
 

2.7 ขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

2.7.1 กรณีราคาเสนอขายสุดท้ายต า่กว่าราคาเสนอขายสูงสุด 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายซึง่เป็นผู้รบัจองซือ้ในขอ้ 2.1.1 จะด าเนินการคนื
เงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายและราคาเสนอขายสูงสุด โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรอื  
ค่าเสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้โดย  

(ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หรอื  

(ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย หรอืวธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย เหน็
ว่าเหมาะสม โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านักหกับญัชหีรอื
เชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายและราคาเสนอขายสงูสุดใน
ระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนื
เงนิดงักล่าว โดยจะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิสว่น
ต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยและราคาเสนอขายสงูสุดทีต่้องส่งคนืนับจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลา
ดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารสง่เชค็
คนืเงนิเงนิส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขายสุดทา้ยและราคาเสนอขายสงูสุดทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามที่อยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ หรอืที่ระบุไวใ้นใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว โดยใหถ้อืว่าผู้
จองซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ 
อกีต่อไป  

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการสญูหายในการจดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไม่ถูกต้องหรอืไม่
เป็นปัจจุบนั ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ หรอืที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

 

2.7.2 กรณีท่ีผู้จองซ้ือหน่วยทรสัต์ไม่ได้รบัการจัดสรรหน่วยทรสัต์ หรือผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ใช้สิทธิปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้จากผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรร
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รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ โดย  

(ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หรอื  

(ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย หรอืวธิอีื่นตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย เหน็
ว่าเหมาะสม โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านักหกับญัชหีรอื
เชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมีหน้าที่รบัผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดงักล่าว โดยจะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต์ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่้องส่งคนืนับจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระ
คนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้ง
แลว้ โดยใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื 
ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการสญูหายในการจดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไม่ถูกต้องหรอืไม่
เป็นปัจจุบนั ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.7.3 กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท่ี์จองซ้ือ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้จากผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
หน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ โดย  

(ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขาย หรอื  

(ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัจาก
วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่าง
ส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลา
ดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมีหน้าที่รบัผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดงักล่าว โดยจะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัตท์ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่อ้งส่งคนื นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระ
คนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ทาง
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ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้ง
แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิจองซื้อคนืแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกร้องดอกเบี้ย และ/หรอื
ค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการสญูหายในการจดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตามทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผู้
ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ หรอืทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
แต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้ ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.7.4 ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือ
ตามเชค็ค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย ซึง่เป็นผูร้บัการจองซือ้หน่วยทรสัต์จากผูจ้องซือ้
รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคนืเชค็ค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไมส่ามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามเชค็ค่าจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้ดงักล่าวตอ้งตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่าวคนืจาก
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อ ภายใน 30 วนัหลงัสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขาย หากผู้จองซื้อไม่ติดต่อขอรบัเช็คดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่ายแต่ละราย จะจดัส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิ 
หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่
มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป  

2.7.5 กรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวนหรอืเฉพาะส่วน 

เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวนหรอืเฉพาะสว่น (แลว้แต่กรณี) และคนืเงนิ
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ตามประกาศที ่ทจ. 49/2555  

(1)  มกีารกระจายการถอืหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัต์
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

(2) มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิที่กองทรสัต์ AIMIRT กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
มูลค่าเงนิกู้ยมืจากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอที่จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถงึจ านวน
ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีช้วน 

(3)  มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัตข์องบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าว เมื่อรวมกบัจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีถ่อือยู่เดมิ (ถา้ม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยใหย้กเลกิการเสนอขาย
เฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(4) ไม่สามารถโอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตี เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทรสัต์ 
AIMIRT ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

(5) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางดา้นกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มี
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ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัต ์AIMIRT จะเขา้ลงทุน 

(6) เมื่อมเีหตุทีท่ าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์
หรอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายได ้

(7) มีเหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสญัญาหรือการลดจ านวนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

เมื่อปรากฏกรณีทีเ่ป็นเหตุในการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย จะแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว และจะ
พิจารณาคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ โดยการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสยีหายใด ๆ โดย  

(ก) การโอนเงนิผ่านบญัชีธนาคารตามที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซื้อภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัทีป่รากฏ
เหตุในการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หรอื  

(ข) เชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อทีร่ะบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ หรอืทีร่ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่วนัทีป่รากฏ
เหตุในการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

หากผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวนัน้ได ้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเวลาดงักล่าวนัน้จนถงึวนัที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายช าระเงนิค่าจองซือ้จน
ครบถว้น 

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิค่าจองซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการ
จดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผู้
จองซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นตามทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ทีไ่ดใ้หไ้ว้
กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบัน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายจะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.7.6 ช่องทางการคืนเงินค่าจองซ้ือของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละราย  

ช่องทางการคนืเงนิค่าจองซือ้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายมดีงัต่อไปนี้  

ผูจ้ดัจ าหน่ายและ 
รบัประกนัการจ าหน่าย 

วิธี (ก) วิธี (ข) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)   

 
หมายเหตุ :   
(ก) การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีผู่จ้องซื้อระบุไวใ้นใบจองซื้อ 
(ข) จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซื้อตามชือ่ทีร่ะบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ หรอืทีร่ะบุในใบจองซื้อ 
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2.8 วิธีการส่งมอบหน่วยทรสัต ์

ปัจจุบนั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยไ์ด้ตกลงรบัหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ใหก้บัผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ 
และใหบ้รกิารรบัฝากใบทรสัต์ทีจ่องซือ้ในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผูจ้องซือ้สามารถใชบ้รกิารของศูนย์รบั
ฝากหลกัทรพัย์ เพื่อขอให้น าหน่วยทรสัต์ที่ตนได้รบัการจดัสรรเขา้สู่ ระบบซื้อขายแบบไร้ใบทรสัต์ (Scripless 
System) ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัย์
ฯ อนุญาตใหห้น่วยทรสัต์ เริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะ
ขอรบัใบทรสัต ์ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนกว่าจะไดร้บัใบทรสัต์ 

ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ผู้จองซื้อสามารถเลอืกใหผู้้เสนอขายหน่วยทรสัต์ ด าเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรสัต์ไว้ในบญัชขีองบริษัทหลกัทรพัย์ซึ่ง 
ผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ที่
ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ที่บรษิทัหลกัทรพัย์นัน้ฝากหน่วยทรสัต์อยู่ 
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วนั นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัตท์ีผู่จ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี้ 
ผู้ที่ได้รบัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการจดัสรรได้ทนัททีี่หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 
AIMIRT เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ด าเนินการตามขอ้ 2.8 (1) นี้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหน่วยทรสัต์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทั
หลกัทรพัยด์งักล่าว มฉิะนัน้แลว้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้อง
ซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.8 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรัพย์
สมาชกิเลขที ่600 กรณีนี้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการน าหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ตามจ านวน
ทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐาน
การฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย  

 ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะต้องกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ แบบสอบถามเพื่อ
หาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล และแบบสอบถาม
ส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ส าหรบัผูจ้องซือ้นิตบิุคคลเท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล และน าส่งให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะจอง
ซือ้ พรอ้มเอกสารจองซือ้อื่น ๆ ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรอืน าส่งแบบสอบถามส าหรบั
ตรวจสถานะ FATCA หรอืกรอกขอ้มูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.8 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 
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 ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ทีไ่ด้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้
และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 
ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ซึ่งจะมคี่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัต์ตาม
อตัราที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ก าหนด ทัง้นี้ การถอนหน่วยทรสัต์ที่ฝากไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ทีน่ าฝากหน่วยทรสัตใ์น
บญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรสัตไ์ดท้นัภายในวนัทีห่น่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์AIMIRT 
เริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรสัต์ในนามของผู้จองซื้อ ผู้เสนอขาย
หน่วยทรสัตโ์ดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อและทีอ่ยู่ตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธขิอง
กองทรสัต์ AIMIRT หรอืที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ
เสนอขาย ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ทีไ่ด้รบัการจดัสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัต ์AIMIRT เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.8 (3) นี้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

2.9 เง่ือนไขในการยกเลิกการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะลงทุนเพ่ิมเติม  

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยกเลกิการระดมทุนเพื่อเพิม่ทุน 

1) มลูค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัตก์นัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมลูค่าเงนิกูย้มื
จากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอที่จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์โดยใหย้กเลกิการเสนอขายทัง้
จ านวน 

2) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัต ีหรือผูล้งทุนต่าง
ด้าวและท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัต์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยที่ถอือยู่เดมิ 
(ถา้ม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยใหย้กเลกิการเสนอขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัรา
หรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

3) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีเพื่อน าไปลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

4) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางด้านกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

5) เมื่อมเีหตุที่ท าให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
หรอืไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

6) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) 
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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 
กรกฎาคม 12.70 15.80 11.80 14.17 
สงิหาคม 12.94 14.50 12.10 20.00 
กนัยายน 14.58 15.10 13.70 10.08 
ตุลาคม 14.39 15.00 13.40 6.52 

พฤศจกิายน 13.04 13.90 12.50 6.69 
ธนัวาคม 12.62 13.40 11.90 5.01 

2563 

มกราคม 13.23 13.60 12.70 4.23 
กุมภาพนัธ ์ 13.12 13.80 12.20 6.61 
มนีาคม 11.25 12.90 8.05 4.40 
เมษายน 11.36 11.90 10.70 3.61 
พฤษภาคม 12.36 12.80 11.60 2.10 
มถุินายน 13.10 13.60 12.30 5.15 
กรกฎาคม 13.33 13.70 12.80 4.25 
สงิหาคม 13.31 13.60 13.10 1.89 
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ปี เดือน 
ราคาเฉล่ีย 
(บาทต่อ
หน่วย) 

ราคาสูงสุด 
(บาทต่อ
หน่วย) 

ราคาต า่สุด 
(บาทต่อ
หน่วย) 

มูลค่าการซ้ือขาย 
เฉล่ียต่อวนั  
(ล้านบาท) 

กนัยายน 13.57 13.80 13.20 15.71 
ตุลาคม 12.65 13.30 12.10 2.14 

พฤศจกิายน 12.81 13.20 12.10 0.86 
ธนัวาคม 12.59 13.10 12.30 4.34 

2564 

มกราคม 11.96 12.90 11.20 4.51 
กุมภาพนัธ ์ 11.37 12.20 11.00 3.40 
มนีาคม 11.78 12.30 11.00 3.53 
เมษายน 12.19 12.50 11.80 2.72 
พฤษภาคม 12.04 12.40 11.80 1.97 
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4. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายในครัง้น้ี 

ประมาณการค่าใช้จา่ย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)/1 มูลค่าประมาณ (บาท) 
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 

ประมาณ 220,000 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ /2 ประมาณ 30,000,000 
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้หมดประมาณ ประมาณ 30,220,000 

หมายเหตุ : 
/1 ประมาณการค่าใชจ้่ายรวมภาษมีลูค่าเพิม่ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน  
/2 ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ รวมถงึ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการเขา้ซื้อทรพัย์สนิของกองทรสัต์ 
(Acquisition Fee) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัย์สนิอสิระ ค่าธรรมเนียมรายงานภาวะอุตสาหกรรม ค่าตรวจสอบสภาพ
ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัช ีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะกจิการ (Due Diligence) ดา้นภาษ ีการเงนิ และกฎหมาย ค่าจดัพมิพ์
หนังสอืชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ และเอกสารอืน่ ๆ ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธ์การเสนอขายหน่วยทรสัต์ และค่าบรหิาร
จดัการความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากการใหส้นิเชือ่ และค่าธรรมเนียมการวางหลกัประกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิเชือ่ เป็นตน้  
 

 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

 

 
 

ส่วนท่ี 4  
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล
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1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยบริษทัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 1.1. กรรมการบรหิาร 

ขา้พเจ้าในฐานะกรรมการบรหิารหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานที่รบัผดิชอบการจดัการงบ
การเงนิของกองทรสัต์ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน รวมทัง้
เอกสารหลกัฐานทัง้หมดทีจ่ดัส่งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่
จดัส่งผ่านระบบมรีหสัปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) ณ วนัที่ 13 มถุินายน 2564 แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดท างบการเงินของ
กองทรสัต์ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูที่
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงนิของกองทรสัตแ์ละขอ้มลูทางการเงนิทีป่ระกอบเป็นสว่นหนึ่งของ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต ์ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงนิสดของกองทรสัตแ์ลว้  

(2) ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีด่ ีและระบบ การบรหิารจดัการทีร่ดักุม
เพยีงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทและกองทรสัต์มคีวามถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้เพื่อให้การ
จดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และประโยชน์ของกองทรสัต ์
 
 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู - 

 นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวุฒ ิ กรรมการผูจ้ดัการ - นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวฒุ ิ- 

 นายพงษ์ธร สจุรีพนัธ ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี - นายพงษ์ธร สจุรีพนัธ ์- 

 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต์ 
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1.2. กรรมการบรษิทัทีไ่ม่ใชผู้บ้รหิาร 

ขา้พเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบรษิัทนอกจาก 1.1 ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชีช้วนฉบบันี้ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานทัง้หมดทีจ่ดัส่งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีจ่ดัสง่ผ่านระบบมรีหสัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยนี้) ณ วนัที่ 
4 มนีาคม 2564 แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทั ขา้พเจ้าไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่
ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

 
 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 นายธนะชยั สนัตชิยักลู 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการอสิระ 

- นายธนะชยั สนัตชิยักลู - 

 นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ - นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ - 

 ร.ท. ศุภกร จนัทศาศวดั กรรมการอสิระ - ร.ท. ศุภกร จนัทศาศวดั - 

 
 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต์ 
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2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน 

ขา้พเจา้ในฐานะผูม้อี านาจลงนามผูกพนัทีป่รึกษาทางการเงนิของผูอ้อก และ/หรอืผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ขอ
รบัรองว่าขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ รวมทัง้
เอกสารหลกัฐานทัง้หมดทีจ่ดัส่งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่
จดัส่งผ่านระบบมรีหสัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยนี้) ณ วนัที่ 13 มถุินายน 2564 แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที่
ปรกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาด
ขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

   

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 นางสาวสทิธนิาฎ ตัง้ตรงจติต์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุ โ ส 
วาณิชธนกจิ 2 

- นางสาวสทิธนิาฎ ตัง้ตรงจติต์ - 

 

ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 นายกฤชกร นนทะนาคร 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุ โ ส 
ผู้ บ ริ ห า ร ฝ่ า ย  ที ม 
Investment Banking 

- นายกฤชกร นนทะนาคร - 

  

ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

และรา่งสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบัแก้ไขเพ่ิมเติม 
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เอกสารแนบ 2 

สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพยส์ิน 

จัดท าโดย บริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั  

และ บริษัท ซิมส ์พร็อพเพอรต์ี ้คอนซัลแทนท ์จ ากดั 

 































 

 
 

รายงานการประเมนิมูลคาทรัพยสนิ 
ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8 
ถนนเลียบคลองสงน้าํสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ :63-1-2385-GL-1 

 

โครงการ TIP 5 โครงการ TIP 8 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAOถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.: +66 (2)530-4333 Fax.: +66 (2)530-4050-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 63-1-2385-GL-1 

วันท่ี 25ธันวาคม 2563 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 7 กลุมประกอบดวยท่ีดิน จํานวน 7 แปลง (13 โฉนดไมติดตอกัน) เนื้อ

ท่ีดินรวม 35-1-23.5 ไร หรือเทากับ 14,123.5 ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 รายการโดยทรัพยสินฯ ต้ังอยูภายใน

โครงการ TIP 5 และโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการประเมินมูลคา

ตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังนี้ 

x มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

: 956,500,000 บาท(เการอยหาสิบหกลานหาแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู

ประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2385-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

สรุปสาระสําคัญ และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ

ประเภททรัพยสิน  : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน7 กลุม

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ทรัพยสินฯ กลุมท่ี1(CA5) ต้ังอยูเลขท่ี 888/33 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 2(CA12-2) ต้ังอยูเลขท่ี 888/48 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 3(CA13) ต้ังอยูเลขท่ี 888/49 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 4(CA14-1 และ2) ต้ังอยูเลขท่ี 888/50-51 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5(RB16) ต้ังอยู เลขท่ี 888/68 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6(RB19) ต้ังอยู เลขท่ี 888/58 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7(E) ต้ังอยู เลขท่ี333/95 ภายในโครงการ TIP 8 

ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คาพิกัด GPS : ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 1 (CA5) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 2 (CA12-2) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 3(CA13) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 4(CA14-1 และ 2)  

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5(RB16)  

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6(RB19)  

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7(E) 

Lat : 13.580438   Lon : 100.763616 

Lat : 13.578439   Lon : 100.764597 

Lat : 13.578694   Lon : 100.764218 

Lat : 13.579391   Lon : 100.763611 

Lat : 13.579866   Lon : 100.760674 

Lat : 13.579806   Lon : 100.762327 

Lat : 13.573519   Lon : 100.748940

รายละเอียดทรัพยสิน : ท่ีดิน จํานวน 7 แปลง (13 โฉนดไมติดตอกัน) เนื้อท่ีดินรวม 35-1-23.5 ไร หรือเทากับ 

14,123.5 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 รายการโดยบริษัทฯ พิจารณาจําแนก

ทรัพยสินฯ ออกเปน 7 กลุมตามลักษณะของทําเลท่ีต้ัง และการใชประโยชนดังนี้ 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 1ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี122744 และ

122745) เนื้อท่ีดินรวม7-0-43.8 ไร หรือเทากับ 2,843.8 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

จํานวน 1 รายการ ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA5) 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

รั้วคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 2ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 129342) เนื้อ

ท่ีดิน1-0-14.8 ไร หรือเทากับ 414.8 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ ไดแก  

อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA12-2) 
และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

รั้วคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 3 ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 123003) เนื้อ

ท่ีดิน 3-2-42.3 ไร หรือเทากับ 1,442.3 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 รายการ 

ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 3 ชั้น (อาคาร CA13) 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

รั้วคอนกรีต



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2385-GL-1 

 

หนาท่ี ii 

 

 
 

 

  ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 4ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 123002 และ 

129233) เนื้อท่ีดิน 3-0-92.2 ไร หรือเทากับ 1,292.2 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 

รายการ ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA14-1 และ 2) 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

รั้วคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 105539, 

105540, 131267 และ 131268) เนื้อท่ีดินรวม 4-2-39.8 ไร หรือเทากับ 1,839.8 ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ ไดแก  

อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร RB16)และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 

จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและร้ัวคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 6970 และ 7090) 

เนื้ อ ท่ีดินรวม 8-1-17.7 ไร หรือเทากับ 3,317.7ตารางวาพรอมสิ่ งปลูกสรางจํานวน 

1 รายการ ไดแก อาคารคลังสินคาชั้น เดียวและสํ านักงาน 3 ชั้น (อาคาร RB19)

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

รั้วคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140202) เนื้อ

ท่ีดิน 7-1-72.9 ไร หรือเทากับ 2,972.9 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ 

ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร E) 
และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

รั้วคอนกรีต

  หมายเหตุ :   

1) ณ วันท่ีทําการประเมินไดรับแจงวา อาคารคลังสินคาชั้นเดียวพรอมสํานักงาน2-3 ชั้น

ใหเชา(จํานวน 7 อาคาร) มีพื้นท่ีท่ีสามารถปลอยเชาได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ ชื่ออาคาร พื้นท่ีใหเชา(ตร.ม.)

1 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA5) 7,552.00

2 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA12-2) 1,008.00

3 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 3ชั้น (อาคาร CA13) 4,423.00

4 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA14-1) 1,812.00

อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA14-2) 1,812.00

5 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร RB16) 4,652.00

6 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 3 ชั้น (อาคาร RB19) 6,516.00

7 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร E) 7,998.65
 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2385-GL-1 

 

หนาท่ี iii 

 

 
 

 

  2) ทางบริษัทฯ ไดรับแจงวาปจจุบันทรัพยสินมีสัญญาเชาพื้นท่ีอาคาร ระยะเวลาในการเชา

ประมาณ 2-3 ป โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาในปจจุบันดังนี้ 

อาคาร เนื้อท่ีดิน พื้นท่ีอาคาร ระยะเวลาเชา 

เลขท่ี (ตร.ว.) (ตร.ม.) วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

เลขท่ี 888/33 (อาคาร CA5) 2,843.8 7,552.00 1-ก.พ.-19 30-เม.ย.-21

เลขท่ี 888/48 (อาคาร CA12-2) 414.8 1,008.00 1-พ.ค.-19 30-เม.ย.-22

เลขท่ี 888/49 (อาคาร CA13) 1,442.3 4,423.00 1-ก.ค.-19 30-มิ.ย.-22

เลขท่ี 888/50 (อาคาร CA14-1) 720.9 1,812.00 1-มิ.ย.-18 31-พ.ค.-21

เลขท่ี 888/51 (อาคาร CA14-2) 571.3 1,812.00 1-มิ.ย.-18 31-พ.ค.-21

เลขท่ี 888/68 (อาคาร RB16) 1,839.8 4,652.00 1-มิ.ย.-18 31-พ.ค.-21

เลขท่ี 888/58 (อาคาร RB19) 3,317.7 6,516.00 1-ก.ย.-19 31-ต.ค.-21

เลขท่ี 333/95 (อาคาร E) 2,972.9 7,998.65 1-ต.ค.-20 30-ก.ย.-23

รวม 14,123.5 35,773.65 
 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : ดูรายละเอียดตามหัวขอ4.1 

ภาระผูกพัน : ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 1-4 จํานองเปนประกันกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5 จํานองเปนประกันกับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6 ไมติดจํานองกับสถาบันการเงินใดๆ 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7จํานองเปนประกันกับ ธนาคารแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

ภาระผูกพันอื่นๆ : - 

การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพื่อกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดินและอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา กลุมท่ี 1-6 ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับการใชประโยชนในท่ีดินตามผัง

เมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ระบุวาพ้ืนท่ีสีมวง ประเภทอุตสาหกรรมและ

คลังสินคา (อ.1-8)ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา กลุมท่ี 7 ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีบังคับการใชประโยชน

ในท่ีดินตามผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุวาพ้ืนท่ีสีเหลือง ประเภทท่ีอยู

อาศัยหนาแนนนอย (ย.1-3) 

สมมติฐานเพิ่มเติม : บริษัทฯ มิไดมีขอสมมติฐานเพ่ิมเติมใดๆ ตอการกําหนดมูลคาทรัพยสินครั้งนี้ 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ธันวาคม 2563

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน : 956,500,000 บาท(เการอยหาสิบหกลานหาแสนบาทถวน) 

ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564   

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 



 

 
 

รายงานการประเมนิมูลคาทรัพยสนิ 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีชื่อ 

ถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ :63-1-2383-GL-1 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAOถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.: +66 (2)530-4333 Fax.: +66 (2)530-4050-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 63-1-2383-GL-1 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ช้ัน 16 หอง 1601  
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซ่ึงเปนมูลคาตลาดของทรัพยสิน

ประเภทท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางประกอบดวยท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55123) เน้ือท่ีดินรวม 53-0-39.0 ไร หรือ

เทากับ 21,239.0 ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ และส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ จํานวน 9 รายการต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5  

หมู 2 ซอยไมมีช่ือถนนเทพารักษ (ทล.3268)ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการโดยรายงานฉบับน้ีไดถูกจัดทําข้ึน

โดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพื่อวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับน้ีเทาน้ัน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การประเมินฯ ทรัพยสินน้ีตามขั้นตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังน้ี 

x มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

: 819,100,000 บาท(แปดรอยสิบเกาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมีผลประโยชนใด 

ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินคาทรัพยสินดวย

ความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักด์ิ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีชื่อถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2383-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

สรุปสาระสําคัญ และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ

ประเภททรัพยสิน  : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีชื่อถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

คาพิกัด GPS : Lat :13.564973Lon:100.816748

รายละเอียดทรัพยสิน : ท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55123) เนื้อท่ีดินรวม 53-0-39.0 ไร หรือเทากับ 

21,239.0 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ ไดแก 
1) อาคารโรงงาน/คลังสินคาชั้นเดียว พรอมสํานักงาน 3 ชั้น (Warehouse 1 และ 2) 

2) อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse3) 

3) อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse 4) 

4) อาคารโรงอาหารชั้นเดียว 
และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ จํานวน 9 รายการ ไดแก 
- หองน้ําชั้นเดียว 1 
- หองน้ําชั้นเดียว 2 
- หองเคร่ือง Fire pump 
- ปอมยาม 1 
- ปอมยาม 2 
- สวนโลงหลังคาคลุม (ท่ีจอดรถ) 
- รั้วคอนกรีต สูง 2.50 เมตร 
- รั้วตะแกรงเหล็ก (ดานหนา) สูง 1.50 เมตร 
- ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ํา

  หมายเหตุ :  

1) ณ วันท่ีทําการประเมินไดรับแจงวา อาคารโรงงานพรอมสํานักงานอาคารเลขท่ี 102/1, 

102/3, 102/4 และ 102/5(จํานวน 3 อาคาร) มีพื้นท่ีท่ีสามารถปลอยเชาได โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ชื่ออาคาร 
พื้นท่ีปลอยได

(ตารางเมตร)

อาคารโรงงาน/คลังสินคาชั้นเดียวพรอมสํานักงาน 3 ชั้น 

(Warehouse 1)(เลขท่ี 102/1)

12,339.00

อาคารโรงงาน/คลังสินคาชั้นเดียวพรอมสํานักงาน 3 ชั้น 

(Warehouse 2)(เลขท่ี 102/3)

11,538.00

อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse 3) 

(เลขท่ี 102/4)

4,901.00

อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse 3 และ 4) 
(เลขท่ี 102/4 และ 102/5)

14,703.00

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีชื่อถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2383-GL-1 

 

หนาท่ี ii 

 

 
 

 

  2) ทางบริษัทฯ ไดรับแจงวาปจจุบันทรัพยสินมีสัญญาเชาพื้นที่อาคาร ระยะเวลาในการเชา

ประมาณ 2-3 ป โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาในปจจุบันดังน้ี 

อาคาร พื้นที่เชา ระยะเวลาเชา 

เลขที่ (ตร.ม.) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา

เลขที่ 102/1(Warehouse 1) 12,339.00 1-ก.ย.-20 31-ส.ค.-23 

เลขที่ 102/3(Warehouse 2) 11,538.00 1-ก.ย.-20 31-ส.ค.-22 

เลขที่ 102/4(Warehouse 3) 4,901.00 1-ธ.ค.-19 30-พ.ย.-22 

เลขที่ 102/4-5(Warehouse 3,4) 14,703.00 1-ก.ย.-19 31-ส.ค.-22 

รวม 43,481.00
 

  3) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55123 จดภาระจํายอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนต บางสวน เขตทางกวาง

ประมาณ 15.00 เมตร ยาวตลอดแนว ใหแกโฉนดที่ดินเลขที่ 77980 คิดเปนเน้ือที่ดิน

ประมาณ 3-2-62.5 ไร หรือเทากับ 1,462.5 ตารางวา ซึ่งในการประเมินมูลคาครั้งน้ีทาง

บริษัทฯ พิจารณารวมถึงปจจัยดังกลาวแลว 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท และทอระบายนํ้า 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ทู ไทเกอร พร็อพ จํากัด 

ภาระผูกพัน : จํานองเปนประกันกับ แอลบี โกลบอล ลิมิเต็ด 

ภาระผูกพันอื่นๆ : ไมมี 

การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพื่อกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดินและอาคาร 

: ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ตั้งอยูในเขตพื้นที่บังคับการใชประโยชนในที่ดินตามผังเมืองรวม

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุวาพื้นท่ีสีสม ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (ย.5-7) 

สมมติฐานเพิ่มเติม : บริษัทฯ มิไดมีขอสมมติฐานเพิ่มเติมใดๆ ตอการกําหนดมูลคาทรัพยสินคร้ังนี้ 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ธันวาคม 2563

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564

: 819,100,000 บาท(แปดรอยสิบเกาลานหน่ึงแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด



 

 

 
 

รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
สิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ตั้งอยูภายใตชื่อ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" 
เลขที่ 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 

ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เสนอ 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 64-1-0794-GL-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
Tel.: +66 (2) 530-4333 Fax.: +66 (2) 530-4050-3 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขที่ 64-1-0794-GL-1 

วันที่ 30 เมษายน 2564 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด  
เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ช้ัน 16 หอง 1601  
ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บรษิัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซ่ึงเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ประกอบดวย ที่ดิน จํานวน 1 แปลง (7 โฉนดติดตอกัน) เน้ือที่ดินตาม

เอกสารสิทธิรวม 272-2-85.8 ไร หรือเทากับ 109,085.8 ตารางวา ซึ่งในการประเมินมูลคาครั้งน้ี ทางบริษัทฯ ไดพิจารณา

ประเมินมูลคาเน้ือที่ดินบางสวน (ตามความประสงคของทางลูกคา) ประมาณ 42-3-41.4 ไร หรือเทากับ 17,141.4 ตารางวา 
พรอมส่ิงปลูกสราง จํานวน 4 รายการ ต้ังอยูภายใตช่ือ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขที่ 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 

3191 ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยรายงานฉบับน้ีไดถูกจัดทําข้ึนโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง 

เพื่อวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามที่ระบุไวในรายงานฉบับน้ีเทาน้ัน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการประเมินฯ ทรัพยสินน้ีตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินที่ประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังน้ี 

 มูลคาทรัพยสิน ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2564 
(ภายใตอายุสัญญาเชา 30 ป) 

: 460,300,000 บาท (ส่ีรอยหกสิบลานสามแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเก่ียวของกับทรัพยสินที่ไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผู

ประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักด์ิ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 
ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
  ตั้งอยูภายใตช่ือ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขที่ 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191  

  ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0794-GL-1 
 

 

หนาท่ี iv 

 

 
 

 

สรุปสาระสําคัญ และมูลคาของทรัพยสิน 

ช่ือลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ  : เพื่อใชประโยชนสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง  

ที่ตั้งทรัพยสิน : ตั้งอยูภายใตช่ือ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขที่ 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 
ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

คาพิกัด GPS : LAT : 12.743168  LON : 101.151872 

รายละเอียดทรัพยสิน : ประกอบดวย ที่ดิน จํานวน 1 แปลง (7 โฉนดติดตอกัน) เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 

272-2-85.8 ไร หรือเทากับ 109,085.8 ตารางวา ซ่ึงในการประเมินมูลคาครั้งน้ี ทางบริษัทฯ 

ไดพิจารณาประเมินมูลคาเน้ือที่ดินบางสวน (ตามความประสงคของทางลูกคา) ประมาณ 

42-3-41.4 ไร หรือเทากับ 17,141.4 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง จํานวน 4 รายการ ไดแก 

  
1) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH6) พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 11,964.00 ตารางเมตร 

  
2) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH7) พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 11,964.00 ตารางเมตร 

  
3) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH8) พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 10,828.00 ตารางเมตร 

  
4) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH9) พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 11,449.00 ตารางเมตร 

  

ณ วันที่ทําการประเมินไดรับแจงวา อาคารโรงงานพรอมสํานักงานใหเชา (จํานวน 4 อาคาร) 

มีพื้นทีท่ี่สามารถปลอยเชาได โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ช่ืออาคาร พื้นที่ปลอยได (ตารางเมตร) 

อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH6) 9,900.00 

อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH7) 9,900.00 

อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH8) 8,493.00 
อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ช้ัน (WH9) 9,790.00  

  

ทางบริษัทฯ ไดรับแจงวาทรัพยสินมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร ระยะเวลาในการเชาประมาณ  

0.75 – 3 ป โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาดังน้ี 
อาคาร พื้นท่ีอาคาร ระยะเวลาเชา 

เลขที่ (ตร.ม.) วันเริ่มสัญญา วันส้ินสุดสัญญา 

อาคาร WH6 9,900.00 1-มี.ค.-20 28-ก.พ.-23 

อาคาร WH7 9,900.00 1-พ.ค.-21 30-เม.ย.-24 

อาคาร WH8 8,493.00 1-ก.ค.-21 14-พ.ย.-23 

อาคาร WH9 9,790.00 1-ก.ค.-21 31-มี.ค.-22 

รวม 38,083.00 
   

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 
ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
  ตั้งอยูภายใตช่ือ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขที่ 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191  

  ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0794-GL-1 
 

 

หนาท่ี v 

 

 
 

 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และทอระบายนํ้า 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด 

ภาระผูกพัน : ไมติดจํานองกับสถาบันการเงินใดๆ  

ภาระผูกพันอ่ืนๆ : ไมมี 

การเวนคืนที่ดิน : ณ วันที่ทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพื่อกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน

ในที่ดิน และอาคาร 
: ทรัพย สินที่ประ เ มินมูลค า  ตั้ งอยู ในเขตการใชประ โยชน ในที่ ดินตามประกาศ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเร่ือง แผนผังการใชประโยชนใน

ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 กําหนดใหอยูในเขตพื้นที่สีมวงออนมีจุดขาว ที่ดินประเภท

พัฒนาอุตสาหกรรม (อ.-65) 

สมมติฐานเพิ่มเติม : ในการประเมินมูลคาครั้งน้ี ทางบริษัทฯ พิจารณามูลคาภายใตสมมติฐานที่วาเน้ือที่ดินที่

ประเมินมูลคาบางสวน 42-3-41.4 ไร หรือเทากับ 17,141.4 ตารางวา เปนไปตามความ

ประสงคของลูกคา 

วันที่ทําการประเมินมูลคา : 23 เมษายน 2564 
วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

(ภายใตอายุสัญญา เชา 30 ป) 

: 460,300,000  บาท  (ส่ีรอยหกสิบลานสามแสนบาทถวน) 

หมายเหต ุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ที่ไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายงานและข้อมูลทางการเงนิตามสถานการณส์มมติ  

ส าหรับงวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 30 มิถุนายน 2565 

ตรวจสอบโดย บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด 

 

























ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายงานการตรวจสอบและงบการเงินของกองทรสัต ์

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563  

และงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 


































































































































































































































































































