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ขอแสดงความนบัถือ

นายธนะชยั สนัตชิยักลู

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2562 นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จของบริษัท  
เอไอเอ็ม เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั (“บรษิทั”)  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์อสิระ โดยบรษิทัได้รบัอนมุตัิ
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของ
ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท  
(“กองทรสัต์”) และน�าเงินทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
ดงักล่าว จ�านวน 2,880 ล้านบาท ไปลงทนุในสทิธกิาร
เช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ที่มี 
อตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ได้แก่ โครงการ 
อดุรพลาซ่า โครงการพอร์โต้ ชิโน่ และโครงการ 72  
คอร์ทยาร์ด น�ามาซึง่รายได้ให้แก่กองทรสัต์ โดยหน่วย
ทรสัต์ของกองทรสัต์ได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเมือ่วันที ่12 กรกฎาคม 2562 

นอกจากนี ้ในเดือนพฤจิกายนปีเดียวกนั กองทรสัตย์งัไดล้งทนุ

ในทรพัยส์นิเพ่ิมเตมิ โดยเป็นกรรมสทิธ์ิหอ้งชดุซึง่มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือการพาณิชยพ์รอ้มท่ีจอดรถในโครงการโนเบลิ โซโล ซึง่ตัง้อยู่

ในซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่)  ท�าใหน้บัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 

2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัต์

มีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิทัง้สิน้ จ �านวน 111.73 ลา้นบาท และ

กองทรสัตส์ามารถจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

ไดท้ัง้ 2 ไตรมาส คดิเป็นประโยชนต์อบแทนตอ่หนว่ยเทา่กบั 0.3904

ส�าหรบัแนวทางการด�าเนินงานในปี 2563 นัน้ บรษัิทในฐานะ

ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงมุ่งมั่นที่จะบรหิารจดัการกองทรสัต ์

ใหส้ามารถสรา้งรายไดเ้พื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ 

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ความโปรง่ใส และ 

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวมและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของ 

กองทรสัต ์ รวมทัง้จะคดัสรรและเลือกลงทนุในทรพัยส์ินท่ีมี 

ศกัยภาพในการสรา้งรายไดอ้ยา่งยั่งยืนใหแ้ก่กองทรสัตต์อ่ไป

สดุทา้ยนี ้ บรษัิทขอขอบคณุผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุทา่นท่ีได้

ใหค้วามไวว้างใจและลงทนุในกองทรสัต ์และหวงัเป็นอยา่งย่ิง

วา่ จะไดร้บัการสนบัสนนุจากผูถื้อหนว่ยทรสัตท์กุทา่นในการ

ลงทนุทรพัยส์นิอ่ืน ๆ  เพ่ิมเตมิของกองทรสัตท่ี์จะมีขึน้ตอ่ไปใน

อนาคต
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มูลค่าสินทรัพย์รวม

พื้นที่เข้าลงทุน

พื้นที่ให้เช่า

ล้านบาท

ตารางเมตร

ตารางเมตร

3,333.08

85,355.72

45,256.63
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ค�าจ�ากัดความ

กองทรัสต์ หมายถงึ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

เอไอเอม็ คอมเมอรเ์ชียล โกรท

การรถไฟฯ หมายถงึ การรถไฟแหง่ประเทศไทย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

โครงการยูดี ทาวน์ หมายถงึ โครงการยดีู ทาวน ์ตัง้อยูท่ี่ต �าบลหมากแขง้ อ�าเภอเมืองอดุรธานี

จงัหวดัอดุรธานี

โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด หมายถงึ โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่)

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

โครงการพอร์โต้ ชิโน่ หมายถงึ โครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่ตัง้อยูท่ี่ต �าบลนาดี อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร

จงัหวดัสมทุรสาคร

โครงการโนเบิล โซโล หมายถงึ โครงการโนเบลิ โซโล ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่)

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

เชษฐโชติ หมายถงึ บรษัิท เชษฐโชต ิจ�ากดั

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ทรัสตี หมายถงึ บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ�ากดั

ประกาศที่ กร. 14/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์ 

กร. 14/2555 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการเป็นผูก่้อตัง้ทรสัตแ์ละ 

การเป็นทรสัตีของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ ลงวันท่ี 

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ
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ค�าจ�ากัดความ (ต่อ)

ประกาศที่ ทจ. 49/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 49/2555 เรือ่ง การออกและ

เสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

ประกาศที่ สช. 29/2555 หมายถงึ ประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ท่ี สช. 29/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให ้

ความเห็นชอบผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

ผู้จัดการกองทรัสต์
หรือ บริษัทฯ

หมายถงึ บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

พระราชบัญญัติทรัสต์ฯ หมายถงึ พระราชบญัญัติทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และท่ีมี 

การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ฯ หมายถงึ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 และท่ีมี 

การแกไ้ขเพ่ิมเตมิ

ส�านักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ดีแลนด์ หมายถงึ บรษัิท ดี-แลนด ์พรอ็พเพอรตี์ ้จ �ากดั

โนเบิล หมายถงึ บรษัิท โนเบลิ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั (มหาชน)

เม็มเบอร์ชิป หมายถงึ บรษัิท เมม็เบอรชิ์ป จ�ากดั

อุดรพลาซ่า หมายถงึ บรษัิท อดุรพลาซา่ จ�ากดั
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ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)

100%

รวมทุกโครงการ

พื้นที่เข้าลงทุน (ตารางเมตร)

85,355.72
ขนาดพื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร) 

45,256.63

ประเภทการลงทุน “กรรมสิทธิ์”

ประเภทการลงทุน “สิทธิการเช่า”
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โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด
พื้นที่เข้าลงทุน (ตารางเมตร)

5,019.00
พื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

2,156.00

โครงการพอร์โต้ ชิโน่
พื้นที่เข้าลงทุน (ตารางเมตร)

33,694.00
พื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

14,321.31

โครงการยูดี ทาวน์
พื้นที่เข้าลงทุน (ตารางเมตร)

45,219.00
พื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

27,871.60

โครงการโนเบิล โซโล
พื้นที่เข้าลงทุน (ตารางเมตร)

1,423.72
พื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

907.72

• อุดรธานี

• กรุงเทพฯ

• สมุทรสาคร
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

หนว่ย : บาท

งบก�าไรขาดทุน
3 กรกฎาคม 2562 

(วันจัดตั้งกองทรัสต์) – 
31 ธันวาคม 2562

รวมรายได้ 188,318,939

รวมคา่ใชจ้า่ย 79,589,019

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 111,729,920

การเพ่ิมขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงาน 171,165,226 

งบดุล 31 ธันวาคม 2562

สนิทรพัยร์วม 3,333,082,775

หนีส้นิรวม 336,752,749

สนิทรพัยส์ทุธิ 2,996,330,026

ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหนว่ยทรสัต์ 2,880,000,000

อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2562

สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย 10.4039

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 6.30
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สรุปเหตุการณ์ส�าคัญของกองทรัสต์

กองทรัสต์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นทรัสตี
ของกองทรสัต์ และแต่งตัง้บรษิทั เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีเหตุการณ์ที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข ้า 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

กองทรัสต์เข ้าลงทุนในทรัพย์สิน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในกรรมสิทธิ์หอ้งชุด
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพาณิชย ์
(พื้นที่ส่วนรีเทล) ในโครงการโนเบิล 
โซโล ซึ่งตั้งอยู ่ที่ซอยสุขุมวิท 55 
(ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
10

ประวัติคณะกรรมการผู้จัดการกองทรัสตต์์

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
10



เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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นายธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 สงิหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบตัรชัน้สงูดา้นสอบบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• ปรญิญาตร ีบญัชี (ตน้ทนุ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรบั CG ยคุใหม่

กา้วไกลสูค่วามยั่งยืน สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์

• หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.รุน่ท่ี 11) 

       สถาบนัพระปกเกลา้

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ (วตท.

รุน่ท่ี 1) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

       รุน่ท่ี 18/2002 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ  

       บรษัิทไทย (IOD)

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

  บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์ 

  จ �ากดั

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บรษัิท เนชั่น มลัตมีิเดีย กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  บรษัิท สยามซนิดเิคทเทคโนโลยี จ�ากดั

2560 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

  บรษัิท สาลี่ พริน้ติง้ จ �ากดั (มหาชน)

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  บรษัิท เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บรษัิท อีสเทิรน์ โพลเีมอร ์กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บรษัิท เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ 

  จ �ากดั (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
2559 - 2561 กรรมการ

  บรษัิท สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั่น จ�ากดั

2559 - 2561  กรรมการ

  บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ มลัตมีิเดีย จ�ากดั

2556 - 2558  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บรษัิท แอลดีซี เดน็ทลั จ�ากดั (มหาชน)

•

•

•

•

•

•

•

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 สงิหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ (MBA), Ashland  

University สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ  

คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  

รุน่ท่ี 204/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บรษัิท บลิท ์แลนด ์จ�ากดั (มหาชน)

2561 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการ

  บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์ 

  จ �ากดั

2559 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการ

  บรษัิท เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
2557 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ

  บรษัิท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2546 - 2557 ผูอ้ �านวยการอาวโุส

  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ากดั (มหาชน) / 

  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ�ากดั (มหาชน)

2544 - 2546 ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงิน

  บรษัิท ดจิิตอล ออนปา้ จ�ากดั (มหาชน)

•

•

•

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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นายไพสิฐ แก่นจันทน ์
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 สงิหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท Executive MBA สถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกิจ 

ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• ปรญิญาโท Development Administration, Western 

Michigan University, Michigan สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาโท Political Science, Western Michigan 

University, Michigan สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Risk Management Committee Program (RMP)  

รุน่ท่ี 4/2014 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD)

• Role of Compensation Committee Program (RCC) 

รุน่ท่ี 18/2014 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

 บรษัิทไทย (IOD)

• Role of Nomination and Governance Committee 

Program (RNG) รุน่ท่ี 6/2014 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• Advance Audit Committee Program (AACP)  

รุน่ท่ี 13/2013 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษัิทไทย (IOD)

• นกับรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม รุน่ 1 (นมธ. 1)

• Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset  

Management 2008, Cornell University สหรฐัอเมรกิา

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  

รุน่ท่ี 56/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษัิทไทย (IOD)

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ

  บรษัิท พราว เรยีลเอสเตท จ�ากดั

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

  บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์

  จ�ากดั

2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ�ากดั (มหาชน)

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ

  บรษัิท เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
2553 - 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

  บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลล ์แอนด ์

  พรอพเพอรตี์ ้จ �ากดั (มหาชน)

2553 - 2555 หวัหนา้คณะผูแ้ทนการพฒันาโรงแรมประจ�า 

  ประเทศไทย

  Marriott Hotels & Resorts Asia

2550 - 2552 SEVP & Chief Investment/Operation Officer

  TCC Hotel Group & TCC Land Development

2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

  บรษัิท แกรนด ์แอสเสท ดีเวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั  

  (มหาชน)

2539 - 2549 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธรุกิจโรงแรม

  บรษัิท ด ิเอราวณั กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)

2538 - 2539 ผูอ้ �านวยการฝ่ายจดัการกองทนุ

  บรษัิทหลกัทรพัย ์เจ.เอฟ. ธนาคม จ�ากดั

2531 - 2538 ผูอ้ �านวยการฝ่ายจดัการกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

  บรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ�ากดั (มหาชน)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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เรืออากาศโท ศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 สงิหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกิจ 

ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• ปรญิญาตร ีเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ
  บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์ 
  จ �ากดั
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ
  บรษัิท เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั
2553 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา
  บรษัิท ทโูฟรท์ร ีจ �ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
2549 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ
  บรษัิท อวานการด์ แคปปิตอล จ�ากดั
2545 - 2549 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
  บรษัิท เทิรน์อะราวด ์จ�ากดั
2542 - 2545 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
  บรษัิท เงินทนุสนิเอเชีย จ�ากดั (มหาชน)
2541 - 2542 ผูจ้ดัการ
  บรษัิท คาเซนอฟ เอเซีย ลมิิเตด

•

•

•

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒ ิ
กรรมการผู้จัดการและกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
31 สงิหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ (MBA) สาขาการบรหิารการเงิน 

Lubin School of Business, Pace University,  

New York  สหรฐัอเมรกิา

• Diploma in Finance University of California, Berkeley  

สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  

รุน่ท่ี 253/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD)

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ 

  และผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ

  บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์ 

  จ �ากดั

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ 

  และผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ

  บรษัิท เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
2558 - 2559 ผูจ้ดัการทั่วไปและผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันา 

  ธรุกิจ

  บรษัิท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2556 - 2558 ผูอ้ �านวยการ - ผูจ้ดัการธรุกิจสมัพนัธ์

  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากดั (มหาชน) 

2552 - 2556 ผูอ้ �านวยการ - ผูจ้ดัการธรุกิจสมัพนัธ์

  ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น

•

•

•

•
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ส่วนท่ี 1 การด�าเนนิกิจการของกองทรสัต์
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ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์

ชือ่กองทรัสต ์(ภาษาไทย)   ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ เอไอเอ็ม  

     คอมเมอรเ์ชียล โกรท 

ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาอังกฤษ)  AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อหลักทรัพย ์   AIMCG

ผู้จดัการกองทรัสต ์   บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ทรัสต ี     บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ�ากดั

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์   บรษัิท ดี-แลนด ์พรอ็พเพอรตี์ ้จ �ากดั 

     บรษัิท โนเบลิ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั (มหาชน)

     บรษัิท เชษฐโชต ิจ�ากดั

     บรษัิท อดุรพลาซา่ จ�ากดั 

มูลค่าทีต่ราไว้    10 บาท

ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว   2,880,000,000 บาท

จ�านวนหน่วยทรัสต ์   288,000,000 หน่วย

อายุกองทรัสต ์    ไมมี่ก�าหนดอายุ

ประเภทของกองทรัสต ์   ไมใ่หส้ทิธิแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นการขายคืนหรอืไถ่ถอนหนว่ยทรสัต์

โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัต ์10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่
ถืออยู่

คิดเป็นสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์
(ประมาณร้อยละ)

บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จ�ากดั (มหาชน)  45,000,000 15.63

บรษัิท อดุรพลาซา่ จ�ากดั  12,100,000 4.20

นายพิบลูยศ์กัดิ ์ไกรศกัดาวฒัน์  9,971,400 3.46

บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)  9,000,000 3.13

บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ�ากดั (มหาชน)  8,050,400 2.80

กองทนุเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรตี์ ้พลสั I  7,998,900 2.78

กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรตี์ ้  6,965,400 2.42

บรษัิท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต จ�ากดั (มหาชน)  5,000,000 1.74

นายสมชาต ิโสตธิมยั  3,600,000 1.25

นายสขุมุ นวพนัธ์  3,500,000 1.22

รวม 111,186,100 38.61

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562

17



ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
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โครงสร้างกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

ในปี พ.ศ. 2562 กองทรสัตมี์คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยสรุปไดด้งันี ้

ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

(สิ้นปี)

1)  คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์

• คา่ธรรมเนียมพืน้ฐานในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ 8.38 0.28

• คา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 3.38 0.11

• คา่ธรรมเนียมพิเศษ 2.87 0.10

2) คา่ใชจ้า่ยในการด�าเนินโครงการ (คา่บรหิารจดัการ คา่เชา่ คา่ดแูลระบบ

    สาธารณปูโภคสว่นกลาง คา่ไฟฟา้ และคา่น�า้ปะปา)

50.52 1.69 

3) คา่ธรรมเนียมทรสัตี  3.62 0.12

ผู้จัการกองทรัสต์

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ทรัสตี

ตรวจสอบดแูล

กองทรสัตใ์น

นามของ

ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

บรหิารจดัการ

กองทรสัต์

บรหิาร

ทรพัยส์นิ

แตง่ตัง้

คา่ธรรมเนียม

คา่ธรรมเนียม

คา่ธรรมเนียม

อดุรพลาซา่/ดีแลนด์

เชษฐโชติ/โนเบลิ

ผู้เช่า

ใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ

คา่เชา่และ

คา่บรกิาร

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลประโยชน์

ตอบแทน
เงินลงทนุ

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ขอ้มลูของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ มีรายละเอียดแยกตามโครงการตามท่ีระบใุนตาราง

ขา้งทา้ยนี ้
 

ล�าดบั ชื่อ
โครงการ ที่ตั้ง รายละเอียดทรัพย์สิน

พื้นท่ี             
เข้าลงทุน

(ตารางเมตร)

พื้นที่ให้เช่า
(ตารางเมตร)

อัตราการเช่า
พื้นที่

(ร้อยละ)

1. โครงการ 

ยดีู ทาวน์

อ �าเภอเมือง

อดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี

สทิธิการเชา่ชว่งท่ีดนิ 

สทิธิการเชา่อาคาร และงาน

ระบบระยะเวลาประมาณ 21 ปี 

สิน้สดุวนัท่ี 30 เมษายน 2583/1

45,219.00 27,871.60 100.00

2. โครงการ 72 

คอรท์ยารด์

ซอยสขุมุวิท 55 

(ซอยทองหลอ่)

เขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร

สทิธิการเชา่อาคาร 

และงานระบบ ระยะเวลา

ประมาณ 13 ปี สิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2575

5,019.00 2,156.00 100.00

3. โครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน่

อ �าเภอเมือง

สมทุรสาคร 

จงัหวดั

สมทุรสาคร

สทิธิการเชา่ท่ีดนิ อาคาร และ

งานระบบ ระยะเวลา 30 ปี 

สิน้สดุวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2592

33,694.00 14,321.31 100.00

4. โครงการ 

โนเบลิ โซโล

ซอยสขุมุวิท 55 

(ซอยทองหลอ่) 

เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร

กรรมสทิธ์ิหอ้งชดุซึง่มี

วตัถปุระสงคใ์นการใช้

ประโยชนเ์พ่ือการพาณิชย ์

(พืน้ท่ีสว่นรเีทล)

1,423.72 907.72 100.00

รวมทกุโครงการ 85,355.72 45,256.63 100.00

หมายเหต:ุ /1 โครงการยูด ีทาวน ์(สว่นหลกั)
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4. คอมมูนิตีม้อลลท์ี่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี: 

โครงการยดีู ทาวน ์เป็นศนูยก์ารคา้ท่ีมีพืน้ท่ีกลางแจง้และพืน้ท่ี

สีเขียวมากท่ีสดุในจงัหวดัอดุรธานี ท�าใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของคนในจงัหวดัอดุรธานีไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถงึกลุม่

นกัทอ่งเท่ียว เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีรูปแบบโดดเดน่แตกตา่ง

จากศนูยก์ารคา้อ่ืน 

5. การออกแบบ Project Identity: ประกอบดว้ยสามหลกั 

คือ (1) ผงัโครงการไมมี่จดุอบัของ Customer Flow และอาคาร

ไมมี่ดา้นหลงั ท�าใหส้ามารถจดัแสดงหนา้รา้นไดร้อบทิศ สามารถ

ท�าใหง้า่ยตอ่การออกแบบผงัรา้นคา้ (2) การจดัผงัเป็นโซนตา่ง ๆ 

ท�าใหล้กูคา้สามารถเขา้มานั่งสบาย เดินสนกุ ออกแบบใหมี้

บรรยากาศ ความตอ่เน่ืองของภายในและภายนอก เพ่ือเป็นท่ี

พบปะสงัสรรค ์(3) วางแนวความคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

เพ่ือใหล้กูคา้ไดส้มัผสัประสบการณ ์ Green and Sustainable 

ท่ีใหค้วามส�าคญักบัพืน้ท่ีของสวนเป็นอยา่งมาก มีการจดัสรร

พืน้ท่ีของตน้ไม ้ และพืน้ท่ีพกัผอ่น เพ่ือใหโ้ครงการเป็นสถานท่ี

ทนัสมยัส�าหรบัลกูคา้ไดใ้ชเ้วลาผอ่นคลาย ท�ากิจกรรมสงัสรรค ์

เป็นแหลง่ช็อปป้ิง ไลฟ์สไตล ์และการพกัผอ่นท่ีใกลชิ้ดธรรมชาต ิ

ลกัษณะของทรัพย์สนิทีก่องทรสัต์เข้าลงทุน

(1) โครงการยูดี ทาวน์

โครงการ ยดีู ทาวน ์ เปิดด�าเนินการเม่ือ พ.ศ. 2552 เป็น

ศูนยก์ารคา้กลางแจง้บนพืน้ท่ีขนาดใหญ่ประมาณ 28 ไร ่ 

มีพืน้ท่ีใชส้อยทัง้หมดรวมประมาณ 45,219 ตารางเมตร ตัง้อยู่

ใจกลางจงัหวดัอดุรธานี การจราจรสะดวกสบาย สามารถ 

เดินทางเขา้ถงึไดง้า่ย มีความเป็นเอกลกัษณ ์ โดยถกูออกแบบ

ใหเ้ขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทัง้คนในพืน้ท่ี ชาวตา่งชาต ิ

ตลอดจนนกัท่องเท่ียว เนน้ความรม่รื่นของธรรมชาติ ใหเ้ป็น

สถานท่ีทนัสมยั ส �าหรบัคนท่ีตอ้งการเติมพลงัชีวิต ใชเ้วลา 

ผ่อนคลาย ท�ากิจกรรมสงัสรรค ์ โดยจดุเด่นของโครงการยดีู  

ทาวน ์มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. รูปแบบของโครงการทีห่ลากหลาย ตอบรับกับวัฒนธรรม

การใช้ชวีติของคนอุดรธานีและนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด:ี 

โครงการยดีู ทาวน ์ มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ รา้น

อาหาร ถนนคนเดนิ ศนูยอ์าหาร ลานกิจคา้ในแตล่ะโซนใหส้ะดวก

ตอ่การเลอืกซือ้สนิคา้ โดยภายในโครงการสามารถรองรบัคนได้

ทัง้ช่วงเวลากลางวนัและเวลากลางคืน และยงัตอบสนองต่อ

ลูกคา้หลายกลุ่ม ทัง้คนในพืน้ท่ี ชาวต่างชาติ ตลอดจน 

นกัทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ  นอกจากนี ้ลกัษณะพืน้ท่ีเชา่และพืน้ท่ีกิจกรรม

ของโครงการเป็นพืน้ท่ีเปิดกวา้ง ท�าใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนกิจกรรม

ไดต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต

2. ท�าเลทีต่ัง้มศัีกยภาพ ตัง้อยูใ่นกลางเมอืงของจงัหวัด

อุดรธานี: โครงการยดีู ทาวน ์ตัง้อยูใ่นกลางเมืองอดุรธานี ท�าให้

สะดวกตอ่การเดนิทางและการเขา้ถงึโครงการ โดยลอ้มรอบดว้ย

ถนนสายหลกั 4 สาย ไดแ้ก่ ถนนโพศรี ถนนทองใหญ่  

ถนนประจกัษศ์ิลปาคม และถนนหลงัสถานีรถไฟท่ีสามารถ 

เช่ือมต่อและรองรบัการเดินทางทัง้จากคนในจงัหวดัอดุรธานี 

และจังหวัดใกลเ้คียง เช่น ขอนแก่น หนองบัวล�าภู เลย  

หนองคาย สกลนคร นครพนม รวมถงึประเทศเพ่ือนบา้นอยา่ง 

สปป. ลาว

3. ผู้เช่าภายในโครงการเป็นผู้เช่าทีไ่ดรั้บความนิยมและ

สร้างความตอ้งการในการเข้าถงึโครงการไดเ้ป็นอย่างด:ี ผูเ้ชา่

ในโครงการยดีู ทาวน ์ เป็นผูเ้ชา่ท่ีไดร้บัความนิยมจากลกูคา้ใน

หลายรูปแบบ เชน่ ผูเ้ชา่ประเภทรา้นอาหาร ไดแ้ก่ แมคโดนลัด ์ 

เคเอฟซี เดอะพิซซา่คอมพานี โออิชิบฟุเฟ่ต ์ผูเ้ชา่ประเภทคา้ปลกี 

ไดแ้ก่ วตัสนั วิลลา่มารเ์ก็ต เทสโกโ้ลตสั และผูเ้ชา่ประเภทธนาคาร 

ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสนิ เป็นตน้
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6. ประสบการณข์องผู้บริหารโครงการ: อดุรพลาซ่า 

เจา้ของและผูก่้อตัง้โครงการยดีู ทาวน ์เป็นคนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

อดุรธานีและมีประสบการณใ์นการบรหิารโครงการยดีู ทาวน ์ 

มาอยา่งยาวนาน นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2552 และดว้ยความช�านาญ

ในทอ้งท่ีของผูบ้รหิาร ท�าใหโ้ครงการยดีู ทาวน ์สามารถเตบิโต

และปรบัตวัดว้ยความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้รโิภคและการ

ท�าธรุกิจในทอ้งท่ีตวัเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2) โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ เปิดด�าเนินการเม่ือเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 บรหิารงานโดยเม็มเบอรชิ์ปมีพืน้ท่ีรวมประมาณ 

5,019  ตารางเมตร ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่) ถนน

สขุุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

เป็นไลฟ์สไตลม์อลล ์(Lifestyle Mall) ใจกลางทองหลอ่ท่ีเพียบ

พรอ้มดว้ยการคมนาคมและสาธารณปูโภค ซึง่รวบรวมรา้นอาหาร

และเครือ่งด่ืม (Food and Beverage) ทัง้หมด 8 รา้น เพ่ือเป็น

จุดหมายพบปะและสงัสรรค ์ โดยมีกิจกรรมหลกั คือ การ 

รบัประทานอาหาร ซึง่โครงการ 72 คอรท์ยารด์ มีจดุเดน่ ดงันี ้ 

1. ท�าเลทีต่ัง้โครงการมศัีกยภาพ: ท่ีตัง้ของโครงการ 72 

คอรท์ยารด์ อยูต่ดิถนนซอยสขุมุวิท 55 หรอืท่ีรูจ้กักนัในนามซอย

ทองหลอ่ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีสมบรูณ์

และอยูใ่นบรเิวณศนูยก์ลางธรุกิจ เป็นพืน้ท่ีท่ีคอ่นขา้งเป็นท่ีรูจ้กั

ส �าหรบันกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิมีการคมนาคม

สะดวกสบาย งา่ยตอ่การเขา้ถงึโครงการ และมีประชากรอาศยั

อยูอ่ยา่งหนาแนน่ในบรเิวณพืน้ท่ีโดยรอบ ซึง่สิง่เหลา่นี ้เป็นปัจจยั

บวกท่ีสนบัสนนุอปุสงคข์องโครงการ 72 คอรท์ยารด์

2. การออกแบบและลักษณะทีโ่ดดเด่น: โครงการ 72 

คอรท์ยารด์ ไดถ้กูรว่มออกแบบโดยบรษัิทสถาปนิกช่ือดงัจาก

ประเทศองักฤษ ตวัอาคารถกูออกแบบใหมี้ลกัษณะเฉพาะตวัท่ี

โดดเดน่ในรูปแบบคลา้ยกลอ่งสีด �าพืน้ผิวฟาซาด ตกแตง่ดว้ย 

Terrazzo ท่ีชว่ยเสรมิใหดี้ไซนด์แูปลกใหมส่ะดดุตา สามารถมอง

เห็นไดจ้ากระยะไกล ซึ่งเป็นการออกแบบใหเ้ป็นแหลง่พบปะ

สงัสรรคย์ามเยน็ถงึกลางคืน

3. พืน้ทีเ่ช่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ: 

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ เป็นโครงการท่ีมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่สว่นใหญ่

เป็นรา้นอาหาร ซึง่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูค้นในยา่น

ทองหลอ่ ซึง่ทองหลอ่เป็นจดุหมายของการพบปะและสงัสรรค ์

ส �าหรบักลุม่คนท่ีมีอ�านาจจบัจา่ยใชส้อยในระดบัสงู โดยมีกิจกรรม

หลักเป็นการกินด่ืมสงัสรรค ์ซึ่งโดยรวมแลว้ โครงการ 72  

คอรท์ยารด์ เป็นโครงการท่ีถกูออกแบบมาใหต้รงกบักลุม่พืน้ท่ี

เปา้หมายในพืน้ท่ี

4. ประสบการณข์องผู้บริหารโครงการ: โครงการ 72  

คอรท์ยารด์ บรหิารงานโดยเม็มเบอรชิ์ปท่ีมีผูถื้อหุน้เป็นกลุ่ม 

ธุรกิจของตระกลูเชษฐโชติศกัดิ ์ ซึง่มีประสบการณแ์ละความ

สามารถเป็นท่ียอมรบัในธุรกิจสื่อและความบนัเทิง จงึมีความ

เขา้ใจตลาดและความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย รวมทัง้

มีความสามารถในการปรบัเปลี่ยนรูปแบบโครงการใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต 

(3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่

โครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่เป็นศนูยก์ารคา้ประเภทคอมมนิูตีม้อลล ์

(Community Mall) เปิดด�าเนินการใน พ.ศ. 2555 โดยมีเนือ้ท่ี

ประมาณ 15 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนพระราม 2 เพ่ือเป็นแหล่ง 

ทอ่งเท่ียวใหมส่ �าหรบัคนในจงัหวดัสมทุรสาคร และเป็นจดุพกั

ระหวา่งทาง (Rest Area) ส �าหรบันกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางออก

จากกรุงเทพมหานคร ไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวจงัหวดัใกลเ้คียง เชน่ 

สมทุรสงคราม เพชรบรุ ีและประจวบคีรขีนัธ ์เป็นตน้ โดยโครงการ 

พอรโ์ต ้ชิโน ่มีจดุเดน่ ดงันี ้ 

1. ท�าเลทีต่ัง้โครงการมศัีกยภาพ: โครงการพอรโ์ต ้ ชิโน ่

ตัง้อยูบ่รเิวณรมิถนนพระราม 2 ชว่งหลกักิโลเมตรท่ี 25 ฝ่ังถนน

ขาออกจากกรุงเทพมหานคร มุง่หนา้ไปยงัจงัหวดัทางภาคใต ้ใน

พืน้ท่ีต �าบลนาดี อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่

มีระยะห่างจากตวัเมืองสมทุรสาคร (เทศบาลสมทุรสาคร) 

ประมาณ 3.5 กิโลเมตร และใกลก้บัยา่นมหาชยั  ซึง่เป็นบรเิวณ
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ท่ีมีคนอยู่หนาแน่นของจงัหวดัสมทุรสาคร โดยท่ีตัง้โครงการ

สามารถเขา้-ออกไดโ้ดยตรงจากถนนพระรามท่ี 2 เป็นสายหลกั

ท�าใหโ้ครงการพอรโ์ต ้ ชิโน่ เป็นศนูยก์ารคา้คอมมนิูตีม้อลล ์

ส �าหรบัคนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัใกลเ้คียง เชน่ 

สมทุรสงคราม นครปฐม ท่ีมีคนอยูอ่าศยัหนาแน่น นอกจากนี ้

จากจดุเดน่ดา้นท�าเลท่ีตัง้ ท�าใหโ้ครงการพอรโ์ต ้ ชิโน่ ยงัเป็น 

จดุพกัรถระหวา่งทาง (Rest Area and Food Oasis of Mahachai) 

เป็นจดุพกัรถและจดุใหบ้รกิารส�าหรบัผูท่ี้เดินทางไปยงัเสน้ทาง

ภาคตะวนัตกและภาคใต ้ และลกัษณะโครงการมีรา้นอาหาร

ลกัษณะ Drive Through บรเิวณดา้นหนา้ของโครงการ ซึ่ง

เป็นการสง่เสรมิใหเ้ป็นจดุพกัรถท่ีสมบรูณเ์หนือจดุพกัรถอ่ืน ๆ 

บนถนนพระราม 2 ระหวา่งเดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีไดร้บั

ความนิยม เชน่ ชะอ�า หวัหิน เป็นตน้

2. ตัวอาคารทีถู่กออกแบบให้โดดเด่นมีเอกลักษณ:์ 

โครงการพอรโ์ต ้ ชิโน่ เป็นศนูยก์ารคา้ประเภทไลฟ์สไตลม์อลล ์

(Lifestyle Mall) แหง่แรกในยา่นมหาชยั เป็นโครงการท่ีมีรูปแบบ

อาคารและการจดัวางรูปแบบโครงการท่ีมีเอกลกัษณโ์ดดเดน่ 

สอดคลอ้งกบัการเป็นเมืองทา่หรอืเมืองประมงของมหาชยั ท�าให้

โครงการมีความเป็นเอกลกัษณเ์ป็นท่ีจดจ�าและมีประเภทผูเ้ชา่

ท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาด

3. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าไดห้ลากหลาย: โครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่ถกูออกแบบ

และบรหิารจดัการโครงการใหส้ามารถรองรบักลุม่ลกูคา้ได ้โดย

ไม่จ �ากดัเพียงผูพ้กัอาศยัในบริเวณโดยรอบโครงการ แต่ยงั 

รวมถงึนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีศกัยภาพในการใชจ้า่ยตัง้แตร่ะดบักลาง

ถงึบนท่ีมีไลฟ์สไตลแ์ละชอบความทนัสมยั ดงันัน้ โครงการพอรโ์ต ้

ชิโน่ จึงไม่ไดเ้ป็นแค่ศูนยก์ลางของชุมชนท่ีสามารถรองรบั 

ผูพ้กัอาศยัในบรเิวณใกลเ้คียงท่ีมีก�าลงัซือ้สงูเทา่นัน้ แตย่งัเป็น

จดุพกัรถส�าหรบันกัทอ่งเท่ียวหรอืผูท่ี้เดินทางผา่นไปยงัจงัหวดั

ทางภาคใตอี้กดว้ย

4. รูปแบบของโครงการที่พร้อมปรับเปลี่ยนตาม 

ความต้องการของผู้บริโภค: โครงการพอรโ์ต ้ ชิโน่ จดัเป็น

โครงการท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนในพืน้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

รวมถงึอปุสงคข์องโครงการท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมขึน้ ประกอบ

กบัโครงการท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะการจดัแบ่ง 

พืน้ที่ เช่าและการวางแผนสดัส่วนประเภทผูเ้ช่าใหม้ีการ 

กระจายตวัอยา่งเหมาะสม รวมถงึมีการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์

อย่างต่อเน่ือง สิ่งเหลา่นีต้่างมีสว่นช่วยสนบัสนนุใหโ้ครงการ  

พอรโ์ต ้ชิโน ่เป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพ สามารถสรา้งรายไดอ้ยา่ง

ตอ่เน่ืองในอนาคต 

5. ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนา

โครงการ: โครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่บรหิารงานโดยดีแลนด ์ท่ีเป็น

ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้โครงการบา้นจดัสรรท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดี

ในยา่นมหาชยั โครงการพอรโ์ต ้โก ท่ีเป็นศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล์

และเป็นจดุพกัรถในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และโครงการ 

พอรโ์ต ้ โก ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร  

หา่งจากโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่ประมาณ 15 กิโลเมตร จงึมีความ

เช่ียวชาญในการพฒันาและบรหิารโครงการ รวมถงึมีความเขา้ใจ

ในพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

(4) โครงการโนเบิล โซโล

โครงการโนเบลิ โซโล เป็นหอ้งชดุซึง่มีวตัถปุระสงคใ์นการใช้

ประโยชนเ์พ่ือการพาณิชย ์ (พืน้ท่ีสว่นรเีทล) จ�านวน 6 ยนิูต มี

พืน้ท่ีรวมประมาณ 1,423.72 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 

55 (ซอยทองหลอ่) โดยมีจดุเดน่ของโครงการ ดงันี ้ 

1. ท�าเลทีต่ัง้โครงการมศัีกยภาพ: โครงการโนเบลิ โซโล 

ตัง้อยูท่ี่ซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่) ซึง่เป็นท�าเลท่ีมีศกัยภาพ

แห่งหนึ่งในย่านศนูยก์ลางทางธุรกิจ ท่ีเพียบพรอ้มดว้ยการ

คมนาคมและสาธารณปูโภค มีความหนาแนน่และความตอ้งการ

ในการหาพืน้ท่ีเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม และมีประชากร

อาศยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่ในบรเิวณพืน้ท่ีโดยรอบ 

2. ขนาดพืน้ทีจ่อดรถทีเ่อือ้ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย:์ 

โครงการ โนเบลิ โซโล มีพืน้ท่ีหอ้งรวมประมาณ 908 ตารางเมตร 

โดยมีพืน้ท่ีจอดรถรวม 516 ตารางเมตร สามารถรองรบัรถ 

ไดป้ระมาณ 43 คนั ซึง่ถือเป็นสดัสว่นพืน้ท่ีจอดรถท่ีสงูมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับหอ้งชุดโดยทั่วไป ท�าใหโ้ครงการมีความ 

โดดเด่นเน่ืองจากพืน้ท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง ซึ่งเป็นสิ่งอ �านวย 

ความสะดวกท่ีจ�าเป็นส�าหรบัผูป้ระกอบการในท�าเลพืน้ท่ี

เดียวกนั 
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3. ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนา

โครงการ: โครงการโนเบิล โซโล บรหิารงานโดยโนเบิล เป็น 

ผูพ้ฒันาโครงการหอ้งชดุโนเบลิ โซโล รวมถงึการบรหิารจดัการ

โครงการและจดัหาผูเ้ชา่พืน้ท่ี จงึมีความเขา้ใจและความเช่ียวชาญ

ในการบรหิารจดัการผูเ้ช่าพืน้ท่ี ตลอดจนมีความสมัพนัธอ์นัดี

กบันิตบิคุคลอาคารชดุของโครงการโนเบลิ โซโล ชดุปัจจบุนั ซึง่

จะท�าใหก้ารดแูลรกัษาทรพัยส์นิในโครงการโนเบลิ โซโล เป็นไป

ไดอ้ยา่งดีและตอ่เน่ือง 

ต�าแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

1. ทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์

• โครงการยูด ีทาวน์

ผูพ้ฒันา บรษัิท อดุรพลาซา่ จ�ากดั

สถานท่ีตัง้ ถนนโพศร ีต�าบลหมากแขง้ อ�าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี

• โครงการ 72 คอรท์ยารด์

ผูพ้ฒันา บรษัิท เชษฐโชต ิจ�ากดั

สถานท่ีตัง้ ซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

• โครงการพอรโ์ต ้ชโิน่

ผูพ้ฒันา บรษัิท ดี-แลนด ์พรอ็พเพอรตี์ ้จ �ากดั

สถานท่ีตัง้ ต �าบลนาดี อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร

2. ทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

• โครงการโนเบลิ โซโล

ผูพ้ฒันา บรษัิท โนเบลิ ดีเวปลอปเมน้ท ์จ�ากดั (มหาชน)

สถานท่ีตัง้ ซอยสขุมุวิท 55 (ซอยทองหลอ่) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร
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นโยบายการจัดหาผลประโยชน์

1) การคดิคา่เชา่และคา่บรกิารในอตัรารอ้ยละของรายได ้

2) การคดิคา่เชา่และคา่บรกิารในอตัราคงท่ีตามขนาดพืน้ท่ี   

          ท่ีระบไุวใ้นสญัญา 

ประเภทที่ 2 

การใหเ้ชา่พืน้ที่ในสว่นที่ไมม่ผีูเ้ชา่แกเ่จา้ของทรพัยส์ินเดิม  

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ โดย 

กองทรสัตจ์ะเขา้เป็นคูส่ญัญากบัอดุรพลาซา่ เมม็เบอรชิ์ป และดี

แลนด ์ซึง่เป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์โดยสญัญาเชา่มีระยะเวลา 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ และใหค้ �ามั่นว่าจะ 

ตอ่อายกุารเชา่อีก 2 ปี ทัง้นี ้สญัญาเชา่ดงักลา่วมีอตัราคา่เชา่

รายเดือนตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั ซึ่งรวมถึงการช�าระคา่น�า้  

คา่ไฟ คา่ภาษีโรงเรอืนและท่ีดนิ และ/หรอื คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ในสว่นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในโครงการสว่นท่ียงัไมมี่ผูเ้ชา่ดงักลา่วดว้ย

ประเภทที่ 3 

การใหเ้ช่าพืน้ท่ีสว่นพืน้ท่ีเช่ากลบัแก่เจา้ของทรพัยส์ินเดิม 

อาทิ พืน้ท่ีเชา่รา้นคา้ขนาดเลก็ พืน้ท่ีเชา่ท่ีมีสญัญาเชา่ระยะสัน้ 

(ไมเ่กิน 1 ปี) หรอืพืน้ท่ีท่ีด �าเนินการหารายไดห้รอืใหเ้ชา่เป็นราย

วนัประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิ

การขาย ตลาดนดั ศนูยอ์าหาร รา้นอาหารและเครือ่งด่ืม ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงของสญัญาเชา่อยา่งรวดเรว็  ทัง้นี ้การใหเ้จา้ของ

ทรพัยส์นิเดมิเชา่พืน้ท่ีสว่นดงักลา่วกลบัไปเพ่ือบรหิารจดัการตอ่

นัน้ ท�าใหก้ารบริหารจดัการพืน้ท่ีเช่าของกองทรสัตมี์ความ 

คลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยงัชว่ยสนบัสนนุให้

รายไดข้องกองทรสัตมี์ความแน่นอนและสม�่าเสมอ  โดยกอง

ทรสัตจ์ะเขา้เป็นคูส่ญัญากบัอดุรพลาซา่ และดีแลนด ์ ซึง่เป็น

เจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์ โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี  

นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ และใหส้ทิธิกองทรสัตใ์นการ

เรยีกใหคู้ส่ญัญาตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกจนสิน้สดุระยะเวลาการ

ลงทนุในสทิธิการเชา่ของทรสัตใ์นแตล่ะโครงการ ทัง้นี ้ สญัญา

เชา่ดงักลา่วมีอตัราคา่เชา่รายเดือนตามท่ีคูส่ญัญาตกลงกนั

ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์

ภายหลงัจากกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัต์

เขา้ลงทนุครัง้แรก กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ิน

หลกัดงักลา่วโดยการน�าทรพัยส์นิหลกัออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุใน

ระดบัท่ีดีและตอ่เน่ืองในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ทัง้นี ้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะก�าหนดนโยบายและกลยทุธท่ี์เหมาะสมใน

การบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์พ่ือสรา้งรายไดใ้นเชิง

พาณิชยใ์หแ้ก่กองทรสัต ์ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อ

หนว่ยทรสัตโ์ดยรวม 

ทัง้นี ้ ในการน�าทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก

ออกใหเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่พืน้ท่ี กองทรสัตจ์ะเขา้ท�าสญัญาใหเ้ชา่พืน้ท่ี

ซึง่มีขอ้สญัญาสอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือหน่วยงานท่ีมีอ�านาจ กบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีโดยตรง ซึ่งสญัญา 

ดงักล่าวจะมีความเป็นธรรมและมีความเป็นมาตรฐานโดยมี 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของสญัญาคลา้ยคลงึกนัส�าหรบัผูเ้ช่า

พืน้ท่ีทกุราย

จากรูปแบบการจดัหาผลประโยชนด์งักลา่ว รายไดแ้ละกระแส

เงินสดท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทนุในทรพัยส์ินหลกัท่ี 

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุจะประกอบดว้ยรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 

ดงัตอ่ไปนี้

ประเภทที่ 1 

การใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายย่อย โดยกองทรสัตจ์ะ

เขา้เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพืน้ท่ีโดยตรง ซึ่งรายไดแ้ละกระแส

เงินสดท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจะประกอบดว้ย รายไดค้า่เช่าและ 

คา่บรกิารรายเดือน ซึง่สญัญาเชา่ดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นสญัญา

เชา่มาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของสญัญาท่ีคลา้ยคลงึ

กนั เชน่ รายไดค้า่เชา่มาจากการใหเ้ชา่พืน้ท่ี ในขณะท่ีรายไดค้า่

บรกิารมาจากการใหบ้รกิารและการอ�านวยความสะดวกตา่ง ๆ  

ส �าหรบัการใชพื้น้ท่ีเชา่ โดยสญัญาเชา่สว่นใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 

3 ปี โดยกองทรสัตค์ดิคา่เชา่และคา่บรกิารใน 2 ลกัษณะ คือ 
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พืน้ทีเ่ช่า สดัส่วนพืน้ทีเ่ช่าแต่ละประเภท และอัตรา
การเช่าพื้นที่รวมของแต่ละโครงการ/1

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ทัง้หมดมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 100 ซึง่ประกอบดว้ย 

การใหเ้ชา่พืน้ท่ีแก่ผูเ้ชา่พืน้ท่ีรายยอ่ยโดยตรง การใหเ้ชา่พืน้ท่ีใน

สว่นท่ีไมมี่ผูเ้ชา่แก่เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ ในชว่งระยะเวลา 5 ปี 

นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ และการใหเ้ชา่พืน้ท่ีสว่นพืน้ท่ี

เชา่กลบัแก่เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ อาทิ พืน้ท่ีเชา่รา้นคา้ขนาดเลก็ 

พืน้ท่ีเชา่ท่ีมีสญัญาเชา่ระยะสัน้ (ไมเ่กิน 1 ปี) หรอืพืน้ท่ีท่ีด �าเนิน

การหารายไดห้รอืใหเ้ชา่เป็นรายวนัประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขาย ตลาดนดั ศนูยอ์าหาร 

รา้นอาหารและเครื่องด่ืม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสญัญาเช่า

อยา่งรวดเรว็ ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการการเชา่พืน้ท่ีดงักลา่ว

มีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากขึน้ และยงัชว่ยสนบัสนนุ

ใหร้ายไดข้องกองทรสัตมี์ความแนน่อนและสม�่าเสมอ

โครงการ 
ยูดี ทาวน์

โครงการ 
72 คอร์ทยาร์ด

โครงการ 
พอร์โต้ ชิโน่

โครงการ 
โนเบิล โซโล

พื้นที่เช่า
(ตาราง
เมตร)

คิดเป็น
สัดส่วน

ของแต่ละ
โครงการ 
(ร้อยละ)

พื้นที่เช่า
(ตาราง
เมตร)

คิดเป็น
สัดส่วน

ของแต่ละ
โครงการ 
(ร้อยละ)

พื้นที่เช่า
(ตาราง
เมตร)

คิดเป็น
สัดส่วน

ของแต่ละ
โครงการ 
(ร้อยละ)

พื้นที่เช่า
(ตาราง
เมตร)

คิดเป็น
สัดส่วน

ของแต่ละ
โครงการ 
(ร้อยละ)

(1) พืน้ท่ีท่ีเชา่โดย

ผูเ้ชา่พืน้ท่ีรายยอ่ย

โดยตรง

11,098.61 39.82 2,156.00 100.00 5,587.02 39.01 907.72 100.00

(2) พืน้ท่ีสว่นท่ี

ไมมี่ผูเ้ชา่ท่ีเชา่โดย

เจา้ของทรพัยส์นิ

เดมิ/2

1,106.99 3.97 - - 3,956.29/3 27.63/3 - -

(3) พืน้ท่ีสว่นท่ีเชา่

กลบัโดยเจา้ของ

ทรพัยส์นิเดิม/4

15,666.00 56.21 - - 4,778.00 33.36 - -

อัตราการเช่า

พืน้ทีร่วมของ

แตล่ะโครงการ 

(ร้อยละ)

100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหต ุ /1 ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562
 /2 การใหเ้ชา่พืน้ทีใ่นสว่นทีไ่มม่ผูีเ้ชา่แก่เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ ในชว่งระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 
 /3 รวมถงึพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในแผนงานการปรบัรูปแบบและปรบัปรุงภูมทิศันข์องโครงการ และการร่วมลงทนุ (Co-Investment) ระหวา่งรา้นคา้ทีม่ ี
   ชือ่เสยีงกบัเจา้ของทรพัยส์นิเดมิ เพือ่ดงึดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารเพิ่มมากยิ่งขึน้ 
 /4 การใหเ้ชา่พืน้ทีส่ว่นพืน้ทีเ่ชา่กลบัแก่เจา้ของทรพัยส์นิเดมิ อาท ิพืน้ทีเ่ชา่รา้นคา้ขนาดเลก็ พืน้ทีเ่ชา่ทีม่สีญัญาเชา่ระยะสัน้ (ไมเ่กนิ 1 ปี) หรอื 

  พืน้ทีท่ีด่ �าเนนิการหารายไดห้รือใหเ้ช่าเป็นรายวนัประเภทลานกิจกรรมเพือ่การประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย โดยสญัญาเช่าม ี
  ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แตว่นัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุ และใหส้ทิธิกองทรสัตใ์นการเรยีกใหคู้ส่ญัญาตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอกีจนสิน้สดุระยะเวลา 
  การลงทนุในสทิธิการเชา่ของทรสัตใ์นแตล่ะโครงการ 
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สัญญาที่ต่ออายุและสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่

โครงการ
สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม/่1

จ�านวนสัญญา พื้นที่ (ตารางเมตร) ร้อยละของพื้นที่เช่า

โครงการยดีู ทาวน์ 42 9,904.02 21.88

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ - - -

โครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ 8 1,002.50 2.22

โครงการโนเบลิ โซโล - - -

รวมทัง้หมด 50 10,905.52 24.10

หมายเหต ุ /1 ตัง้แตว่นัที ่5 กรกฎาคม 2562 (วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัยส์นิครัง้แรก) ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

สัญญาเช่าที่จะครบก�าหนดอายุในแต่ละป/ี2

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566/1 ปี 2567 ภายหลงัปี 2567

18%

5%
0% 0% 0% 0% 0% 0%0%

82%

14.5%

6%

27%

12.3% 12%
7%

18%

9.6%

0%

6%

100%

22%

15%

58%

39%

42.8%

โครงการยดีู ทาวน์ โครงการ 72 คอรท์ยารด์ โครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ โครงการโนเบลิ โซโล AIMCG

ข้อมูลสัญญาเช่าที่จะครบก�าหนดอายุในแต่ละปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหต ุ /1 ไม่มสีญัญาเชา่ทีค่รบก�าหนดในปี 2566
 /2 ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562
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ข้อมูลของเจ้าของทรัพย์สินเดิมในฐานะผู้เช่า
พืน้ทีส่่วนทีไ่ม่มผีูเ้ช่าและพืน้ท่ีส่วนพืน้ทีเ่ช่ากลบั

ส�าหรบัพืน้ท่ีในส่วนท่ีไม่มีผูเ้ช่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  

นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ อดุรพลาซา่ เมม็เบอรชิ์ป และ 

ดีแลนด ์ซึง่เป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์ตกลงจะเชา่พืน้ท่ีในสว่น

ท่ีไมมี่ผูเ้ชา่ดงักลา่ว โดยสญัญาเชา่มีระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่

วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ และใหค้ �ามั่นวา่จะตอ่อายกุารเชา่อีก 2 

ปี ทัง้นี ้สญัญาเชา่ดงักลา่วมีอตัราคา่เชา่รายเดือนตามท่ีคูส่ญัญา

ตกลงกนั ซึง่รวมถงึการช�าระคา่น�า้ คา่ไฟ คา่ภาษีโรงเรอืนและ

ท่ีดิน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีใน

โครงการสว่นท่ียงัไมมี่ผูเ้ชา่ดงักลา่วดว้ย

ส�าหรบัพืน้ท่ีสว่นพืน้ท่ีเชา่กลบั อาทิ พืน้ท่ีเชา่รา้นคา้ขนาดเลก็ 

พืน้ท่ีเชา่ท่ีมีสญัญาเชา่ระยะสัน้ (ไมเ่กิน 1 ปี) หรอืพืน้ท่ีท่ีด �าเนิน

การหารายไดห้รอืใหเ้ชา่เป็นรายวนัประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขาย ตลาดนดั ศนูยอ์าหาร 

รา้นอาหารและเครื่องด่ืม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสญัญาเช่า

อยา่งรวดเรว็ อดุรพลาซา่ และดีแลนด ์ซึง่เป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์ 

จะเชา่พืน้ท่ีสว่นดงักลา่วกลบัไปเพ่ือบรหิารจดัการตอ่ เพ่ือใหก้าร

บริหารจดัการพืน้ท่ีเช่าของกองทรสัตมี์ความคล่องตวัและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยสนบัสนุนใหร้ายไดข้อง 

กองทรสัตมี์ความแนน่อนและสม�่าเสมอ โดยสญัญาเชา่มีระยะ

เวลา 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน และใหส้ิทธิ 

กองทรสัตใ์นการเรยีกใหคู้ส่ญัญาตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกจนสิน้

สดุระยะเวลาการลงทนุในสทิธิการเชา่ของทรสัตใ์นแตล่ะโครงการ 

ทัง้นี ้สญัญาเชา่ดงักลา่วมีอตัราคา่เชา่รายเดือนตามท่ีคูส่ญัญา

ตกลงกัน โดยมีรายละเอียดขอ้มูลของผูเ้ช่าทัง้ 3 บริษัท  

ดงัตอ่ไปนี้

โครงการ ยดีู ทาวน์ 72 คอรท์ยารด์ พอรโ์ต ้ชิโน่

ชื่อผู้เช่าหลัก บรษัิท อดุรพลาซา่ จ�ากดั บรษัิท เมม็เบอรชิ์ป จ�ากดั บรษัิท ดี-แลนด ์
พรอ็พเพอรตี์ ้จ �ากดั

ทีต่ัง้ส�านักงานใหญ่ 99/9 ถนนทองใหญ่ 
ต�าบลหมากแขง้ 
อ�าเภอเมืองอดุรธานี 
จงัหวดัอดุรธานี

27 อาคารอารเ์อสกรุป๊ 
ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 11 
ถนนประเสรฐิมนกิูจ 
แขวงเสนานิคม 
เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร

99/10-14 หมูท่ี่ 4 
ถนนเอกชยั ต�าบลโคกขาม 
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร

เลขทะเบยีนบริษัท 0415547000058 0105553140934 0745552003164

โทรศัพท์ 0 4293 2998  0 2513 0591 0 3411 9199

ทนุจดทะเบยีน 390,000,000 บาท 50,000,000 บาท 150,000,000 บาท

ทนุช�าระแล้ว 390,000,000 บาท 50,000,000 บาท 150,000,000 บาท
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การกู้ยืมเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัตมี์เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวม จ�านวน 210.00 ลา้นบาท เพ่ือใชส้นบัสนนุ

การลงทนุในทรพัยส์นิของกองทรสัต ์โดยมีขอ้ก�าหนดและเง่ือนไขท่ีส �าคญั ดงัตอ่ไปนี้

วัตถุประสงคใ์นการกู้ เพ่ือใชส้ �าหรบัการลงทนุในทรพัยส์นิของกองทรสัต์

อัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู ้   

โดยอตัราดอกเบีย้ MLR (Minimum Loan Rate) คือ อตัราดอกเบีย้ส �าหรบัเงินกูข้องลกูคา้ 

รายใหญ่ชัน้ดี 

การช�าระดอกเบีย้ ช�าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน

ระยะเวลาเงนิกู้ มีระยะเวลาเงินกูป้ระมาณ 9 ปี

การช�าระเงนิตน้ ทยอยช�าระคืนเป็นรายไตรมาส โดยเริม่ช �าระคืนครัง้แรกในไตรมาส 3 ของปี 2563

หลักประกันการกู้ยมื 1) จ�านองท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุบางสว่น

2) การโอนสทิธิรบัเงินภายใตส้ญัญาเชา่แบบมีเง่ือนไขของผูเ้ชา่พืน้ท่ีท่ีมีระยะเวลาของสญัญาเชา่

    มากกวา่ 3 ปี (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิท่ีเป็นหลกัประกนั)

3) การโอนสทิธิตามสญัญาประกนัภยัแบบมีเง่ือนไข และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชน ์

    และผูเ้อาประกนัภยัรว่ม (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิท่ีเป็นหลกัประกนั)

ข้อปฏบิตัทิางการเงนิ 1) ผูกู้จ้ะตอ้งด�ารงอตัราสว่นการก่อหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่มลูคา่ทรพัยส์นิรวม (Interest  

    Bearing Debt to Total Asset Value) ใหไ้มเ่กินรอ้ยละ 20 

2) ผูกู้จ้ะตอ้งด�ารงอตัราสว่นการก่อหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่มลูคา่ทรพัยส์นิท่ีเป็นหลกัประกนั 

    (Interest Bearing Debt to Total Collateral Asset Value) ใหไ้มเ่กินรอ้ยละ 30

3) ผูกู้จ้ะตอ้งด�ารงอตัราสว่นการก่อหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ EBITDA (Interest Bearing  

    Debt to EBITDA Ratio) ใหไ้มเ่กิน 5.5 เทา่

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัตมี์อตัราสว่นการกูยื้มเงิน เทา่กบัรอ้ยละ 6.30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวม และสามารถ

ปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้ปฏิบตัอ่ืิน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเงินกูไ้ดอ้ยา่งครบถว้น
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นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

การจา่ยประโยชนต์อบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของก�าไรสทุธิท่ี

ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนท่ีจะจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตน์ัน้ ไดแ้ก่ ประโยชนต์อบแทนส�าหรบัรอบ

ปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชนต์อบแทนระหวา่ง

กาล (Interim Distribution) (หากมี) ในแตล่ะไตรมาส ทัง้นี ้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจา่ยผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ย

ทรสัตไ์มเ่กิน 4 (สี่) ครัง้ตอ่รอบปีบญัชี เวน้แตก่รณีท่ีกองทรสัต์

มีการเพ่ิมทนุ กองทรสัตอ์าจมีการจา่ยผลประโยชนต์อบแทนเกิน

กวา่ 4 (สี่) ครัง้ตอ่รอบปีบญัชีได ้เพ่ือเป็นประโยชนข์องผูถื้อหนว่ย

ทรสัตเ์ดมิ (โดยจะเริม่จา่ยประโยชนต์อบแทนในรอบระยะเวลา

บญัชีแรกของกองทรสัตห์ากกองทรสัตมี์ก�าไรเพียงพอท่ีจะจา่ย

ประโยชนต์อบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว)

อนึง่ ก�าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ตามวรรคก่อนใหห้มายถงึ

ก�าไรท่ีปรบัปรุงดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี้

1.1 การหกัก�าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized Gain) จาก

การประเมินคา่หรอืการสอบทานการประเมินคา่ทรพัยส์ินของ 

กองทรสัต ์รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางของ

ส�านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานะเงินสดของ 

กองทรสัต์

1.2 การหกัดว้ยรายการเงินส�ารองเพ่ือการช�าระหนีเ้งิน 

กูยื้มหรอืภาระผกูพนัจากการกูยื้มเงินของกองทรสัตต์ามวงเงิน

ท่ีไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน หรอื

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี แลว้แตก่รณี

2. ในกรณีท่ีกองทรสัตมี์ก�าไรสะสมท่ีอา้งอิงจากก�าไรสทุธิท่ี

ปรบัปรุงแลว้ในแตล่ะปีของกองทรสัตต์ามขอ้ 1. ในรอบระยะ

เวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจา่ยประโยชนต์อบแทนให้

ผูถื้อหนว่ยทรสัตจ์ากก�าไรสะสมดงักลา่วดว้ยก็ได ้

3. ในกรณีท่ีกองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ผูจ้ดัการ

กองทรสัตจ์ะไมจ่า่ยประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

4. ในกรณีท่ีมีการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ทรสัตใ์นแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศ

จา่ยประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละปิดสมดุทะเบียน

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เพ่ือระบช่ืุอผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์มีสทิธิไดร้บัประโยชน์

ตอบแทน และจะด�าเนินการจา่ยประโยชนต์อบแทนดงักลา่วให้

แก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์โดยหากเป็น ประโยชนต์อบแทนส�าหรบัรอบ

ปีบญัชี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจา่ยประโยชนต์อบแทนส�าหรบัรอบ

ปีบญัชี ภายใน 90 (เกา้สบิ) วนั นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี และ

หากเป็นประโยชนต์อบแทนระหวา่งกาล ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ

จ่ายประโยชนต์อบแทนระหวา่งกาลในแตล่ะไตรมาส (หากมี) 

ภายใน 90 (เกา้สบิ) วนั นบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส�าหรบั

ไตรมาสลา่สดุก่อนจ่ายประโยชนต์อบแทน โดยในการก�าหนด

อตัราการจ่ายประโยชนต์อบแทนจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่หากประโยชนต์อบแทนท่ีจะประกาศจา่ย

ตอ่หนว่ยทรสัตร์ะหวา่งรอบไตรมาสใดมีมลูคา่ต�่ากวา่หรอืเทา่กบั 

0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมจ่า่ยประโยชน์

ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชนต์อบแทนดงักลา่ว

เพ่ือน�าไปจ่ายรวมกบัประโยชนต์อบแทนท่ีจะใหมี้การจ่ายใน 

งวดถดัไป

5. ในการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้

5.1 ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทน 

ตอ้งเป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วย

ทรสัตเ์พ่ือการจา่ยประโยชนต์อบแทน ตามสดัสว่นการถือหนว่ย

ทรสัตข์องผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ตล่ะราย หากปรากฏวา่มีบคุคลใด

หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัตเ์กินกวา่

อตัราท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด บคุคลหรอืกลุม่

บคุคลเดียวกนันัน้จะไม่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทนเฉพาะ

ในสว่นท่ีถือหนว่ยทรสัตเ์กินกวา่อตัราท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด

5.2 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชน์

ตอบแทน ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามระยะ

เวลาท่ีกฎหมายก�าหนด เพ่ือก�าหนดสิทธิในการรบัประโยชน์

ตอบแทนและอตัราประโยชนต์อบแทน ผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลู

ของตลาดหลกัทรพัย ์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย

• สง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์มีช่ือปรากฏอยูใ่น 

    สมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนั      

     ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หรอื

 • ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท�าการทกุแหง่ของ 

    ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื
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 •  ประกาศผา่นเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/ 

     หรอื เวบ็ไซตข์องกองทรสัต ์หรอื

 •  ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 (หนึง่) ฉบบั

5.3 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด�าเนินการใหมี้การหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ยตามท่ีกฎหมายก�าหนดของผลประโยชนต์อบแทนท่ีจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ตล่ะประเภท

5.4 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด�าเนินการใหมี้การจา่ยประโยชน์

ตอบแทนเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยในนามผูถื้อหนว่ยทรสัต์

และสง่ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูท่ี่ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ะบไุวใ้นใบจอง

ซือ้หนว่ยทรสัต ์หรอืน�าเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหนว่ย

ทรสัตต์ามท่ีแจง้ไวโ้ดยผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัภาระคา่

ธรรมเนียมคา่ใชจ้า่ยในการโอนเงินท่ีเกิดขึน้ และภาระความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปลี่ยน (ถา้มี) โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะหกั 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจากจ�านวนเงินท่ีจะสง่ให้

5.5 ในกรณีท่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์มใ่ชส้ทิธิขอรบัประโยชน์

ตอบแทนจ�านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ใหเ้งินดงักล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์

ของกองทรสัตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไมน่�าประโยชนต์อบแทน

จ�านวนดงักลา่วไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชนข์อง 

กองทรสัต ์

6. เง่ือนไข และวิธีการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อ 

หน่วยทรสัตผ์ูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี 

กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แตก่รณี มีขอ้

จ�ากดัสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทน โดยผูถื้อหน่วยทรสัต ์

หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักลา่วจะไดร้บั

ประโยชนต์อบแทนเพียงเทา่ท่ีเป็นไปตามสดัสว่นการถือหน่วย

ทรสัตใ์นสว่นท่ีอยูใ่นอตัราท่ีประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี 

กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แตก่รณีก�าหนด 

และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหมี้การค�านวณหาจ�านวนหน่วย

ทรสัตท่ี์มีสิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนของผูถื้อหน่วย

ทรสัตแ์ตล่ะรายท่ีอยูใ่นกลุม่บคุคลนัน้ โดยจะใชวิ้ธีการเฉลี่ยตาม

สดัสว่นการถือหนว่ยทรสัตข์องผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ตล่ะราย (Pro 

Rata Basis) เป็นฐานในการค�านวณการจา่ยประโยชนต์อบแทน

ทัง้นี ้ เวน้แตส่ �านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด สั่งการ 

หรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน สว่นประโยชนต์อบแทนท่ีไมอ่าจจา่ย

แก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตด์งักลา่วนัน้ ใหต้กเป็นของผูถื้อหนว่ยทรสัต์

รายอ่ืนตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรสัต ์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชนด์งักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

ท่ีมีสทิธิไดร้บัในคราวนัน้

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

กองทรสัตไ์ดจ้่ายประโยชนต์อบแทนส�าหรบัผลการด�าเนินงานของปี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้  

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ครั้งที่ ผลการด�าเนินงาน อัตราประโยชน์
ตอบแทน

วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

1 3 กรกฎาคม 2562 - 30 กนัยายน 2562 0.1904 6 ธนัวาคม 2562

2 1 ตลุาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 0.2000 25 มีนาคม 2563
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ปัจจัยความเสี่ยง

ในการระบปัุจจยัท่ีอาจท�าใหเ้กิดความเสีย่งตอ่การด�าเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน และความด�ารงอยูข่องกองทรสัตน์ัน้ บรษัิทฯ 

ไดด้ �าเนินการศกึษาขอ้มลูรายละเอียดของทรพัยส์นิท่ีเขา้ลงทนุ

ครัง้แรก โดยการตรวจสอบขอ้มลูตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานของ

บรษัิทผูป้ระเมิน มลูคา่ทรพัยส์นิ และรายงานทางวิศวกรรมของ

ทรพัยส์นิ นอกจากนี ้ยงัมีการพิจารณาถงึปัจจยัแวดลอ้มตา่ง ๆ 

อาทิเชน่ การคาดการณเ์ก่ียวกบัผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึนโยบายของรฐัตา่ง ๆ ซึง่เป็น

ความเหน็ของบรษัิทฯ ณ ขณะท่ีกองทรสัตมี์การลงทนุในทรพัยส์นิ 

โดยไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัต ์ซึง่มีผลใชบ้งัคบันบัตัง้แตว่นัท่ี 24 มิถนุายน 2562 

ส�าหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัตใ์นรอบปี พ.ศ. 2562 

บริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า มีปัจจยั 

ความเสี่ยงท่ีอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส�าคญักบั

กองทรสัต ์ซึง่ผูล้งทนุควรพิจารณา ดงัตอ่ไปนี้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกอง
ทรัสต์

1. ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรสัตข์ึน้อยู่กบั

ความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ในการจดัการและจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกัของกอง

ทรสัต์

2. ความเสี่ยงจากความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจ 

เกิดขึน้

3. รายไดข้องกองทรสัตข์ึน้อยูก่บัฐานะทางการเงินของผูเ้ชา่

พืน้ท่ีและการตดัสนิใจตอ่อายสุญัญาเชา่และสญัญาบรกิารเม่ือ

สญัญาเชา่และสญัญาบรกิารของผูเ้ชา่สิน้สดุลง

4. ความเสีย่งจากการปรบัปรุงหรอืซอ่มแซมอสงัหารมิทรพัย์

สว่นท่ีเป็นสาระส�าคญั

5. ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรสัตไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์

จากทรพัยส์ินหลกั เน่ืองจากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต์

6. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรสัตก์ู้

ยืมเงิน

7. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภาวะการแข่งขนัท่ีสงูขึน้และการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผูบ้รโิภค

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกอง
ทรัสต์

1. ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรสัตล์งทนุในโครงการยดีู ทาวน์

2. ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรสัตล์งทุนในโครงการ 72  

คอรท์ยารด์ 

3. ความเสีย่งจากขอ้ก�าหนดในสญัญาเชา่ในบางโครงการท่ีให้

สิทธิแก่ผูเ้ช่ารายย่อยในการบอกเลิกสญัญาเช่าและสญัญา

บรกิารก่อนก�าหนดระยะเวลา และ/หรอื การจ�ากดัจ�านวนเงินคา่

เสยีหายท่ีผูเ้ชา่พืน้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบในกรณีท่ีผูเ้ชา่รายยอ่ยบอก

เลกิสญัญาก่อนก�าหนด

4. ความเสีย่งจากภาวะการแขง่ขนัของศนูยก์ารคา้และรา้นคา้

ปลกีอ่ืน ๆ ท่ีตัง้อยูใ่นบรเิวณท่ีมีกลุม่เปา้หมายเดียวกนั ซึง่อาจ

กระทบตอ่การจดัหาประโยชนข์องกองทรสัต์

5. ความเสีย่งเก่ียวกบัคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งใน

โครงการพอรโ์ต ้ชิโน่

ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการลงทนุในอสังหารมิทรัพย์

1. ความเสี่ยงจากกรณีทรัพยส์ินท่ีกองทรัสตเ์ข้าลงทุน 

ถกูเวนคืน

2. ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรสัตอ์าจมีคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบั

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ิมขึน้ 

3. ความเสี่ยงของมลูคา่ของสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยท่ี์

กองทรสัตล์งทนุ ซึง่อาจจะลดลงตามระยะเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่

และจะมีผลใหม้ลูคา่หนว่ยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามสว่น

4. ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอทุกภยั และการก่อวินาศภยั
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ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการลงทนุในหน่วยทรสัต์
ของกองทรัสต์

1. ความเสี่ยงจากราคาหนว่ยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากเสนอ

ขายหนว่ยทรสัต์

2.       ความเสีย่งเก่ียวกบัความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์

ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผลประโยชนต์อบแทนท่ี 

ผูล้งทนุไดร้บัจากหน่วยทรสัตน์อ้ยกวา่ผลประโยชนต์อบแทนท่ี

กองทรสัตไ์ดร้บัจากการด�าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท่ี์ลงทนุ

3. ความเสีย่งดา้นภาษีและคา่ธรรมเนียม

ทัง้นี ้รายละเอียดของแตล่ะปัจจยัความเสีย่งในแตล่ะดา้นนัน้ 

ไดร้ะบไุวใ้นภาคผนวก “ค�าอธิบายลกัษณะความเสีย่งและมาตรการ

รองรบั”

ข้อพิพาททางกฎหมายและข้อมูลส�าคัญอื่น

กองทรสัตไ์ม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีนยัส�าคญั ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อผลการด�าเนินงานของ 

กองทรสัต ์นอกจากนี ้กองทรสัตไ์มมี่ขอ้มลูส�าคญัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุอยา่งมีนยัส�าคญั

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
32



เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562

33

ภาพรวมอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจ
ของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ

3.1 ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ยงัคง

มีการเติบโต โดยผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP: 

Gross Domestic Product) ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 จากชว่งเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัตอ่เน่ือง

ของการบรโิภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัรอ้ยละ 4.5 และการใชจ้า่ย

ของรฐับาลท่ีขยายตวัรอ้ยละ 2.1 อนัเป็นผลจากอตัราดอกเบีย้ 

อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานท่ียงัอยู่ในระดบัต�่า และ

มาตรการดแูลผูมี้รายไดน้อ้ยของรฐับาล  นอกจากนีก้ารลงทนุ

รวมยงัมีการขยายตวัตอ่เน่ืองท่ีรอ้ยละ 2.6 โดยการลงทนุภาค

เอกชนขยายตวัรอ้ยละ 3.0 และการลงทนุภาครฐับาลขยายตวั

รอ้ยละ 1.7 ตามการขยายตวัเรง่ขึน้ของการลงทนุในเครือ่งมือ

เครือ่งจกัรและอตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุของ

รฐับาลและรฐัวิสาหกิจ ในขณะท่ีการผลิตภาคอตุสาหกรรมมี

การปรบัตวัลดลง สอดคลอ้งกบัการลดลงของการสง่ออกท่ีได้

รบัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและมาตรการ

กีดกนัทางการคา้ ทัง้นี ้  ส �านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิดค้าดการณว์า่ภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยทัง้ปี พ.ศ. 2562 จะขยายตวัรอ้ยละ 2.6 
    

ส �าหรบัทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ไดค้าดการณว์่าเศรษฐกิจไทยยงัมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้จากปี 

2562 อยูใ่นชว่งรอ้ยละ 2.6 - 3.7 ตามแนวโนม้การขยายตวัท่ี

อยู่ในเกณฑดี์อย่างต่อเน่ืองของอปุสงคภ์ายในประเทศท่ียงัมี

ปัจจยัพืน้ฐานอยูใ่นเกณฑดี์ ทัง้ในดา้นการใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน

ท่ีมีปัจจยัสนบัสนนุจากอตัราดอกเบีย้และอตัราเงินเฟอ้ท่ีอยูใ่น

ระดบัต�่า การลงทนุภาคเอกชนท่ีมีปัจจยัสนบัสนนุเพ่ิมเตมิจาก

การยา้ยฐานการผลติระหวา่งประเทศ และการลงทนุภาครฐัท่ีมี

แนวโนม้เรง่ตวัขึน้ตามการเบกิจา่ยภายใตโ้ครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน

ส�าคญัท่ีมีก�าหนดแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารในชว่งปี 2563 -2564 

และการเพ่ิมขึน้ของกรอบงบประมาณรายจา่ยลงทนุ  รวมไปถงึ

การปรบัตวัดีขึน้ของทิศทางการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศ

ตอ่มาตรการกีดกนัทางการคา้ และแรงขบัเคลื่อนจากภาคการ

ทอ่งเท่ียวท่ีมีการขยายตวัเรง่ขึน้ตอ่เน่ืองของจ�านวนนกัทอ่งเท่ียว

ตา่งชาติ

3.2 ภาพรวมสภาวะการแข่งขัน

3.2.1 ภาพรวมธุรกจิค้าปลีก 

จากรายงานการศึกษาตลาดพืน้ท่ีคา้ปลีกโดย บริษัท  

คอลลเิออรส์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากดั ณ ไตรมาส

ท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 มีพืน้ท่ีคา้ปลีกในกรุงเทพมหานครและ

พืน้ท่ีโดยรอบทัง้หมดประมาณ 8,715,466 ตารางเมตร โดย

ศนูยก์ารคา้ (Shopping Mall) มีสดัสว่นสงูท่ีสดุท่ีรอ้ยละ 60 ของ

ภาพรวมตลาดทัง้หมด สว่นคอมมนิูตีม้อลล ์(Community Mall) 

มีสดัสว่นมากเป็นอนัดบัท่ี 2 อยูท่ี่รอ้ยละ 16 ของภาพรวมตลาด

ทัง้หมด ดว้ยขนาดของโครงการท่ีไมใ่หญ่มาก และการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีตอ้งการความสะดวกและคลอ่งตวั จงึ

นิยมจบัจา่ยสนิคา้บรเิวณใกลท่ี้พกัอาศยัมากขึน้ ท�าใหภ้าพรวม

ตลาดคอมมนิูตีม้อลลมี์การขยายตวัมากในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา 

โดยสว่นมากจะเป็นโครงการท่ีตัง้อยูใ่กลก้บัยา่นท่ีพกัอาศยัหรอื

แหลง่ชมุชนท่ีผูบ้รโิภคสามารถเดนิทางไดส้ะดวก  ส �าหรบัไฮเปอร์

มารเ์ก็ต (Hypermarket) มีสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของภาพรวม 

ตลาดทัง้หมด ดว้ยลกัษณะของโครงการท่ีตอ้งใชพื้น้ท่ีมากท�าให้

โครงการสว่นใหญ่จะตัง้อยูบ่รเิวณกรุงเทพฯ รอบนอก เชน่ จงัหวดั

นนทบรุ ี ปทมุธานี และสมทุรปราการ  ในขณะท่ีสดัสว่นพืน้ท่ี 

สเปเชียลตีส้โตร ์หรอืพืน้ท่ีคา้ปลกีสนิคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty 

Store) หา้งสรรพสนิคา้ (Department Store) และพืน้ท่ีคา้ปลีก

สนบัสนนุ (Supporting Retail) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีคา้ปลีกท่ีอยู่กบั

อาคารส�านกังาน มีสดัสว่นใกลเ้คียงกนัท่ีรอ้ยละ 6 รอ้ยละ 4 

และรอ้ยละ 3 ของภาพรวมตลาดทัง้หมดตามล�าดบั 
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ใหม ่ๆ  ใหก้บัผูบ้รโิภค มีปรมิาณความตอ้งการเชา่พืน้ท่ีในบรเิวณ

ดงักลา่วอยูใ่นระดบัสงูจากผูเ้ชา่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการรา้นคา้และ

ผูจ้ �าหนา่ยสนิคา้แบรนดต์า่งชาต ิสง่ผลใหอ้ตัราการเชา่พืน้ท่ีของ

ศนูยก์ารคา้เปิดใหมใ่นไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 มีอตัรา

การเชา่พืน้ท่ีถงึรอ้ยละ 100 ซึง่เป็นผลอนัเน่ืองมาจากท�าเลท่ีตัง้

ท่ีดีและการพฒันารูปแบบของโครงการใหมี้ความน่าสนใจ 

แตกตา่งจากโครงการอ่ืน ๆ โดยรอบ 

3.2.2 แนวโน้มธุรกจิค้าปลีก

ในปี พ.ศ. 2563 ธรุกิจคา้ปลกีคาดวา่ยงัคงมีแนวโนม้เตบิโต

ประมาณรอ้ยละ 2.7-3.0 ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในภาพ

รวมและการบรโิภคในประเทศท่ีเตบิโตตอ่เน่ือง การเตบิโตของ

นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และการเติบโตของเมืองรองหรือเมือง

ชายแดนท่ีเช่ือมตอ่กบัประเทศเพ่ือนบา้น ส�าหรบัภาพรวมธรุกิจ

คา้ปลีกในระยะยาวคาดวา่จะไดร้บัแรงสนบัสนนุจากนโยบาย

และการใชจ้่ายของภาครฐัท่ีมุง่เนน้การขบัเคลื่อนการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจดว้ยการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคม

ขนส่ง และการพฒันาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 

ตะวนัออก (EEC) ท่ีจะช่วยดงึดดูใหผู้ป้ระกอบการรายใหญ่ 

ศนูยก์ารคา้

คอมมนิูตีม้อลล์

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต

สเปเชียลตีส้โตร์

หา้งสรรพสนิคา้

พืน้ท่ีคา้ปลีกสนบัสนนุ

เอนเตอรเ์ทนเมนต์

คอมเพลก็ซ์

60%

16%

10%

10%

3%

1%

ทีม่า: บรษัิท คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากดั 

อุปทาน
ณ ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 มีพืน้ท่ีคา้ปลีกใน

กรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบทัง้หมดประมาณ 8,715,466 

ตารางเมตร เพ่ิมขึน้ 103,500 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

1.2 จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยมีโครงการใหมท่ี่สรา้งเสรจ็ภายใน

ไตรมาสท่ี 3 ไดแ้ก่ โครงการสามยา่น มิตรทาวน ์ ซึง่ตัง้อยูบ่น

พืน้ท่ีใจกลางเมือง และอีก 3 โครงการท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ 

รอบนอก  และคาดว่าในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปีจะมีพืน้ท่ี 

คา้ปลกีใหม ่(New Supply) เพ่ิมขึน้อีกประมาณ 50,000 ตาราง

เมตร จากการขยายโครงการของผูป้ระกอบการท่ียงัคงเดนิหนา้

พฒันาแหลง่ช็อปป้ิงใหมน่อกใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึง่เป็นพืน้ท่ี

อยูอ่าศยัท่ีมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

อุปสงค์
ภาพรวมความตอ้งการพืน้ท่ีใหเ้ชา่ ณ ไตรมาสท่ี 3 ของปี 

พ.ศ. 2562 ยงัคงทรงตวั มีอตัราการเชา่พืน้ท่ีอยูท่ี่รอ้ยละ 97  โดย

โครงการท่ีตัง้อยูใ่นท�าเลท่ีดี ใกลแ้หลง่ท่ีมีความหลากหลายของ

ผูพ้กัอาศยั เดนิทางสะดวก สามารถเขา้ถงึโครงการไดง้า่ย และ

เป็นโครงการท่ีมีแนวคดิในการสรา้งประสบการณแ์ละไลฟ์สไตล์

สัดส่วนพื้นที่ค้าปลีก (Retail) แยกตามประเภท ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562
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และนกัลงทนุตา่งประเทศเขา้มาลงทนุในประเทศไทยมากขึน้

และสง่ผลใหเ้กิดการลงทนุในธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซึง่จะกระตุน้ให้

เกิดการจา้งงานในหลายพืน้ท่ีของประเทศ เพ่ิมก�าลงัซือ้ของ 

ผูบ้รโิภค และชว่ยสนบัสนนุใหเ้กิดการจบัจา่ยใชส้อยในวงกวา้ง  
 

การเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองของภาคการทอ่งเท่ียวจะชว่ยเพ่ิม

โอกาสทางธรุกิจภาคคา้ปลกีโดยเฉพาะเมืองทอ่งเท่ียว หวัเมือง

หลกั เมืองใกลห้วัเมืองหลกั และตามแนวชายแดนในทกุภาค

ของประเทศ  ในขณะท่ีความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานตาม

แผนงานตา่ง ๆ  ของภาครฐัท่ีกระจายไปสูก่รุงเทพฯ รอบนอกและ

ตา่งจงัหวดั ท�าใหส้งัคมเมืองขยายตวัออกไปมากขึน้ สง่ผลให้

เกิดการขยายตวัของธรุกิจคา้ปลกีตามมา โดยกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการ

ขยายสาขาต่อเน่ืองเพ่ือครอบคลมุกลุ่มลกูคา้ทัง้ในกรุงเทพฯ 

และต่างจงัหวดั นอกจากนี ้ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ 

ภาครฐั เชน่ มาตรการดแูลทางดา้นรายได ้รวมถงึการตรงึราคา

สนิคา้และคา่ครองชีพตา่ง ๆ  เพ่ือชว่ยเหลอืผูบ้รโิภค อาจเป็นอีก

หนึง่แนวทางท่ีจะชว่ยสนบัสนนุการเตบิโตของธรุกิจคา้ปลกีได ้

อยา่งไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนไปอยา่งรวดเรว็ ท�าใหผู้ป้ระกอบการธรุกิจ

คา้ปลกีมีแนวโนม้เรง่ปรบัตวัเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั 

ไมว่า่จะเป็นการน�ารา้นอาหารชัน้น�า รา้นคา้แบรนดใ์หม ่ๆ  และ

ธรุกิจบรกิารท่ีหลากหลายเขา้มาในโครงการมากขึน้ รวมถงึการ

พฒันาปรบัปรุงพืน้ท่ีใหท้นัสมยั เพ่ือเติมเตม็ไลฟ์สไตลข์องคน

รุน่ใหม่ และตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคในรูปแบบ 

ใหม ่ๆ  มากขึน้  ในขณะท่ีรา้นคา้ปลีกมีแนวโนม้ขยายรา้นคา้ให้

มีขนาดเล็กลงและแตกต่างกนัตามพืน้ท่ี เพ่ือใหจ้ �านวนสาขา

ครอบคลมุและเขา้ถงึผูบ้รโิภคทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและก�ากับดแูลกองทรสัต์
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การจัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์

บรษัิท เอไอเอ็ม เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์ จ�ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เป็นบรษัิทจ�ากดัซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561  มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ีบรหิารจดัการกองทรสัตโ์ดยเฉพาะ โดยบรษัิทฯ ไดร้บั

ความเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากส�านกังาน ก.ล.ต. แลว้ เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ. 2561

สรุปข้อมูลส�าคัญของบริษัท

ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

AIM Real Estate Management Company Limited

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601 

ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท 0105561149881

โทรศัพท์ 0 2254 0441-2  

โทรสาร 0 2254 0443

Website www.aimcgreit.com

Email info@aimrm.co.th

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 100,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทตอ่หุน้

ประเภทธุรกิจ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
(สัดส่วนการถือหุ้น)

บรษัิท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จ�ากดั 

(รอ้ยละ 99.9)

รายชื่อกรรมการ นายธนะชยั สนัตชิยักลู

นายไพสฐิ แก่นจนัทน์

เรอือากาศโทศภุกร จนัทศาศวตั

นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู

นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ลงลายมือรว่มกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน ์หรอื

นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ รวมเป็นสองคน และประทบัตราส�าคญัของบรษัิทฯ

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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โครงสร้างการถือหุ้น

รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ล�าดับ ชื่อ จ�านวนหุ้นที่
ถือ (หุ้น)

ร้อยละของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(%)

1 บรษัิท อีเทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จ�ากดั/1 99,997 99.997

2 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 1 0.001

3 นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ 1 0.001

4 นายพงษธ์ร สจีุรพนัธ์ 1 0.001

รวม 100,000 100.00

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิท อเีทอนอลซนัไชน ์แคปปิตอล จ�ากดั เป็นบรษัิททีป่ระกอบกจิการบรกิารทีป่รกึษาการลงทนุ และมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี ้

ล�าดับ ชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

ร้อยละของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (%)

1 นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 9,900 49.50

2 นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ 9,900 49.50

3 นางสาวสภุาณี จนัทศาศวตั 100 0.50

4 เรอือากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั 100 0.50

รวม 20,000 100.00

โครงสร้างองค์กร

ในการจดัโครงสรา้งองคก์ร ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ดึหลกัการ

ในการแบง่หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงานอยา่ง

ชดัเจน แตล่ะฝ่ายงานมีความเป็นอิสระเป็นระบบ สอดคลอ้งตอ่

หลกัความไวว้างใจและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ค �านงึถงึ

การควบคมุความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้จากการทจุรติ ฉอ้ฉล ความขดั

แยง้ทางผลประโยชน ์ เพ่ือใหผู้จ้ดัการกองทรสัตส์ามารถจดัการ

ลงทนุใหผู้ล้งทนุดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั ค�านึงถึง

ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตก่์อนประโยชนข์องผูจ้ดัการ 

กองทรสัตเ์อง และเพ่ือปอ้งกนัการรั่วไหลของขอ้มลู หรอืการ 

กระท�าท่ีผิดกฎหมาย และความสอดคลอ้งกบัสภาพ ขนาด และ

ความซบัซอ้นของการท�าธรุกิจของบรษัิทฯ

โครงสรา้งองคก์รของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประกอบดว้ย 6 ฝ่าย

งานหลกั อนัไดแ้ก่ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ฝ่ายกฎหมาย

และก�ากบัการปฏิบตังิาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ดงันี ้
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แผนผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท/1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายอมร จุฬาลักษณานุกูล)

กรรมการผู้จัดการ
(นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยวรวฒุ)ิ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(ว่าจ้างบุคคลภายนอก)

คณะผู้บริหาร/2

หมายเหตุ
/1คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์คณะกรรมการหนึง่ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุ จ�านวน 5 คน ดงันี ้

กรรมการผูมี้อ �านาจลงนามแทนบรษัิทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ คือ นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู ลงลายมือรว่มกบันายไพสฐิ แก่นจนัทน ์หรอื 

นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ รว่มเป็นสองคนและประทบัตราส�าคญัของบรษัิทฯ

/2รายละเอียดวฒิุการศกึษา ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุหรอืการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยข์องคณะผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ปรากฏรายละเอียดในภาคผนวก “ประวตัคิณะผูบ้รหิาร”

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษัิท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทท่ีส�าคญัในการติดตามและใหค้ �าแนะน�าท่ีจ�าเป็นแก่บรษัิทฯ ใน 

การด�าเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

(นายจรัสฤทธิ์ 
อรรถเวทยวรวุฒิ)

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการเงินและ

นักลงทุนสัมพันธ์
(นางสาวญาณิชศา 
ชาติวุฒิกอบกุล)

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชี

(นายพงษ์ธร สุจีรพันธ์)
 

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรัพย์
(นางสาวจาฏุพจัน์ อทุวนิช)

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบตังิาน

(นางสาวกนกภัค อนันต์ณัฐศิริ)

ล�าดับ ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายธนะชยั สนัตชิยักลู ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายไพสฐิ แก่นจนัทน์ กรรมการ

3. เรอือากาศโท ศภุกร จนัทศาศวตั กรรมการอิสระ

4. นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู กรรมการ

5. นายจรสัฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒิุ กรรมการ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตอ่บรษัิทฯ และหนา้ท่ี

และความรบัผิดชอบตอ่กองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตอ่บริษัทฯ

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความ

ซ่ือสตัย ์ สจุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน ์ และมีความ 

รบัผิดชอบท่ีเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้โดยไมข่ดักบับทบาทหนา้ท่ีการ

เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์

2. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และก�ากบัควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารด�าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 

ภายใตก้ารก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

3. พิจารณาตดัสนิใจในเรือ่งท่ีมีสาระส�าคญั เชน่ แผนธรุกิจ 

อ�านาจการบรหิารและรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก�าหนด

4. ด�าเนินการใหมี้รายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน 

และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผลและเช่ือถือได้

5. ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายบรหิารมีการปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี 

ทกุฝ่ายอยา่งมีจรยิธรรม และมีความเทา่เทียมกนั

6. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอ้ม

ท่ีจะใชด้ลุยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาก�าหนด

กลยทุธ ์การบรหิารงาน การแตง่ตัง้กรรมการ และการก�าหนด

มาตรฐานการด�าเนินงาน ตลอดจนพรอ้มท่ีจะคดัคา้นการ 

กระท�าของกรรมการอ่ืน ๆ หรอื ฝ่ายบรหิาร ในกรณีท่ีมีความเหน็ 

ขดัแยง้ในเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

ทกุราย

7. พิจารณาคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการ

ท่านเดิมท่ีพน้จากต�าแหน่ง รวมทัง้คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้

กรรมการเพ่ิมเติมตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ

8. รายงานขอ้มลูตาม “แบบรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของ

กรรมการและผูบ้รหิาร” ตอ่บรษัิทฯ ตามเกณฑท่ี์ก�าหนด

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตอ่กองทรัสตภ์ายใตก้ารบริหาร

จดัการ

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นผูมี้วิชาชีพ

ซึง่ไดร้บัความไวว้างใจดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัยส์จุรติ เพ่ือ

ประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม

2. บรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

3. พิจารณาก�าหนดนโยบายท่ีส�าคญัเก่ียวกบัการบรหิารจดัการ

กองทรสัต ์เชน่ กลยทุธแ์ละทิศทางการด�าเนินงานของกองทรสัต ์

โครงสรา้งทางการเงินและการลงทนุของกองทรสัต ์และระบบ

บรหิารความเสีย่ง เป็นตน้

4. พิจารณาอนุมัติการซือ้ และ/หรือ ขายทรพัยส์ินของ 

กองทรสัต ์ โดยการคดัเลือกและตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยท่ี์ 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดไวใ้นสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัต์

5. พิจารณาอนมุตัิการจดัหาแหลง่เงินทนุใหแ้ก่กองทรสัต ์ 

ซึง่รวมถงึแหลง่ท่ีมาของเงินทนุ จ�านวนขอ้ก�าหนด และเง่ือนไข

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

6. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ

หนว่ยของกองทรสัต์

7. พิจารณางบประมาณประจ�าปีของกองทรสัต์

8. พิจารณาอนมุตักิารจดัประชมุผูถื้อหนว่ยของกองทรสัต์

9. พิจารณาอนมุตักิารเขา้ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกอง

ทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

10. ดูแลใหก้องทรสัตมี์การควบคุมภายในท่ีเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดไวใ้นระบบการควบคมุภายในของกองทรสัต์

11. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบ

บญัชีของกองทรสัต ์รวมทัง้จดัประชมุผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม

12. จดัท�าและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทรสัตใ์หถ้กูตอ้ง 

ครบถว้น และเผยแพรภ่ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด

13. พิจารณาด�าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน หรอื ขอ้พิพาท

เก่ียวกบักองทรสัตจ์ากบคุคลภายนอกตามการเสนอของผูบ้รหิาร

บรษัิทฯ

14. คดัเลอืกประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. พิจารณาตดิตามและใหค้ �าแนะน�าท่ีจ�าเป็นแก่บรษัิทฯ ใน

การด�าเนินการใหมี้กระบวนการจดัท�าและการเปิดเผยขอ้มลูใน

รายงานทางการเงินของบรษัิทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ

กองทรสัตใ์หมี้ความถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละ 

ทนัเวลา

2. พิจารณาตดิตามและใหค้ �าแนะน�าท่ีจ�าเป็นแก่บรษัิทฯ ใน

การด�าเนินการใหมี้ระบบการควบคมุภายในและระบบการท�างาน

ท่ีเหมาะสมในการท�าหนา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์

3. พิจารณาและใหค้วามเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต์

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ เพ่ือให้

มั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ

ตอ่กองทรสัต์

4. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

และเป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

จากขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของกรรมการอิสระท่ีไดก้�าหนดไว ้

ขา้งตน้ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการรายงานใหก้รรมการ

อิสระพิจารณาและรบัทราบอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการใหค้ �า

แนะน�าท่ีจ�าเป็นเก่ียวกบัเรื่อง (ก) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต ์และ 

(ข) จดุออ่นและจดุท่ีตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัระบบการ

ควบคมุภายในและระบบการท�างานในการท�าหนา้ท่ีในฐานะ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละความคืบหนา้ในการแกไ้ข
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์

หน้าทีท่ั่วไป

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏิบตัหินา้ท่ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถ

เย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั 

และความซ่ือสตัยส์จุรติ โดยตอ้งปฏิบตัติอ่ผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่ง

เป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สญัญา 

ก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน วตัถปุระสงคใ์น

การจดัตัง้กองทรสัต ์ ตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พ่ิมเติมใน

เอกสารท่ีเปิดเผยเพ่ือประโยชนใ์นการเสนอขายหนว่ยทรสัตแ์ก่

ผูล้งทุน และมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ นอกจากนี ้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่กระท�าการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรอื

แยง้กบัประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยรวม

หน้าทีต่ามหลักการด�าเนินธุรกจิการเป็นผู้จดัการกองทรัสต ์

1. มีเงินทนุท่ีเพียงพอตอ่การด�าเนินธรุกิจและความรบัผิดชอบ

อนัอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

อยา่งตอ่เน่ือง

2. เปิดเผย ใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้มลูท่ีมีความส�าคญัและ

เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอในการตดัสนิใจลงทนุของผูล้งทนุ โดยขอ้มลู

ดงักลา่วตอ้งสื่อสารไดอ้ยา่งชดัเจนไมบ่ดิเบือน และไมท่ �าให ้

ส �าคญัผิด

3. ไมน่ �าขอ้มลูจากการปฏิบตัหินา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ปใช้

ประโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือท�าใหเ้กิดความ 

เสียหาย หรอืกระทบตอ่ผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัต์

4. ปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์และในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิด

ขึน้ ตอ้งด�าเนินการใหม้ั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสม ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไมมี่ผลประโยชน์

อ่ืนท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต ์หากมีกรณี

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ตอ้งสามารถแสดงไดว้า่มีกลไกท่ีจะท�าใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่ การบรหิาร

จดัการกองทรสัตจ์ะเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต์

และผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม และในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัต์

จดัการกองทรสัตอ่ื์นอยูด่ว้ย ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตท่ี์ขอ

อนญุาตเสนอขายหน่วยทรสัตต์อ้งไม่เป็นประเภทเดียวกนักบั

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ่ื์นนัน้

5. ปฏิบตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญตัิ

ทรสัตฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินการของกอง

ทรสัต ์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ

วิชาชีพท่ีก�าหนดโดยสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจหลกัทรพัย ์หรอื

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรุกิจหลกัทรพัยท่ี์ส �านกังาน ก.ล.ต. ยอมรบั 

โดยอนโุลม และไม่สนบัสนนุ สั่งการ หรอืใหค้วามรว่มมือแก่

บคุคลใด ๆ ในการปฏิบตัิท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก�าหนด

ดงักลา่ว
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6. ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์หนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของทรสัตี ส �านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่รวมถงึ

การขออนมุตั ิการขอความเหน็ชอบ หรอืการเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจ

สง่ผลกระทบตอ่การบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ยา่งมีนยัส�าคญั หรอื

ขอ้มลูอ่ืนท่ีควรแจง้ใหท้ราบตอ่ทรสัตี ส �านกังาน ก.ล.ต. หรอื 

ตลาดหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใหร้วมถงึหนา้ท่ี ดงัตอ่ไปนี้

6.1 จดัท�าและจดัเก็บขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ 

ในการบรหิารจดัการ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยขอ้มลู

เก่ียวกบักองทรสัต ์โดยเม่ือทรสัตีประสงคจ์ะตรวจสอบการจดัการ

ในเรือ่งใด ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งใหค้วามรว่มมือในการน�าสง่

ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ใหเ้ขา้ไปตรวจสอบในสถาน

ท่ีตัง้ของอสงัหารมิทรพัยต์ามท่ีทรสัตีรอ้งขอ เพ่ือใหท้รสัตีสามารถ

ตรวจสอบใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้า่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์มป่ฏิบตัฝ่ิาฝืน

กฎหมาย หรอืขอ้ก�าหนดแหง่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืไมร่กัษา

ประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

6.2 ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์หนา้ท่ีจดัสง่ขอ้มลูและเอกสาร 

ตา่ง ๆ  เก่ียวกบัการจดัโครงสรา้งของกองทรสัต ์วิธีการจดัหาและ

จดัเก็บรายได ้คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  ท่ีสามารถเรยีกเก็บจากกองทรสัต ์

สญัญาวา่จา้งระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคล

อ่ืน ๆ  เป็นตน้ เพ่ือใหท้รสัตีน�ามาวางแผนปฏิบตังิานในการก�ากบั

ดแูลและตรวจสอบการบรหิารจดัการ การควบคมุภายใน และ

การเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตด์งักลา่วไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

6.3 ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหมี้การประกนัภยัเพ่ือ 

ประกนัภยัความรบัผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการด�าเนินธรุกิจหรอืการ

ปฏิบตังิานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนการ

ปฏิบตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของตน ตลอด

ระยะเวลาแหง่สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หน้าทีใ่นการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเ์พือ่ 

กองทรัสต ์

ในการท�าธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้

1. ด �าเนินการเพ่ือให้มั่ นใจได้ว่าการจ�าหน่าย จ่าย โอน

อสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ท�าสญัญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหารมิทรพัย์

เพ่ือกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างถกูตอ้งและมีผลใชบ้งัคบัไดต้าม

กฎหมาย 

2. ด�าเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ของกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างนอ้ยตอ้ง 

ด�าเนินการดงัตอ่ไปนี้

2.1 ประเมินความพรอ้มของตนเองในการบรหิารการ

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อนรบัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หรอืก่อนลงทนุเพ่ิมเตมิในอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วเพ่ือกองทรสัต ์

แลว้แตก่รณี

2.2  วิเคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบ

และสอบทาน  อสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิ

ในการจดัการกองทนุและทรสัตท่ี์ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่ง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัใหมี้แนวทางการ 

บรหิารความเสี่ยงดว้ย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักลา่วใหห้มายความ

รวมถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาหรือก่อสรา้ง

อสงัหารมิทรพัย ์(ถา้มี) เชน่ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการก่อสรา้ง

ลา่ชา้ และการไมส่ามารถจดัหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยไ์ด้

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต์

ตามท่ีก�าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

4. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ใหผู้จ้ดัการ 

กองทรสัตด์ �าเนินการและ ใหค้วามรว่มมือตามท่ีจ�าเป็นเพ่ือให ้

การสง่มอบงานแก่บคุคลท่ีจะเขา้มาปฏิบตัแิทนส�าเรจ็ลลุว่งไป

5. ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาเพ่ือใหค้ �าปรกึษาหรือ 

ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละการจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกั

เกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้

5.1 ด�าเนินการใหท่ี้ปรกึษาแจง้การมีสว่นไดเ้สียในเรือ่ง

ท่ีตนพิจารณา 

5.2 ไมใ่หท่ี้ปรกึษาผูท่ี้มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งท่ีพิจารณา 

ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเขา้รว่มพิจารณาในเรือ่งนัน้

6. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัท�างบการเงินของกองทรสัต ์ 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีก�าหนดตามกฎหมายว่าดว้ย

วิชาชีพบญัชี และสง่งบการเงินดงักลา่วตอ่ส�านกังาน ก.ล.ต. 

ภายใน 3 (สาม) เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี โดยงบการเงิน

ท่ีจดัท�านัน้ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบ

บญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต.

7. จดัท�าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ ซึง่รวมถงึขอ้มลู

ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ 

ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีก�าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ และ

สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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8. จดัท�าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์อ่ทรสัตี ส �านกังาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ และผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ตามท่ีก�าหนด 

ไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึง่รวมถงึการจดัสง่รายงานประจ�าปีของ 

กองทรสัตพ์รอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ�าปีใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การ

บรหิารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนยัส�าคญัหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีควร

แจง้ใหท้ราบ นอกจากนี ้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์หนา้ท่ีชีแ้จง  

จดัสง่เอกสาร หรอืหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ด�าเนินการหรอืงดเวน้

การด�าเนินการตามท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. มีค�าสั่งหรอืรอ้งขอ

9. หลีกเลี่ยงสถานการณท่ี์อาจท�าใหเ้กิดขอ้สงสยัในความ

เป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการพิจารณา

คดัเลอืก ซือ้ ขาย เชา่ เชา่ชว่ง ใหเ้ชา่ หรอืใหเ้ชา่ชว่งอสงัหารมิทรพัย ์

ตลอดจนหลกัทรพัยแ์ละบรกิารอ่ืนใดใหแ้ก่กองทรสัต ์หา้มมิให ้

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการของผูจ้ดัการกอง

ทรสัต ์และพนกังานทกุคนของผูจ้ดัการกองทรสัตร์บัคา่นายหนา้ 

หรอืประโยชนต์อบแทนท่ีไดจ้ากการใหบ้รกิาร หรอืผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนใดจากเจา้ของอสงัหารมิทรพัยเ์ดมิ หรอืผูส้นบัสนนุ 

ผูข้ายหลกัทรพัย ์ผูใ้หบ้รกิาร หรอืบรษัิทนายหนา้เป็นรายไดห้รอื

ประโยชนข์องตนเอง

10. ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์หนา้ท่ีเปิดเผยสว่นไดเ้สียหรอืการ

ไดร้บัประโยชนข์องผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

กบัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ากบรษัิทหรอืบคุคลท่ีเป็นคูค่า้กบักอง

ทรสัตไ์วใ้นหนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หนว่ยทรสัต ์หนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือขออนมุตัทิ �ารายการตา่ง ๆ  

และรายงานประจ�าปีของกองทรสัต ์เพ่ือผูล้งทนุและทรสัตีจะใช้

เป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์นการเขา้ท�าธรุกรรมตา่ง ๆ เพ่ือกองทรสัต ์และความ

สมเหตสุมผลของธรุกรรมนัน้

สว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชนท่ี์ตอ้งพิจารณาเปิดเผย เชน่ 

เจา้หนี ้ลกูหนี ้ผูค้ �า้ประกนัหรอืไดร้บัการค�า้ประกนั การถือหุน้

ระหวา่งกนั หรอืมีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูบ้รหิารเป็นกลุม่เดียวกนั 

การใหห้รือรบับริการ การซือ้ขายระหว่างกัน และการออก 

คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้

11. ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบ้คุคลอ่ืนรบั

ด�าเนินการในงานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบของตน ตอ้งระบเุรือ่ง 

ดงักล่าวพรอ้มทัง้ระบุหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการ 

คัดเลือกผูร้บัด �าเนินการของผูร้บัด �าเนินการไวด้ว้ย ทัง้นี ้ 

ขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มีสาระท่ีขดัหรอื

แยง้กบัประกาศท่ี สช. 29/2555

หน้าทีใ่นการบริหารจดัการกองทรัสต์

1. เพ่ือใหก้ารดแูลจดัการกองทรสัตต์ามท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากทรสัตีเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ตลอดจน

เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

รวมทัง้เป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหนว่ย

ทรสัตโ์ดยรวม ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์หนา้ท่ีจดัใหมี้ระบบงานท่ี

มีคณุภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบตังิานท่ีมีประสทิธิภาพ

และสามารถรองรบังานในความรบัผิดชอบไดอ้ย่างครบถว้น 

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลมุดงัตอ่ไปนี้

1.1 การก�าหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต ์การจดั

โครงสรา้งเงินทนุของกองทรสัต ์การตดัสนิใจลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

และการก�าหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการจดัหาประโยชนจ์าก

อสงัหารมิทรพัย ์เพ่ือใหก้ารจดัการลงทนุตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

เป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทนุตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ และเป็นไปตามกฎหมายและ 

กฎเกณฑก์�าหนด ตลอดจนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์อง 

กองทรสัตแ์ละผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม

1.2 การบรหิารและจดัการความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดแูลจดัการกองทรสัตต์ามท่ีไดร้บัมอบหมาย เพ่ือใหส้ามารถ

ปอ้งกนัและจดัการความเสี่ยงไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

1.3 การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่รวมถงึมาตรการหรอื

แนวทางด�าเนินการเพ่ือรกัษาผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัต์

หรือผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมเม่ือเกิดความขัดแยง้ทาง 

ผลประโยชนข์ึน้ 

1.4 การคดัเลอืกบคุลากรของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บั 

มอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินการของกองทรสัต ์

(ถา้มี) เพ่ือใหมี้ผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ และมีคณุสมบตัิท่ี 

เหมาะสมกบังานท่ีจะปฏิบตัิ

1.5 การก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของผูจ้ดัการและบคุลากร

ของผูจ้ดัการกองทรสัตร์วมทัง้การตรวจสอบดแูลผูร้บัมอบหมาย

ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรสัตเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ี

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ พระราชบญัญัติ 

หลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญตัทิรสัตฯ์ ประกาศ กฎ หรอืค�าสั่งท่ี

ออกโดยอาศยัอ�านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินการของกองทรสัตก์�าหนด

1.6 การเปิดเผยขอ้มลูท่ีครบถว้นถกูตอ้งและเพียงพอเพ่ือ

ใหเ้ป็นไปตามท่ีก�าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ และตาม 

หลกัเกณฑท่ี์ออกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญตัิ
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ทรสัตฯ์ ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ�านาจแห่ง

กฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนิน

การของกองทรสัต ์

1.7 การปฏิบตักิารดา้นงานสนบัสนนุ 

1.8 การตรวจสอบและควบคมุภายใน

1.9 การตดิตอ่สือ่สารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน

ของผูล้งทนุ

1.10 การจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนด�าเนิน

การในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกอง

ทรสัตไ์ดเ้ท่าท่ีจ�าเป็นเพ่ือสง่เสรมิใหก้ารประกอบธุรกิจเป็นไป

อยา่งคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ ภายใตห้ลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้(ก) การมอบหมายตอ้งไมมี่ลกัษณะท่ีอาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ประสทิธิภาพของการปฏิบตัหินา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ข) 

มีมาตรการรองรบัใหส้ามารถประกอบธรุกิจไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ใน

กรณีท่ีผูร้บัด �าเนินการไมส่ามารถด�าเนินการตอ่ไปได ้ และ (ค) 

ในกรณีท่ีมีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยส์นิอ่ืน

ของกองทรสัต ์ ตอ้งมอบหมายใหก้บัผูท่ี้สามารถด�าเนินการได้

โดยชอบดว้ยกฎหมาย

อยา่งไรก็ดี การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัด �าเนินการ 

ขา้งตน้ ตอ้งมิใชก่ารมอบหมายระบบและงานท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.1 

ถงึ ขอ้ 1.4 และขอ้ 1.9 ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะ

ใหบ้คุคลอ่ืนรบัด�าเนินการในงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของ

ตน นอกเหนือจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เชน่ การมอบหมาย

ใหบ้คุคลอ่ืนบรหิารทรพัยส์นิอ่ืนนอกจากทรพัยส์นิหลกัของกอง

ทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลอืกผูร้บัด �าเนินการดว้ยความ

รอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนการก�ากบัและตรวจสอบการด�าเนิน

การของผูร้บัด �าเนินการ ทัง้นี ้ขอ้ก�าหนดเก่ียวกบัการมอบหมาย

งานตอ้งไมมี่สาระท่ีขดัหรอืแยง้กบัประกาศท่ี สช. 29/2555  

2. บริหารจัดการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดแห่ง

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

3. คดัเลอืกและตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยท่ี์จะใหก้องทรสัต์

ไปลงทนุดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยตอ้งบนัทกึและ

จดัเก็บขอ้มลู รวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการคดัเลอืก การ

ตรวจสอบ และการตดัสนิใจท่ีจะลงทนุหรอืไมล่งทนุในทรพัยส์นิ

ใดทรพัยส์นิหนึง่ใหแ้ก่กองทรสัตไ์วด้ว้ย ทัง้นี ้ การคดัเลือกและ

ตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยท่ี์จะใหก้องทรสัตไ์ปลงทนุ ใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตป์ฏิบตัติามแนวปฏิบตัใินการจดัการกองทนุและทรสัต์

ท่ีลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

4. ด �าเนินการตา่ง ๆ  ใหม้ั่นใจไดว้า่ไดจ้ดัการดา้นการเงินและ

มลูคา่เชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยข์องกองทรสัตอ์ยา่งมืออาชีพ

และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เชน่

4.1 ก�าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายการลงทนุและการบรหิาร

ความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิภาพและสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัท่ีก�าหนด

ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

4.2 ก�าหนดวงเงินกูยื้มและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิ

ของกองทรสัตแ์ละควบคมุไมใ่หเ้กินท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้

ทรสัต์

4.3 ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท่ี์ตรงกบัวตัถปุระสงคก์าร

ลงทนุของกองทรสัต ์

4.4 บรหิารกระแสเงินสดของกองทรสัต ์

4.5 พิจารณาการจา่ยประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต์

4.6 จดัใหมี้การประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ี

อาจเกิดขึน้กบัอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ และประกนัภยั

ส�าหรบัความรบัผิดตอ่บคุคลภายนอกในวงเงินท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมท่ีท�าใหท้รพัยส์ินของกองทรสัตส์ามารถจดัหาผล

ประโยชนไ์ดเ้หมือนเดมิและไดร้บัผลตอบแทนไมน่อ้ยกวา่เดมิ 

4.7 จดัใหมี้การวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกิจ 

ของผูเ้ชา่และผูใ้ชบ้รกิาร

4.8 ควบคมุดแูลใหผู้เ้ชา่และผูใ้ชบ้รกิารปฏิบตัติามเง่ือนไข

ของสญัญาเชา่ สญัญาใชบ้รกิาร และสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

4.9 ควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั

กบัอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื สทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยท่ี์กอง

ทรสัตไ์ดล้งทนุ ตลอดจนดแูลและด�าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่า

อสงัหารมิทรพัย ์ และ/หรอื สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท่ี์กอง

ทรสัตไ์ดล้งทนุนัน้ ไมถ่กูน�าไปใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีขดัตอ่

ศีลธรรมหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย

4.10 จดัการและบรหิารพืน้ท่ีใหเ้ชา่ เชน่ ควบคมุดแูลการ

ปลอ่ยเช่าพืน้ท่ี การเจรจาต่อรองกบัผูเ้ช่าเก่ียวกบัสญัญาเช่า 

การทบทวนอตัราหรอืราคาปลอ่ยเชา่ การบอกเลกิหรอืตอ่อายุ

สญัญาเชา่ เป็นตน้ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีเป็นการเขา้ท�าสญัญาเชา่ท่ี

มีอายสุญัญาเชา่เกินกวา่ 3 ปี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด�าเนินการ

ไดโ้ดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีก่อน และไมเ่ป็นการ

ตดัสทิธ์ิทรสัตีในการเรยีกรอ้งคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้กบักองทรสัต์

หากปรากฏวา่ผูจ้ดัการกองทรสัตด์ �าเนินการเขา้ท�าสญัญาเช่า

ดงักลา่วโดยไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตี
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4.11 ประเมินผลการปลอ่ยเชา่ในอดีตเพ่ือก�าหนดเง่ือนไข

ในการปลอ่ยเช่าและจดัท�าสญัญาเช่า สญัญาใหบ้รกิารพืน้ท่ี

และสญัญาใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพืน้ท่ีใหเ้หมาะสม และ

ประเมินผลการตดิตามเรยีกเก็บคา่เชา่ คา่บรกิารพืน้ท่ีคา่ใชจ้า่ย 

เพ่ือบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหรอืตดัหนีส้ญู หรอืบนัทกึหนี้

สญูรบัคืน (ในกรณีท่ีเรยีกเก็บเงินไดภ้ายหลงัตดัหนีส้ญู)

4.12 จดัใหมี้ระบบดแูลรกัษาความปลอดภยัของอาคาร

สิ่งปลกูสรา้งท่ีกองทรสัตไ์ดล้งทนุ เช่น ระบบแจง้เตือนไฟไหม ้

ระบบการตดิตอ่สื่อสาร และการจดัการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน

4.13 ก�าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตังิานในการบรหิาร 

บ�ารุงรกัษา และปรบัปรุงอาคารสิง่ปลกูสรา้งท่ีกองทรสัตไ์ดล้งทนุ

เพ่ือใหท้รพัยส์นิอยูใ่นสภาพท่ีเทียบเคียงไดก้บัอตุสาหกรรม

5. ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ากองทรสัตมี์กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ  

สิทธิโดยถูกตอ้งในอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตจ์ะลงทุนใน

กรรมสทิธ์ิหรอืลงทนุในสทิธิการเชา่ รวมทัง้สญัญาตา่ง ๆ  ท่ีกอง

ทรสัตเ์ขา้ไปเป็นคูส่ญัญามีการจดัท�าโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย

และมีผลผกูพนัหรอืสามารถใชบ้งัคบัไดต้ามเง่ือนไขท่ีก�าหนดใน

สญัญาดงักลา่ว
 

6. จดัใหมี้ระบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานของกองทรสัต ์ หนงัสือเชิญประชมุ

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ย

ทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รายงานประจ�าปีของกองทรสัต ์งบการเงิน 

และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบักบักอง

ทรสัตแ์ละทรพัยส์ินท่ีลงทนุ โดยเก็บรกัษาขอ้มลูและเอกสาร 

ดงักลา่วใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้ ภายใน

ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัท�าเอกสารหรือ

ขอ้มลูดงักลา่ว

7. จดัท�าและเผยแพรง่บการเงินรายงานประจ�าปีและขอ้มลู

อ่ืนใดเก่ียวกบักองทรสัตใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น และเผยแพรภ่ายใน

ระยะเวลาท่ีก�าหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ รวมทัง้ 

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท�าและ 

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทรสัต ์ตอ้งรบัผิดชอบรว่มกนัในเนือ้หา

ขอ้มลูท่ีประกาศหรือเผยแพรต่่อผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุ

ทั่วไป โดยตอ้งจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบท่ีท�าใหม้ั่นใจไดว้่า

ขอ้มลูท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ย

ทรสัต ์หนงัสอืชีช้วน หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เอกสาร

โฆษณา ประกาศตีพิมพ ์ หรอืเอกสารเผยแพรอ่ื่นใด ไดร้บัการ

ตรวจสอบวา่มีความถกูตอ้งครบถว้น ไมข่าดขอ้มลูส�าคญั และ

ไดใ้หข้อ้มลูท่ีเพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุแลว้ รวมทัง้เป็นไป

ตามกฎหมายประกาศและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้

8. ดแูลใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตไ์ดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้นและ

เพียงพอก่อนท่ีจะใชส้ิทธิออกเสียงในการอนมุตัิเรื่องต่าง ๆ  

รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูนัน้ลว่งหนา้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์

9.  ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 

หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิออกโดยหนว่ยงานของรฐัหรอืองคก์รก�ากบั

ดแูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานของกองทรสัต ์รวมทัง้ 

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

10. จ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 90 ของก�าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี  ซึง่

หมายความรวมถึงก�าไรสุทธิท่ีอา้งอิงสถานะเงินสดของ 

กองทรสัต ์โดยจะจา่ยภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีหรอื

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจา่ยประโยชนต์อบแทนนัน้ แลว้แต่

กรณี แตอ่ยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสม

อยูจ่ะไมจ่า่ยประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

11. ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานหรือการประเมินของ 

ผูป้ระเมินทรพัยส์ินในแต่ละปี ใหร้วมถึงการตรวจสอบสภาพ

ทรพัยส์ินของกองทรสัต ์ โดยเปรยีบเทียบกบัทรพัยส์ินท่ีตัง้อยู่

บรเิวณใกลเ้คียงกนัและมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบัทรพัยส์ินของ 

กองทรสัต์

12. ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจดัจา้งนายหนา้เพ่ือมาท�าการ

ชว่ยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นกระบวนการจดัหาผูเ้ชา่

13. ในการลงทนุทรพัยส์ินอ่ืนท่ีไม่ใช่ทรพัยส์ินหลกั ทรสัตี 

จะมอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูมี้หนา้ท่ีในการจดัการ

ลงทนุทรพัยส์นิอ่ืนตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศท่ี สร. 26/2555 และ

สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์�าหนด ทัง้นี ้ การมอบหมายดงักลา่วมิได้

เป็นการตดัสทิธ์ิของทรสัตีในการมอบหมายใหผู้อ่ื้นด�าเนินการ

จดัการลงทนุในทรพัยส์นิอ่ืนท่ีไมใ่ชท่รพัยส์นิหลกั

หน้าทีใ่นการบริหารจดัการผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1. ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากภายนอกให้เป็น 

ผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตเ์ขา้ไปลงทนุ เช่น 

ดแูลดา้นการขาย การตลาด และการบรหิารงานประจ�าวนับน

อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหมี้การด�าเนิน

การอยา่งนอ้ยในเรือ่งตอ่ไปนี้
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1.1 ประเมินและวิเคราะหป์ระสบการณ ์ ช่ือเสยีง และ 

ผลงานในอดีตของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในเรือ่งความสามารถ

ในการจดัหาผูเ้ช่า ผูใ้ชบ้รกิาร การติดตามหนี ้ การบ�ารุงรกัษา 

ทรพัยส์นิภายในอาคาร ระบบการบรหิารจดัการพืน้ท่ีใหเ้ชา่ การ

ดแูลใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า ระบบควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการ 

รั่วไหลของรายไดแ้ละควบคมุการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหร้ดักมุ เป็นตน้

1.2 พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน 

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ซึ่งตอ้งก�าหนดตามระดบัความ

สามารถในการปฏิบตัิงาน เพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัยพ์ยายามเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์ เช่น  

ผลตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์ึน้อยูก่บัรายไดค้า่เชา่ 

และ/หรอื คา่บรกิารพืน้ท่ีท่ีเรยีกเก็บไดจ้รงิหรอืก�าไรสทุธิจากการ

ปลอ่ยเชา่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ เป็นตน้

1.3 จดัใหมี้กลไกท่ีท�าใหก้องทรสัตส์ามารถปรบัเปลี่ยน 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ ในกรณีท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข หรอืมีผลการบรหิารจดัการไม่เป็นท่ีน่า

พอใจ

1.4 จดัใหมี้ระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมิน

ระบบการควบคมุภายในของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยโ์ดย

สม�่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ระบบควบคมุภายในยงัคงมีประสทิธิผล

และสามารถปอ้งกนัการทจุรติหรอืท�าใหต้รวจพบการทจุรติหรอื

การปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นไปตามระบบไดโ้ดยงา่ย เชน่ ก�าหนดใหผู้ส้อบ

บญัชีของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของทางผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ในระหว่างการสอบ

บญัชี และใหร้ายงานจดุออ่นหรอืขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคมุ

ภายในใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบ เป็นตน้

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งพิจารณาก�าหนดในสญัญา

วา่จา้งใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งรบัผิดชอบในความเสีย

หายท่ีเกิดขึน้กบัผลประโยชนข์องกองทรสัตอ์นัเน่ืองจากความ

ประมาทเลนิเลอ่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นระบบการควบคมุ

การปฏิบตังิาน

1.5 ในกรณี ท่ีผู้จัดการกองทรัสต์พบว่าผู้บริหาร 

อสงัหารมิทรพัยก์ระท�าการหรอืละเวน้การกระท�าการอนัเป็นเหตุ

ใหข้าดความน่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาว่าจา้ง 

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด�าเนินการบอกเลกิสญัญาวา่จา้งผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยร์ายนัน้เพ่ือท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสามารถเขา้ไป

ด�าเนินงานแทน หรอืคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่

เพ่ือทดแทนรายเดิม อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรสัตมี์การ 

กูยื้มเงินและสญัญากูยื้มเงินมีขอ้หา้มในการเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดย

อาศยัเหตตุามท่ีก�าหนดไวจ้ะกระท�าไดก็้ตอ่เม่ือไดร้บัความเหน็

ชอบจากผูใ้หกู้ยื้มเงินของกองทรสัต์

2. บรหิารจดัการและก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือรกัษาประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัตแ์ละ

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์โดยใหด้ �าเนินการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้

2.1 มีส่วนรว่มในการจดัท�าหรือพิจารณาอนมุตัิแผน 

งบประมาณประจ�าปีของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือแสดง 

รายละเอียดของรายรบัและรายจา่ย เพ่ือหลกีเลี่ยงรายจา่ยท่ีไม่

พงึประสงค ์ก�าหนดเปา้หมายการจดัหารายไดแ้ตล่ะเดือนและ

แต่ละปี ควบคมุดแูลใหร้ายรบัและรายจ่ายเป็นไปตามแผน 

งบประมาณท่ีวางไว ้ โดยแผนงบประมาณประจ�าปีของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตี

2.2 ก�าหนดเง่ือนไขท่ีจงูใจใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

พยายามเพ่ิมมลูค่าและผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัต ์ และ 

ลดความเสี่ยงใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

2.3 มีสว่นรว่มในการพิจารณาหรอืทบทวนการวางแผน

กลยทุธข์องผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือใหส้ามารถเพ่ิมการ

จดัหารายได ้ และลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของรายได ้

คา่เชา่ และ/หรอื คา่บรกิารพืน้ท่ีใหแ้ก่กองทรสัต ์และควบคมุให ้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์ �าเนินการใหเ้ป็นไปตามกลยทุธท่ี์วางไว้

2.4 มีสว่นรว่มในการพิจารณาหรอืทบทวนแนวทางการ 

คดัเลือกผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารรายใหญ่ หรือมีสว่นรว่มในการ

วางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าของผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือจ�ากดัและควบคมุความเสี่ยงหรือความ

ผนัผวนของรายไดค้า่เชา่ และ/หรอื คา่บรกิารพืน้ท่ีในแตล่ะปี

2.5 ทบทวนหรือมีส่วนในการก�าหนดนโยบายค่าเช่า  

และ/หรอื คา่บรกิารพืน้ท่ีเพ่ือใหอ้ตัราคา่เชา่ และ/หรอื คา่บรกิาร

พืน้ท่ีเป็นไปในอตัราท่ีเหมาะสมตามสภาวะตลาดใหเ้ชา่และให้

บรกิารในขณะนัน้

2.6 ตรวจสอบระบบในการควบคมุดแูลคา่ใชจ้า่ยในการ

บ�ารุงรกัษาหรอืซอ่มแซมอปุกรณห์รอือาคาร เพ่ือใหท้รพัยส์นิอยู่

ในสภาพท่ีเทียบเคียงไดก้บัอตุสาหกรรม

2.7 ประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุม 

เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้งของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือให้

กองทรสัตไ์ดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารท่ีคุม้คา่กบัเงินท่ีจา่ยไป

2.8 ติดตามและควบคมุการจดัเก็บรายไดข้องผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดค้า่เช่า และ/หรอื 

คา่บรกิารครบถว้น
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2.9 ก�าหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยมี์หนา้ท่ีติดตาม

และ ควบคมุดแูลใหผู้เ้ช่าและผูใ้ชบ้ริการจ่ายช�าระค่าภาษี 

ตา่ง ๆ ใหถ้กูตอ้งตามท่ีกฎหมายก�าหนด

2.10 วิเคราะหค์วามผิดปกติในการบรหิารจดัการของ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ รวมทัง้สุม่ตรวจสอบการด�าเนินงาน

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

2.11 ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลอืกและประเมินระบบ

ควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

นอกจากนี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมีระบบในการติดตาม

ควบคมุ และสุม่ตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้(ก) จดัเก็บรายไดแ้ละน�าสง่ให้

กองทรสัตค์รบถว้นถกูตอ้ง (ข) ไม่เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายจากกอง

ทรสัตม์ากเกินความจ�าเป็น และตอ้งอยูภ่ายในกรอบท่ีสญัญา

แตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตก์�าหนดใหเ้รยีกเก็บได ้และ (ค) มีการ

ดแูลและซอ่มบ�ารุงรกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัตอ์ยา่งเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถใชจ้ดัหาผลประโยชนไ์ดอ้ย่าง 

ตอ่เน่ืองในระยะยาว

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ตง่ตัง้บคุคลภายนอกเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์ินในโครงการท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ โดยมี

ขอ้มลูส�าคญัสรุปได ้ดงันี ้

ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อุดรพลาซ่า จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 99/9 ถนนทองใหญ่ ต�าบลหมากแขง้ อ�าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี

เลขทะเบียนบรษัิท 0415547000058

โทรศพัท์ 0 4293 2998

ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เชษฐโชติ จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 27 อาคารอารเ์อสกรุป๊ ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 11 ถนนประเสรฐิมนกิูจ แขวงเสนานิคม 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบรษัิท 0105554038670

โทรศพัท์ 0 2938 5353

ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 99/10-14 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชยั ต�าบลโคกคราม อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ

เลขทะเบียนบรษัิท 0745552003164

โทรศพัท์ 0 3411 9199

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562

47



เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
48

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หน้าทีใ่นการบริหารอสังหาริมทรัพย์

1. ด�าเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจวา่รายไดท่ี้เกิดขึน้จากอสงัหารมิทรพัย์

นัน้ไดม้าโดยวิธีการใหเ้ช่าหรอืวิธีการอ่ืนใด และบรหิารจดัการ

และจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต์

2. จัดหาผูเ้ช่ารายย่อยเพ่ือเช่าพืน้ท่ีในอสังหาริมทรัพย ์

ประสานงาน รวมถงึเจรจากบัผูเ้ชา่รายยอ่ยในการเขา้ท�าสญัญา

เชา่และสญัญาบรกิาร หรอืสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 

รวมถงึการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เรียกเก็บ ติดตาม ทวงถามใหผู้เ้ช่ารายย่อยช�าระเงิน 

คา่เชา่ เงินประกนั คา่บรกิาร รวมถงึแตไ่มจ่ �ากดัเฉพาะการจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียม คา่ปรบั และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

หนีส้นิใด ๆ (หากมี) และการออกใบก�ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงิน

ชั่วคราว และใบเสรจ็รบัเงิน ในนามของกองทรสัต ์และน�าสง่เงิน

ดังกล่าวใหแ้ก่ผูจ้ัดการกองทรสัตโ์ดยโอนไปยังบัญชีของ 

กองทรสัตต์ามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์�าหนด

4. ด�าเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ผูเ้ชา่รายยอ่ยปฏิบตัติามสญัญา

ทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับอสงัหาริมทรพัยท่ี์ผูเ้ช่ารายย่อยเป็น 

คูส่ญัญาอยา่งเครง่ครดั
 

5. บ�ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีเพ่ือพรอ้ม

น�าออกใหเ้ชา่หรอืขาย ซึง่รวมถงึการซอ่มแซม ปรบัปรุง พฒันา

อสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยูใ่นสภาพดีและพรอ้มท่ีจะใชห้าผลประโยชน์

ไดต้ลอดเวลา

6. ก�ากบัดแูลใหมี้การประกนัวินาศภยัตอ่อสงัหารมิทรพัย์

และประกนัภยัความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ใหมี้

ความคุม้ครองเพียงพอตามจ�านวนและมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัย์

หลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ พรอ้มทัง้ระบุกองทรสัตเ์ป็นผูร้บั 

ผลประโยชน ์ โดยใหก้ารประกนัภยัทัง้สองกรณีเป็นไปตาม 

รายละเอียดและขอบเขตความคุม้ครองท่ีผูจ้ดัการกองทรสัต์

ก�าหนด

ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบรษัิท 0107538000312

โทรศพัท์ 0 2251 9955

7. พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหารมิทรพัยก่์อนสง่

มอบใหแ้ก่ผูเ้ชา่รายยอ่ยหรอืกองทรสัต ์ รวมถงึสง่รายงานการ 

ตรวจสอบอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ เม่ือมี 

การท�าสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารใหม ่ตอ่อายสุญัญาเชา่และ

สญัญาบริการ หรือเม่ือสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิม 

สิน้สดุลง แลว้แตก่รณี

8. รวบรวม ตรวจสอบ และสง่มอบขอ้มลูและเอกสารทัง้หมด 

เก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยห์รือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิประโยชนใ์น

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทรสัตี ซึง่รวม

ถึงแต่ไม่จ �ากัดเฉพาะสัญญาต่าง ๆ ท่ีจัดท�าขึน้ระหว่าง 

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ และ/หรือ ทรสัตี กับบุคคลภายนอก 

เก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์เพ่ือประโยชนข์องกองทรสัต์

9. ตรวจสอบและช�าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยห์รอืคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสญัญาท่ี

ท�ากบัผูเ้ช่ารายยอ่ยหรอืสญัญาอ่ืนใดเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 

รวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนใดของกองทรสัตใ์นการบริหารจดัการ

อสงัหารมิทรพัยต์ามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์นมุตัิ

10. จดัเตรียมและเสนอรายงานประจ�าเดือนซึ่งแสดงถึง

รายรบั-รายจา่ย เงินคา้งรบั และเงินคา้งจา่ย และบญัชีทดลอง 

รายเดือนท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ 

รวมถงึเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

11. จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ�าไตรมาสในเรื่อง 

สภาวะตลาดซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวของสภาวะ

ตลาดและจ�านวนของลกูคา้ท่ีเขา้มาเย่ียมชมอสงัหารมิทรพัยใ์น

แตล่ะไตรมาส

12. จัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปีในการบริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ และน�าเสนอแผนการด�าเนินงานประจ�าปีของ

อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว ตอ่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
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หน้าทีใ่นการจดัท�าบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ  

และการตรวจสอบภายใน

1. จดัใหมี้บญัชีและรายงานตา่ง ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ �ากดัเพียงรายงานรบัช�าระ

หนีป้ระจ�าวนั รายงานลกูหนีค้า้งช�าระ ณ วนัท�าการสดุทา้ยของ

เดือน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัรายไดจ้ากการ

ด�าเนินงานโดยรวมของกองทรสัต ์ และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

จดัการ เพ่ือจดัสง่บญัชีรายงานและเอกสารดงักลา่วใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัต ์ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

2. บริหารจัดการเงินสดย่อยหมุนเวียนตามท่ีผูจ้ัดการ 

กองทรสัตไ์ดอ้นมุตั ิรวมถงึจดัเตรยีมรายงานการใชจ้า่ยเบด็เตลด็

ส�าหรบัเบกิเงินคืนจากผูจ้ดัการกองทรสัต์
 

3. อ �านวยความสะดวกในการตรวจสอบภายใน โดยผูจ้ดัการ

กองทรสัตต์ามท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตร์อ้งขอ

หน้าทีใ่นการท�าการตลาด

1. ใหค้ �าแนะน�าแก่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการและการตลาดของอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวมตลอดจน

กลยทุธด์า้นการลงทนุและนโยบายการลงทนุ เพ่ือใหก้ารด�าเนิน

การดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

2. ท�าการตลาดและจดัหาผูเ้ชา่รายยอ่ย ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ �ากดั

เฉพาะการอ�านวยความสะดวกในการเย่ียมชมอสงัหารมิทรพัย์

ตามท่ีไดร้บัการรอ้งขอ การตอบขอ้สงสยั การใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอสงัหารมิทรพัย ์ และกิจกรรมอ่ืนใดท่ีน�ามาซึ่งรายไดจ้าก

อสงัหารมิทรพัย ์
 

3. ใหค้ �าแนะน�าแก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัสภาพหรือ 

แนวโนม้ของสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ และผลกระทบท่ีจะ

มีตอ่กองทรสัตจ์ากสภาวะดงักลา่ว

ทรัสตี

สรุปข้อมูลส�าคัญของทรัสตี

ชื่อทรัสตี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขท่ี 18 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ 1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากดั (มหาชน) มีสดัสว่นการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 99

2) ผูถื้อหุน้รายยอ่ย มีสดัสว่นการถือหุน้ท่ี รอ้ยละ 0.01

เลขทะเบียนบรษัิท 0105535048398

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจทรสัตี ใบอนญุาตจากส�านกังาน ก.ล.ต. วนัท่ี 18 กนัยายน 2556

โทรศพัท์ 0 2949 1500

โทรสาร 0 2949 1501

Website www.scbam.com

หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี

หน้าทีท่ั่วไป

ทรสัตีมีหนา้ท่ีจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ และ

ระมดัระวงัเย่ียงผูมี้วิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความช�านาญ โดยปฏิบตัิ

ตอ่ผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่งเป็นธรรม เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อ

หนว่ยทรสัตโ์ดยรวม รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ 

กองทรสัต ์ มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้ว ้

เพ่ิมเตมิแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์(ถา้มี)
 

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่ว ทรสัตีอาจขอความเห็นจากท่ี

ปรกึษาวิชาชีพท่ีมีความเป็นอิสระตามแตท่ี่ทรสัตีจะพิจารณา

เห็นสมควร อนึ่ง การปฏิบตัิหนา้ท่ีของทรสัตี ใหท้รสัตีงดเวน้
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การกระท�าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัต ์ 

ไม่ว่าการกระท�านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องทรสัตีเอง 

หรอืประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แตเ่ป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการ

ท�าหนา้ท่ีเป็นทรสัตี หรือเป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไก 

ตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธรุกรรมนัน้ และทรสัตี

แสดงใหเ้ห็นไดว้่า ไดจ้ดัการกองทรสัตใ์นลกัษณะท่ีเป็นธรรม 

และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบก่อน

อยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์ไดท้ราบขอ้มลูดงักลา่ว

มิไดแ้สดงการคดัคา้น

หน้าทีใ่นการจดัการทรัพยส์ิน

1. ทรสัตีตอ้งมอบหมายการบรหิารจดัการกองทรสัตใ์หแ้ก่ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์ไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. 

เวน้แตเ่ป็นการจดัการทรพัยส์นิอ่ืนท่ีมิใชท่รพัยส์นิหลกั ซึง่ทรสัตี

อาจด�าเนินการดว้ยตนเองไดห้รอืมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนด�าเนิน

การแทนได้

2. การจดัการทรพัยส์นิอ่ืนท่ีมิใชท่รพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เวน้แตผู่จ้ดัการกองทรสัต ์

ไมส่ามารถด�าเนินการได ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้

•  ในกรณีท่ีทรสัตีมีการด�าเนินการเอง ตอ้งจดัใหมี้มาตรการ

ในการแบง่แยกหน่วยงานท่ีท�าหนา้ท่ีจดัการลงทนุในทรพัยส์ิน

อ่ืนดงักลา่วออกจากหนว่ยงานซึง่ท�าหนา้ท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรอืความขดัแยง้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

และปอ้งกนัการลว่งรูข้อ้มลูภายใน โดยตอ้งแยกหนว่ยงานและ

บคุลากรท่ีท�าหนา้ท่ีจดัการลงทนุในทรพัยส์นิอ่ืนดงักลา่วออกจาก

หน่วยงานและบคุลากรอ่ืนท่ีมีโอกาสใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู 

ดงักลา่ว

• ในกรณีท่ีมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูจ้ดัการ 

กองทรสัตเ์ป็นผูร้บัด �าเนินการ ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการ

ใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัด �าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

ธรุกิจ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัด �าเนินการใน

งานท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม

หน้าทีใ่นการจดัระบบงานของทรัสตี

ทรสัตีมีหนา้ท่ีในการจดัใหมี้ระบบงานอยา่งเหมาะสมตาม 

พระราชบญัญตัทิรสัตฯ์ และตามท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนด โดยอย่างนอ้ยใหร้ะบบงานของทรสัตีครอบคลมุ 

เรือ่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี้

1. การแยกกองทรสัตอ์อกจากทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัตี โดย

ในการเก็บรกัษาทรพัยส์ิน จะตอ้งมีการแยกกองทรสัตภ์ายใต้

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ออกจากทรพัยส์ินของกองทรสัตอ่ื์นหรือ

ทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัตี

2. การตรวจสอบการจดัการกองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต์

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และพระราชบญัญตัทิรสัตฯ์ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

3. การบนัทกึกรรมสทิธ์ิหรอืสทิธิเหนือทรพัยส์นิในกองทรสัต ์ 

รายได ้รายจา่ยและหนีส้นิของกองทรสัต ์ตลอดจนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักองทรสัต์

4. การตรวจสอบดแูลและตดิตามการท�าหนา้ท่ีของผูจ้ดัการ 

กองทรสัต ์เพ่ือสทิธิประโยชนข์องกองทรสัต์

5. การควบคมุ ตรวจสอบ และป้องกนัมิใหมี้การจดัการ 

กองทรสัตไ์มเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และพระราชบญัญตัิ

ทรสัตฯ์ และมิใหมี้การทจุรติในการจดัการกองทรสัต์

6. จดัท�าบญัชีทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ยกตา่งหากจากบญัชี 

อ่ืน ๆ ของทรสัตี ในกรณีทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลายกอง ตอ้ง

จดัท�าบญัชีทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ตล่ะกองแยกตา่งหากออก

จากกนั และบนัทึกบญัชีใหถ้กูตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจบุนั  

รวมทัง้ในการจดัการกองทรสัต ์ ทรสัตีตอ้งแยกกองทรสัตไ์ว ้

ตา่งหากจากทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัตี และทรพัยส์นิอ่ืนท่ีทรสัตี

ครอบครองอยู ่ และในกรณีท่ีทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลายกอง 

 ตอ้งแยกกองทรสัตแ์ตล่ะกองออกจากกนัดว้ย

7. กรณีท่ีทรสัตีมิไดด้ �าเนินการใหเ้ป็นไปตามดงักลา่วขา้งตน้ 

จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตป์ะปนอยูก่บัทรพัยส์นิท่ีเป็นสว่นตวัของ

ทรสัตีจนมิอาจแยกไดว้า่ทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัตแ์ละทรพัยส์นิ

ใดเป็นทรพัยส์นิท่ีเป็นสว่นตวัของทรสัตีเอง ใหส้นันิษฐานวา่ 

• ทรพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรสัต์

• ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจดัการทรพัยส์นิท่ี

ปะปนกนัอยู่นัน้เป็นความเสียหายและหนีท่ี้เป็นส่วนตวัของ 

ทรสัตี

•  ผลประโยชนท่ี์เกิดจากการจดัการทรพัยส์นิท่ีปะปนกนั

อยู่นัน้เป็นของกองทรสัตท์รพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้ ใหห้มายความ 

รวมถึงทรพัยส์ินท่ีถกูเปลี่ยนรูปหรือถกูเปลี่ยนสภาพไปจาก

ทรพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้ดว้ย

8. ในกรณีท่ีทรสัตีมิไดด้ �าเนินการใหเ้ป็นไปตามดงักล่าว 

ขา้งตน้ จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตแ์ตล่ะกองปะปนกนัจนมิอาจ

แยกไดว้า่ทรพัยส์ินใดเป็นของกองทรสัตใ์ด ใหส้นันิษฐานวา่

ทรพัยส์นินัน้ รวมทัง้ทรพัยส์นิท่ีถกูเปลี่ยนรูปหรอืถกูเปลี่ยนสภาพ

ไปจากทรพัยส์นินัน้และประโยชนใ์ด ๆ หรอืหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จาก
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การจดัการทรพัยส์นิดงักลา่ว เป็นของกองทรสัตแ์ตล่ะกองตาม

สดัสว่นของทรพัยส์นิท่ีน�ามาเป็นตน้ทนุท่ีปะปนกนั 

หน้าทีใ่นการบริหารจดัการกองทรัสต์

1. ทรัสตีมีหน้าท่ีเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ทกุครัง้ โดยหากมีการขอมตจิากผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์พ่ือด�าเนินการ 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี้

•  ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เก่ียวกบัการด�าเนินการ 

หรอืเรือ่งท่ีขอมตวิา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืไม่

•  ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตท์ราบวา่การด�าเนิน

การดงักล่าว หรือเรื่องท่ีขอมติไม่สามารถกระท�าได ้ หากไม ่

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ในกรณีท่ีทรสัตีเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกองทรสัต ์ หาก

ตอ้งมีการออกเสยีงหรอืด�าเนินการใด ๆ  ในฐานะผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

ใหท้รสัตีค�านึงถึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วย

ทรสัตโ์ดยรวม และตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ความซ่ือสตัยส์จุรติ และ

รอบคอบระมดัระวงั รวมถงึไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรอืกระทบ

ตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะทรสัตีของกองทรสัต์

2. ทรสัตีมีหนา้ท่ีบงัคบัช�าระหนีห้รอืดแูลใหมี้การบงัคบัช�าระ

หนีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาระหวา่งกองทรสัตก์บับคุคลอ่ืน

3. หา้มมิใหท้รสัตีน�าหนีท่ี้ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิได้

เกิดจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นทรสัตีไปหกักลบลบหนีก้บัหนีท่ี้

บคุคลภายนอกเป็นลกูหนีท้รสัตี อนัสืบเน่ืองมาจากการจดัการ

กองทรสัต ์ทัง้นี ้การกระท�าท่ีฝ่าฝืนขอ้หา้มนี ้ใหก้ารกระท�าเชน่นัน้

ตกเป็นโมฆะ

4. ในกรณีท่ีทรสัตีเขา้ท�านิตกิรรมหรอืท�าธรุกรรมตา่ง ๆ กบั

บุคคลภายนอก ใหท้รสัตีแจง้ต่อบุคคลภายนอกทราบเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรเม่ือเขา้ท�านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับุคคล

ภายนอกวา่เป็นการกระท�าในฐานะทรสัตี และตอ้งระบใุนเอกสาร

หลกัฐานของนิตกิรรมหรอืธรุกรรมนัน้ใหช้ดัแจง้วา่เป็นการกระท�า

ในฐานะทรสัตี

5. ในการจดัการกองทรสัต ์ทรสัตีจะมอบหมายใหผู้อ่ื้นจดัการ 

กองทรสัตมิ์ได ้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ใหท้รสัตีมีสิทธิมอบหมาย

งานได ้ ทัง้นีต้ามท่ีก�าหนดไวใ้นการมอบหมายงานการจดัการ

กองทรสัต ์ และหนา้ท่ีในการจัดการทรพัยส์ินแห่งสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัต์

6. ทรสัตีมีหนา้ท่ีจดัท�าทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยทรสัตี

อาจมอบหมายใหผู้ไ้ดร้บัใบอนญุาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบียน 

หลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยด์ �าเนินการแทนได ้

โดยเม่ือมีการมอบหมายผูอ่ื้นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรสัต ์ 

ทรสัตีมีหนา้ท่ีก�ากบัดแูลใหผู้ท่ี้ไดร้บัมอบหมายดงักลา่วปฏิบตัิ 

ตามหลกัเกณฑใ์นการจดัท�าทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการ

ออกเอกสารแสดงสทิธิ และการโอนและขอ้จ�ากดัการโอนหนว่ย

ทรสัตแ์หง่สญัญาก่อตัง้ทรสัตเ์วน้แตมี่การจดัท�าหลกัฐานตาม

ระบบ และระเบียบขอ้บงัคบัของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นสว่น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันายทะเบียนหลกัทรพัย์

7.  ทรสัตีหรอืนายทะเบียนหลกัทรพัยมี์หนา้ท่ีจดัท�าหลกัฐาน

แสดงสิทธิในหน่วยทรสัต ์ หรือใบหน่วยทรสัตม์อบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยทรสัตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดในการจดัท�าทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการออกเอกสารแสดงสิทธิแห่งสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัต์

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตข์อใหท้รสัตีหรอืนายทะเบียน 

หลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หม่หรือใบหน่วย

ทรสัตใ์หม่แทนหลกัฐานเก่าท่ีสญูหาย ลบเลือน หรอืช�ารุดใน

สาระส�าคญั ใหท้รสัตีหรอืนายทะเบียนหลกัทรพัยมี์หนา้ท่ีออก

หรอืด�าเนินการใหมี้การออกหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรสัต์

หรือใบหน่วยทรสัตใ์หม่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายในเวลา 

อนัควร

9. ทรสัตีมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นของทรสัตีเก่ียวกบัการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นรายงานประจ�าปีของกองทรสัต ์

ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตมี์หนา้ท่ีจดัท�ารายงานดงักลา่วเสนอต่อ 

ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์โดยทรสัตีจะตอ้งแสดงความเหน็เก่ียวกบัการ

ปฏิบตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัต์

เป็นอยา่งไร สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดแหง่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

รวมทัง้กฎหมายประกาศ และขอ้ก�าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือไม่ หากผูจ้ดัการกองทรสัตมิ์ไดด้ �าเนินการเป็นไปตาม 

ขอ้ก�าหนดแหง่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืกฎหมาย หรอืประกาศ

และขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใดนัน้ ใหร้ะบุเรื่องดงักล่าว  

ตลอดจนการด�าเนินการของทรสัตีในการแกไ้ขใหมี้ความถกูตอ้ง

10. ทรสัตีมีหนา้ท่ีใหก้ารรบัรองรายงานมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทรสัตแ์ละมลูคา่หนว่ยทรสัต ์ณ วนัท�าการสดุทา้ยของ

แตล่ะไตรมาสตามหลกัเกณฑท่ี์กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งประกาศ

ก�าหนด เพ่ือท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใชใ้นการเปิดเผยรายงาน 

ดงักลา่วตอ่ส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี่สบิหา้) วนันบัแต่ 

วนัสดุทา้ยของแตล่ะไตรมาสนัน้

นอกจากนี ้ทรสัตีมีหนา้ท่ีใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงั

เพ่ือใหผู้จ้ดัการกองทรสัตค์ �านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 

ของทรพัยส์ินของกองทรสัตต์อ่หน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ 
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กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งประกาศก�าหนด เม่ือผูจ้ดัการกองทรสัต์

ออกรายงานประจ�าปีในแตล่ะรอบระยะเวลา โดยจดัพิมพข์อ้มลู

เก่ียวกบัมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิและมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิตอ่หน่วย

ในรายงานประจ�าปีของกองทรสัต ์ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้ง

สง่ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (NAV) 

ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ �ากดัเพียงรายงานประเมินมลูคา่อสงัหารมิทรพัย ์

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ี

สง่ใหแ้ก่ทรสัตีดว้ย

11. เม่ือกองทรสัตส์ิน้สดุลง ใหท้รสัตีท�าหนา้ท่ีต่อไปเพ่ือ

รวบรวม จ�าหน่าย และจดัสรรทรพัยส์ิน โดยตอ้งช�าระสะสาง 

หนีส้ินและค่าใชจ้่ายเม่ือทรสัตส์ิน้สดุลงตามล�าดบัท่ีก�าหนด 

ในพระราชบญัญตัทิรสัตฯ์

12. ใหท้รสัตีแยกงบการเงินของกองทรสัตอ์อกจากงบ 

การเงินของกองทรสัตอ่ื์น หรอืของทรสัตี โดยค�านงึถงึมาตรฐาน

ท่ีก�าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี โดยงบการเงินท่ี 

จดัท�าขึน้ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชี

ก่อนท่ีจะย่ืนตอ่ส�านกังาน ก.ล.ต. และเปิดเผยตอ่สาธารณชน

ตามหลกัเกณฑท่ี์ส�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ทัง้นี ้ผูส้อบ

บญัชีดงักลา่วตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. 

และตอ้งมิใชก่รรมการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของทรสัตี

13. ใหท้รสัตีงดเวน้การใชส้ทิธิรบัเงินหรอืทรพัยส์นิคืนจาก

กองทรสัตส์ �าหรบัคา่ใชจ้า่ยท่ีช�าระใหก้บับคุคลภายนอก

หน้าที่ในการติดตามดูแลและตรวจสอบผู้จัดการ 

กองทรัสต ์หรือผู้ไดรั้บมอบหมายรายอืน่ (ถ้าม)ี

1. ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัตก์ระท�าโดยผูจ้ดัการ 

กองทรสัตท่ี์ไดร้บัความเห็นชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. ตลอด

ระยะเวลาท่ีกองทรสัตต์ัง้อยู่

2. ติดตาม ดูแล และด�าเนินการตามท่ีจ�าเป็นเพ่ือใหผู้ร้บั 

มอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

ก�าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่รวม

ถงึการถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดมิ และการแตง่ตัง้ผูร้บัมอบ

หมายรายใหม่

3. ควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

4. ควบคมุดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตอ์ย่าง

ถกูตอ้งครบถว้นตามท่ีก�าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง

5. แสดงความเหน็เก่ียวกบัการด�าเนินการหรอืการท�าธรุกรรม

เพือ่กองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บัมอบหมายรายอืน่ 

(ถา้มี) เพ่ือประกอบการขอมตจิากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์การเปิดเผย

ขอ้มลูของกองทรสัตต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ หรือเม่ือส�านกังาน 

ก.ล.ต. รอ้งขอ

6. ในกรณีท่ีจ�าเป็น เพ่ือประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อ

หนว่ยทรสัตโ์ดยรวม ทรสัตีอาจก�าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้ง

ด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามสมควร และไมเ่ป็นการก่อภาระ

ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กินกวา่หนา้ที่ที่ก �าหนดไวใ้นสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทัง้นี ้ เรื่องท่ีใหผู้จ้ดัการ 

กองทรสัตด์ �าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัต ์หรอืกฎหมาย หลกัเกณฑ ์กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั

ของหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และหากการดงักลา่วก่อใหเ้กิด

ภาระและคา่ใชจ้า่ยแก่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ากเกินสมควร ทรสัตี

และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตกลงรว่มกนัตอ่ไป

7. ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระท�าการ หรอืงด

เวน้กระท�าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทรสัต ์หรอืไม่

ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใหท้รสัตีมีหนา้ท่ีรายงานตอ่ส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (หา้) วนั

ท�าการนบัแต่รูห้รอืพงึรูถ้ึงเหตกุารณด์งักลา่ว และด�าเนินการ

แกไ้ข ยบัยัง้ หรอืเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรสัต์

ตามท่ีเหน็สมควร

8. ในกรณีท่ีไมมี่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืมีเหตท่ีุท�าใหผู้จ้ดัการ

กองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ ใหท้รสัตีเขา้จัดการ 

กองทรสัตไ์ปพลางก่อนจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

รายใหม ่ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามท่ีก�าหนดไวใ้นประกาศ กร. 

14/2555 โดยใหท้รสัตีมีหนา้ท่ีจดัการกองทรสัตต์ามความจ�าเป็น

เพ่ือป้องกนั ยบัยัง้ หรือจ�ากดัมิใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรง 

ตอ่ประโยชนข์องกองทรสัตห์รอื ผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม และ

ด�าเนินการตามอ�านาจหนา้ท่ีท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

และพระราชบญัญตัิทรสัตฯ์ ในการด�าเนินการดงักลา่ว ทรสัตี

อาจมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหวา่งนัน้

ก็ได ้ ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขท่ีสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัตไ์ดร้ะบไุว ้ รวมทัง้มีอ �านาจในการจดัใหมี้ผูจ้ดัการ 

กองทรสัตร์ายใหมต่ามอ�านาจหนา้ท่ีในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ

พระราชบญัญตัทิรสัตฯ์
 

      หน้าทีเ่กีย่วกับสัญญาก่อตัง้ทรัสต์

1. ดแูลใหก้ารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาเป็นไปตามวิธีการ

และเง่ือนไขท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ และเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
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2. ในกรณีท่ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาไมเ่ป็นไปตามขอ้ 

1. ขา้งตน้ ใหท้รสัตีด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ�านาจหนา้ท่ีท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามพระราชบญัญตัทิรสัตฯ์ เพ่ือ

ดแูลรกัษาสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม

3. ในกรณีท่ีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรสัต์

หรอืการจดัการกองทรสัตท่ี์ออกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์

และตามพระราชบญัญัติทรสัตฯ์ มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง 

ในภายหลงัและสญัญามีขอ้ก�าหนดท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงักลา่ว ใหท้รสัตีด�าเนินการเพ่ือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน์ัน้ ตามวิธีการท่ีก�าหนด

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืตามท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. มีค�าสั่งตาม

มาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัทิรสัตฯ์

ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร ์ ออล ซีซั่นส ์ เพลส หอ้งเลขท่ี เอส 1101,  

เอส 1102 ชัน้ 11 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร

โทรศพัท์ 0 2205 8222

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ชื่อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศพัท์ 0 2009 9999

ผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 2521/35-36 โครงการ BIZ Town Ladprao ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ 0 2530 4333

ชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

ท่ีตัง้ส �านกังานใหญ่ 1350/279-283 อาคารไทยณรงคท์าวเวอร ์ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทรศพัท์ 0 2030 5885
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การก�ากับดูแลกองทรัสต์
ผูจ้ดัการกองทรสัตต์ระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิาร

จดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์ โดยปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความโปรง่ใส ความซ่ือสตัย์

สจุริตและความรบัผิดชอบ เพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของผูถื้อ 

หนว่ยทรสัตเ์ป็นส�าคญั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไมก่ระท�าการใด ๆ  

อนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละ 

ผูล้งทนุโดยรวม ทัง้นี ้ การก�ากบัดแูลกองทรสัตน์ัน้ผูจ้ดัการ 

กองทรสัตจ์ะปฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามส�าคญัดงัตอ่ไปนี้

1. เปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความส�าคญัและเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ

ในการตดัสนิใจลงทนุของผูล้งทนุ โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งมีความ

ชดัเจน ไมบ่ดิเบือน และไมท่ �าใหผู้ล้งทนุเกิดความส�าคญัผิดใน

ขอ้มลูนัน้

2. ไมน่ �าขอ้มลูจากการปฏิบตัหินา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ปใช้

ประโยชนอ์ย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือท�าใหเ้กิดความ 

เสียหาย หรอืกระทบตอ่ผลประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัต์

3. ปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์และในกรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดขึน้ ตอ้งด�าเนิน

การใหม้ั่นใจวา่ผูล้งทนุไดร้บัการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมและเหมาะสม

4. ใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกบัทรสัตี ส �านกังาน 

ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ ซึ่งรวมถึงการขออนมุตัิ การขอ

ความเหน็ชอบ หรอืการเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การ

บรหิารจดัการกองทรสัตอ์ยา่งมีนยัส�าคญั

5. จดัใหมี้การประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตต์ามท่ีก�าหนดในสญัญา 

ก่อตัง้ทรสัต ์ หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์

มีสิทธิเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ  

ในท่ีประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตต์ามจ�านวนหนว่ยทรสัตท่ี์ตนถืออยู่

การประชุมของผู้จัดการกองทรัสต์

การเรยีกประชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กรรมการคนหนึ่งคนใดสามารถเรยีกประชมุคณะกรรมการได ้

โดยการจดัท�าหนงัสอืเชิญประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยระเบียบ 

รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรอืเพ่ือพิจารณา แลว้แตก่รณี โดยการ 

จดัสง่หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ จะตอ้งด�าเนินการ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ในกรณีทั่วไปจดัสง่ใหค้ณะกรรมการทราบลว่งหนา้ก่อน

วนัประชมุ

2. ในกรณีท่ีมีประกาศก�าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลา

การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้

จดัสง่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรือ่งนัน้ ๆ

ทัง้นี ้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จะด�าเนินการเรยีก

ประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึง่ครัง้ และ/หรอืกรณีมีเหตสุ �าคญั

ซึง่ตอ้งไดร้บัมติจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหก้รรมการด�าเนิน

การเรยีกประชมุคณะกรรมการไดโ้ดยใหป้ฏิบตัติามวิธีการเรยีก

ประชมุท่ีก�าหนดดงักลา่วขา้งตน้

เหตุที่ต้องขอมติ

1. การไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่

รอ้ยละ 10 (สบิ) ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของผูจ้ดัการกองทรสัต์

2. การเรยีกประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต์

3. การพิจารณาและอนมุตังิบการเงินของกองทรสัต์

4. การก�าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ

5. การพิจารณาและอนมุตังิบประมาณประจ�าปีของกองทรสัต์

6. การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก�าหนด 

คา่สอบบญัชี

7. การแกไ้ขเพ่ิมเตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเรือ่งท่ีไมก่ระทบ

สทิธิผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่งมีนยัส�าคญั

8. การแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการลงทนุของกองทรสัต์

9. การจา่ยผลประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต์

10. การกู้ยืมเงิน การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ 

กองทรสัต ์และการช�าระคืนเงินกู้

11. การท�าธรุกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึง่มีขนาดรายการเกินกวา่ 1,000,000 

(หนึง่ลา้น) บาท หรอืเกินกวา่รอ้ยละ 0.03 (ศนูยจ์ดุศนูยส์าม) 

ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์ แลว้แต่มลูค่าใดจะ 

สงูกวา่ ทัง้นี ้ขนาดของธรุกรรมดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โดยจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง

ก�าหนด
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12. กรณีอ่ืนใดท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารเหน็วา่เป็นกรณีจ�าเป็น

หรอืสมควรท่ีจะเสนอเรือ่งใหผู้ค้ณะกรรมการพิจารณาและมีมติ

ในเรือ่งดงักลา่ว

องค์ประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงลงคะแนน

การประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มการ

ประชมุดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยกึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสในการบริหารจดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์นโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื 

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ตอ้งไม่ใชแ้ละ 

ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายในของกองทรสัตซ์ึง่ตนด�ารงต�าแหนง่หรอื

มีสว่นรว่มในการบรหิารในบรษัิทท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึง่เป็น

สาระส�าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อบคุคลท่ี 

ไมไ่ดมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารกองทรสัตน์ัน้ เพ่ือประโยชน์

สว่นตนหรอืบคุคลอ่ืนในทางท่ีมิชอบ โดยก�าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 

และ/หรอื พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน มีหนา้ท่ี

รายงานการถือครองหนว่ยทรสัตท์กุครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย หรอืโอน

หนว่ยทรสัตต์อ่ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตังิาน นอกจากนี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสง่ขอ้ความทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส ์

แจง้หา้มการซือ้ ขาย หรอื โอนหน่วยทรสัต ์ ภายในระยะเวลา  

30 (สามสิบ) วนั ก่อนวนัเผยแพรง่บการเงินรายไตรมาสและ 

งบการเงินประจ�าปีตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืก่อนการเปิดเผย

ขอ้มลูภายในของกองทรสัตอ์นัมีสาระส�าคญัหรอืมีผลกระทบ 

ตอ่ราคาหนว่ยทรสัต์

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหาร
จัดการกองทรัสต์

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการ 
กองทรัสต์

ฝ่ายพฒันาธรุกิจเป็นฝ่ายงานมีหนา้ท่ีหลกัในการสรรหาและ 

คดัเลือกทรพัยส์ินท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุท่ีมีคณุภาพและเป็นไป

ตามนโยบายการลงทนุของกองทรสัตแ์ละกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้องทรสัตมี์การเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง และสรา้ง

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์โดยมีรายละเอียด

ท่ีส�าคญัสรุปได ้ดงันี ้

1. ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผูส้รรหาโอกาสในการลงทนุใน

ทรพัยส์นิหลกั และด�าเนินการตรวจสอบในเบือ้งตน้เพ่ือพิจารณา

วา่การลงทนุดงักลา่วเหมาะสมตามวตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย

การลงทนุของกองทรสัต ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัเกณฑ์

ตามประกาศของส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืไม ่จากนัน้จงึน�าเสนอ

รายงานการลงทนุเบือ้งตน้ใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารพิจารณา

อนมุตัิ

การออกเสียงลงมติในแตล่ะวาระ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่ง

เสยีง ทัง้นี ้ในกรณีคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานกรรมการหรอื

ประธานในท่ีประชมุแลว้แตก่รณี มีคะแนนอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีง

ชีข้าด

การท�าธุรกรรมที่ส�าคัญของกองทรัสต์ในรอบบัญชีที่ผ่านมา

วันที่ รายละเอียด

4 กนัยายน พ.ศ. 2562 -   พิจารณาอนมุตักิารลงทนุเพ่ิมเตมิในทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 ของกองทรสัต ์ 

และอนมุตักิารกูยื้มเงินระยะยาวของกองทรสัตใ์นวงเงิน 250,000,000 (สองรอ้ยหา้สบิลา้น) 

บาท เพ่ือใชใ้นการลงทนุซือ้ทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 -   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินสอบทานของกองทรสัต ์ ส �าหรบัไตรมาสท่ี 3/2562 สิน้สดุ ณ  

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

- พิจารณาอนมุตักิารจา่ยประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ส �าหรบัรอบการด�าเนิงาน 

ตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 -   ลงนามในสญัญาซือ้ขายกรรมสทิธ์ิหอ้งชดุ จ�านวน 6 ยนิูต ในโครงการ โนเบลิ โซโล และ 

จดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิ ณ  ส �านกังานท่ีดนิ
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2. กรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารอนมุตัริายงานการลงทนุ 

เบือ้งตน้ ฝ่ายพฒันาธรุกิจจะด�าเนินการตรวจสอบและสอบทาน

รายละเอียดของทรพัยส์นิอยา่งละเอียด ซึง่รวมถงึขอ้มลู เอกสาร

สทิธิ และเอกสารตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ

ลงทนุในทรพัยส์นิซึง่ส �านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ตลอดจน

การประเมินความเสี่ยงดา้นตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุ

ในทรพัยส์นินัน้

3. ด �าเนินการใหมี้การประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุโดย 

ผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยส์นิอิสระภายนอก และรว่มสอบทานรายงาน

การประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดไวใ้นประกาศ

ของส�านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจ

ลงทนุในทรพัยส์นิดงักลา่ว

4. ด�าเนินการน�าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตั ิ 

โดยภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด�าเนินการสง่ขอ้มลูการลงทนุในทรพัยส์ิน

ดงักลา่วใหท้รสัตีพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาด

ของธรุกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด 

(และท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศเปลี่ยนแปลง) เวน้แตก่รณีการ

พิจารณาการลงทนุในทรพัยส์ินครัง้แรกก่อนจดัตัง้กองทรสัต ์ 

ไมต่อ้งผา่นการเหน็ชอบจากทรสัตี

5. ด�าเนินการตามกระบวนการท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้

ทรสัตแ์ละสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในทรพัยส์นิ

การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ิน

หลกั โดยการใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ชว่ง การใหใ้ชพื้น้ท่ีท่ีมีการเรยีกเก็บ

คา่ตอบแทน การใหบ้รกิารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใหเ้ช่าหรอืใหใ้ช้

พืน้ท่ี ทัง้นี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไมด่ �าเนินการในลกัษณะใดท่ี

เป็นการใชก้องทรสัตเ์พ่ือประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจโรงแรม 

หรอืธรุกิจโรงพยาบาล เป็นตน้

2. ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ก่

บคุคลท่ีจะน�าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปประกอบธรุกิจท่ีกองทรสัต ์

ไม่สามารถด�าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ 

โรงพยาบาล เป็นตน้ จะตอ้งมีขอ้ตกลงท่ีก�าหนดคา่เชา่สว่นใหญ่

เป็นจ�านวนท่ีแน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนท่ี 

อา้งอิงกบัผลประกอบการของผูเ้ช่า จ�านวนเงินคา่เช่าสงูสดุท่ี

อา้งอิงกับผลประกอบการนั้น จะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50  

(หา้สบิ) ของจ�านวนเงินคา่เชา่ท่ีก�าหนดไวแ้นน่อนลว่งหนา้

3. หา้มมิใหผู้จ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยแ์ก่

บคุคลท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะน�าอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไปใช้

ประกอบธุรกิจท่ีขดัตอ่ศีลธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดย

การใหเ้ชา่ในแตล่ะครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลง

เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถเลกิสญัญาเชา่ไดห้ากปรากฏวา่ผูเ้ชา่

อสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธรุกิจดงักลา่ว

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดแูลรกัษาทรพัยส์ินหลกัใหอ้ยู่ใน

สภาพดีพรอ้มต่อการจดัหารายได ้ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ 

หนา้ท่ีจดัใหมี้การประกนัภยัในวงเงินท่ีทรสัตีเหน็วา่เพียงพอและ 

เหมาะสมท่ีท�าใหท้รพัยส์นิของกองทรสัตคื์นกลบัสภาพเดมิ เพ่ือ

ใหก้องทรสัตส์ามารถจดัหาผลประโยชนไ์ดเ้หมือนเดิมตลอด

ระยะเวลาท่ีกองทรัสตล์งทุนในทรัพยส์ินหลัก โดยการ 

ประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยั 

ท่ีอาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรพัย ์ ในวงเงินประกันภัยซึ่ง 

ไม่นอ้ยกวา่จ�านวนตน้ทนุทดแทนหรอืตน้ทนุเปลี่ยนแทน และ

การประกนัภยัความรบัผิดตอ่บคุคลภายนอกท่ีอาจไดร้บัความ

เสียหายจากอสงัหาริมทรพัย ์ หรือจากการด�าเนินการใน

อสังหาริมทรพัยใ์นวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี ้ 

ในการพิจารณาวงเงินประกนัภยัขา้งตน้ท่ีจดัท�าโดยผูจ้ดัการ 

กองทรสัต ์ ทรสัตีจะไม่ปฏิเสธการจดัท�าประกนัภยัและวงเงิน

ประกนัภยัดงักลา่วโดยไมมี่เหตผุลอนัควร

5. ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสทิธ์ิในอสงัหารมิทรพัย ์

และผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะจดัหาผลประโยชนจ์าก

อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วโดยการใหเ้ชา่แก่เจา้ของเดมิ ผูจ้ดัการ

กองทรสัตต์อ้งก�าหนดคา่เชา่ท่ีเรยีกเก็บจากเจา้ของเดมิในลกัษณะ

ท่ีเป็นธรรมเนียมทางการคา้ปกติเสมือนเป็นการท�าธุรกรรมกบั

คูค่า้ทั่วไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก

การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะมอบหมายงานบรหิาร

จดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยผ์ูจ้ดัการ

กองทรสัตมี์หนา้ท่ีคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยความ

รอบคอบระมดัระวงั รวมทัง้ก�ากบัและตรวจสอบการจดัการแทน

อยา่งเพียงพอ เพ่ือใหไ้ดผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีคณุสมบตั ิ

ความรู ้ ความสามารถความเช่ียวชาญ และมีประสบการณใ์น

การบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์และเพ่ือใหก้าร

ปฏิบตัิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเป็นไปตามท่ีก�าหนดไวใ้น

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์พระราช

บญัญตัิหลกัทรพัย ์ พระราชบญัญตัิทรสัต ์ ตลอดจนกฎหมาย 

และประกาศตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรกัษาประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของ
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ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยทั่วไป ดงันี ้ ในการแต่งตัง้ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์

ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ไปลงทนุ เช่น การบริหารงานประจ�าวนับน

อสังหาริมทรพัยน์ั้น ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งจัดใหมี้การ 

ด�าเนินการอยา่งนอ้ยในเรือ่งตอ่ไปนี้

1. มีการประเมินและวิเคราะหป์ระสบการณ ์ช่ือเสียง และ 

ผลงานในอดีตของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เชน่ ความสามารถ

ในการจดัหาผูเ้ชา่ การตดิตามหนี ้การบ�ารุงรกัษาทรพัยส์นิภายใน

อาคาร ระบบการบรหิารจดัการพืน้ท่ีใหเ้ชา่ การดแูลใหบ้รกิาร

แก่ผูเ้ชา่ ระบบควบคมุภายในเพ่ือปอ้งกนัการรั่วไหลของรายได้

และควบคมุการเบิกค่าใชจ้่ายใหร้ดักมุ ระบบงานท่ีสามารถ

ปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

และกองทรสัต ์ รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส �าคญัเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตจ์ะสามารถบรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งดี และสามารถสรา้งมลูคา่เพ่ิม

ใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผูถื้อหนว่ยทรสัต ์อนึง่ ระบบควบคมุภายใน

ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดขัน้ต �่าตาม

แนวปฏิบตัใินการจดัการกองทนุและทรสัตท่ี์ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ซึง่ส �านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

2. มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคา่ตอบแทนของ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ตอ้งก�าหนดตามระดบัความสามารถ

ในการปฏิบตังิาน เพ่ือสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

พยายามเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์ เช่น ผลตอบแทนของ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์ึน้อยูก่บัรายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารท่ี

เรยีกเก็บไดจ้รงิหรอืก�าไรสทุธิจากการปลอ่ยเชา่อสงัหารมิทรพัย์

นัน้ เป็นตน้

3. จดัใหมี้กลไกท่ีท�าใหก้องทรสัตส์ามารถปรบัเปลี่ยนผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ในกรณีท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์มป่ฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

หรอืมีผลการบรหิารจดัการไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ

4. จดัใหมี้ระบบในการตดิตามตรวจสอบและประเมินระบบ

การควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยสม�่าเสมอ 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบควบคมุภายในยงัคงมีประสิทธิผลและ

สามารถปอ้งกนัการทจุรติหรอืท�าใหต้รวจพบการทจุรติหรอืการ

ปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น ขอใหผู้บ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยส์ง่รายงานประเมินระบบการควบคมุภายใน  

(ถา้มี) ของทัง้ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน เฉพาะในสว่นท่ี

เก่ียวขอ้งกับการด�าเนินการของกองทรสัตใ์หก้ับผูจ้ัดการ 

กองทรสัต์

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาก�าหนดในสญัญาวา่จา้ง

ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ี

เกิดขึน้กบัผลประโยชนข์องกองทรสัตอ์นัเน่ืองมาจากความ

ประมาทเลนิเลอ่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นระบบการควบคมุ

ท�าใหเ้กิดการทจุรติไดโ้ดยงา่ย

6. ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตพ์บวา่ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

กระท�าการหรอืละเวน้การกระท�าการอนัเป็นเหตใุหข้าดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี ้ความนา่เช่ือถือดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตาม

อ�านาจหนา้ท่ีและตามมาตรฐานวิชาชีพอนัเป็นท่ียอมรบัโดย

ทั่วไปของผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งด�าเนินการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายนัน้ เพ่ือท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ

สามารถเขา้ไปด�าเนินงานแทน หรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ใหมเ่พ่ือทดแทนรายเดมิ

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ ผูจ้ดัการ 

กองทรสัตโ์ดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะมีการควบคมุดแูล

ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่เป็นบคุคลภายนอกท่ีกองทรสัต ์

แตง่ตัง้ ท�าหนา้ท่ีบรหิารทรพัยส์นิเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ

เพ่ือรกัษาประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ระบบในการด�าเนินการและควบคมุดแูล 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี ้

การก�ากับดูแลรายเดือน

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะควบคมุดแูลการคา้งช�าระหนีข้อง 

ผูเ้ชา่ โดยจะด�าเนินการตรวจสอบจากรายงานยอดการคา้งช�าระ

ท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บคุคลภายนอก) จดัท�าขึน้ในทกุ ๆ 

เดือน และตรวจสอบวา่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บคุคลภายนอก) 

มีการจดัท�าเอกสารการตดิตามหนีอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นหรอืไม่

การก�ากับดูแลรายไตรมาส

1. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะควบคมุดแูลกระบวนการ

หาลกูคา้ท่ีจะมาเช่าทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์ โดยในทกุ ๆ 

ไตรมาสจะด�าเนินการตรวจสอบเอกสารท่ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ท่ีเป็นบคุคลภายนอกของกองทรสัตใ์ชใ้นการท�าการตลาดเพ่ือ

หาผูเ้ช่า เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยมี์การด�าเนิน

การอย่างโปรง่ใส ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ 
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โดยด�าเนินการตรวจสอบอย่างนอ้ยในเรื่องของการน�าเสนอ

ทรพัยส์นิใหเ้ช่าในแตล่ะท่ีตัง้อยา่งเทา่เทียมกนัโดยไมใ่หค้วาม

ส�าคญักบัช่ือเจา้ของกรรมสิทธ์ิ และตรวจสอบในเรื่องของการ

ก�าหนดราคาใหเ้ช่าทรพัยส์ินว่าเป็นการก�าหนดราคาท่ีเอือ้

ประโยชนต์อ่เจา้ของทรพัยส์นิรายใดรายหนึง่หรอืไม ่ทัง้นี ้ ฝ่าย

บรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะท�าการตดิตอ่ลกูคา้เปา้หมาย โดยการ

สุม่เพ่ือตรวจสอบวา่ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยมี์การปฏิบตัหินา้ท่ี

อยา่งเป็นกลาง ไมเ่อือ้ประโยชนต์อ่เจา้ของทรพัยส์นิหลกัรายใด

รายหนึง่เป็นการเฉพาะ

2. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะมีการประชมุกบัผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือรบัฟังการรายงานการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิหลกั 

สภาพการแขง่ขนั และสภาวะอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

การก�ากับดูแลรายปี

1. ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตรวจสอบทรพัยส์นิรว่มกบั 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และบรษัิทผูป้ระเมินราคาทรพัยส์นิเพ่ือ

ใหม้ั่นใจวา่ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตมี์อยู่ครบถว้นไม่มีการ

ตอ่เตมิเกินไปกวา่ท่ีไดร้บัอนญุาตจากบรษัิท และเพ่ือวตัถปุระสงค์

ในการประเมินราคาทรพัยส์นิประจ�าปี

2. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะตรวจสอบเอกสารการท�า 

ประกนัภยัทรพัยส์ินหลกั เพ่ือใหม้ั่นใจว่าทรพัยส์ินหลกัมีการ

ประกนัภยัอยา่งถกูตอ้งครบถว้น

การซ่อมแซมทรัพย์สิน

ในการซ่อมแซมทรพัยส์ิน ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะ

ด�าเนินการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการซอ่มแซมทรพัยส์นิ 

ซึง่รวมถงึรายช่ือผูซ้อ่มแซม และคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมก่อน

การอนมุตัใิหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บคุคลภายนอก) ด�าเนิน

การซอ่มแซม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดด้ �าเนิน

การใหมี้การซอ่มแซมทรพัยส์นิโดยปราศจากความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชนใ์ด ๆ  

การติดตามและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท�าสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร 

อสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
 

2. ภายหลังจากการลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์และสญัญาอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะตอ้งมีอ�านาจตรวจสอบและควบคมุการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์

ตามท่ีไดว้า่จา้ง 

3. เม่ือมีการเขา้ท�าสญัญาว่าจา้งบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

และสญัญาอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีจะเป็น 

ผูต้รวจสอบการปฏิบตัติามสญัญา

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะควบคมุและตรวจสอบการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท่ี์ไดก้�าหนดในสญัญา หากพบ

วา่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระท�าการฝ่าฝืนหรอืละเวน้ไมป่ฏิบตัิ

ตามสญัญาในขอ้ตกลงท่ีมีความส�าคญั รวมถงึขอ้ก�าหนดเก่ียวกบั

อ�านาจการอนมุตัิ ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งรายงาน

เรือ่งดงักลา่วใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารทราบโดยไมล่า่ชา้ 

เพ่ือรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบในล�าดบัตอ่ไป โดย

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ ทรสัตี อาจมีมติหรือก�าหนด

มาตรการเพ่ือจดัการเรือ่งดงักลา่วตามท่ีเหน็สมควร รวมถงึการ

ใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามสญัญา ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสถานการณท่ี์เกิดขึน้

เป็นกรณี ๆ ไป

การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์

ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการและการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท่ี์เป็นบคุคลภายนอก 

โดยฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นผูก้ �ากบัดแูล ตรวจสอบ 

และควบคมุอย่างใกลชิ้ด เพ่ือเป็นการรกัษาประโยชนข์อง 

ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละผูล้งทนุทั่วไป ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์หนา้ท่ี

ควบคมุดแูลและบรหิารรายรบัรายจา่ยของกองทรสัตเ์พ่ือใหผ้ล

ตอบแทนของกองทรสัตเ์ป็นไปตามเปา้หมายท่ีก�าหนดไวใ้นระบบ

การติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

ซึง่มีดงันี ้

1. ตรวจสอบรายงานการจดัเก็บคา่เชา่และคา่บรกิาร

2. ตรวจสอบรายงานคา่ใชจ้า่ยในการซือ้จดัจา้งส�าหรบังาน

บ�ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมอุปกรณห์รืออาคารของผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย์

3. ตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้ และการน�าสง่ใหก้องทรสัต ์

อยา่งถกูตอ้งครบถว้น

4. ตรวจสอบรายงานคา้งช�าระคา่ภาษีและคา่เบีย้ประกนั

รายปีหรอืรายเดือนหรอืรายไตรมาส

5. มีการหารอืรว่มกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งสม�า่เสมอ

เพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานของกองทรสัต ์และหาแนวทางท่ี

เหมาะสมแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการด�าเนินงานของกองทรสัต์
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การจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต์

คา่ตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์ส �าคญัสรุปได ้ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานในการบริหารจัดการกองทรัสต์

กองทรสัตต์กลงจะจา่ยคา่ธรรมเนียมพืน้ฐานในการบรหิาร

จดัการกองทรสัตใ์นอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ

รวมของกองทรสัต ์(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) โดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิ

รวมของกองทรสัต ์ในวนัสดุทา้ยของแตล่ะเดือนเป็นฐานในการ

ค�านวณ โดยมีคา่ธรรมเนียมขัน้ต �่าไมน่อ้ยกวา่ 5,000,000 บาท

ต่อปี โดยกองทรสัตต์กลงช�าระค่าธรรมเนียมพืน้ฐานใหแ้ก่ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของ 
กองทรัสต์ 

กองทรสัตต์กลงช�าระคา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ

หลกัของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน ใน

อตัรารอ้ยละ 3 ตอ่ปีของรายไดจ้ากสญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร

ของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์นบัตัง้แตว่นัท่ีไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ

หลกัของกองทรสัตใ์นแตล่ะคราว

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

หมายถึง คา่ตอบแทนสว่นเพ่ิมเติมจากการบรหิารจดัการ

กองทรสัตแ์ละทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตใ์นอตัรารอ้ยละ 3 ตอ่

ปี ของก�าไรจากการด�าเนินงานของกองทรสัตส์ �าหรบัทรพัยส์นิ

หลกัของกองทรสัต ์ นบัตัง้แต่วนัท่ีไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัของ 

กองทรสัตใ์นแตล่ะคราว โดยกองทรสัตต์กลงช�าระคา่ธรรมเนียม

พิเศษใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน

ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า 

- ในกรณีท่ีผูเ้ช่ารายย่อยรายเดิมต่ออายสุญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิาร กองทรสัตต์กลงจะช�าระคา่นายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการ 

กองทรสัตเ์ทา่กบัอตัราคา่เชา่และคา่บรกิารตามสญัญาเชา่และ

สญัญาบรกิารท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักลา่ว

จ�านวน 0.5 เดือน

- ในกรณีท่ีผูเ้ชา่รายยอ่ยรายใหมท่�าสญัญาเชา่และสญัญา

บริการ กองทรสัตต์กลงจะช�าระค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการ 

กองทรสัตเ์ทา่กบัอตัราคา่เชา่และคา่บรกิารตามสญัญาเชา่และ

สญัญาบรกิารท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ชา่รายยอ่ยดงักลา่ว

จ�านวน 1 เดือน

ค่าดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

หมายถงึ คา่ธรรมเนียมรายเดือนท่ีพงึช�าระใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิาร

พืน้ท่ีสว่นกลางในอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตล์งทนุส�าหรบัแตล่ะ

โครงการ (ถา้มี) ในอตัราตามท่ีผูใ้หบ้รกิารพืน้ท่ีสว่นกลางราย

นัน้ ๆ  ไดเ้รยีกเก็บจรงิ อยา่งไรก็ดี อตัราคา่ดแูลระบบสาธารณปูโภค

ส่วนกลางดงักล่าวจะมีอตัราเพ่ิมขึน้ไม่เกินรอ้ยละ 3 ต่อปี 

 โดยกองทรสัตต์กลงช�าระคา่ดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง

ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน
 

ค่าธรรมเนียมในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

- ค่าธรรมเนียมการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัและอุปกรณ ์ 

(ถา้มี) ของกองทรสัต:์ ไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิท่ีได้

มาของกองทรสัตใ์นแตล่ะคราว 

- คา่ธรรมเนียมการจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ ์ 

(ถา้มี) ของกองทรสัต:์ ไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของมลูคา่ท่ีต �่ากวา่ระหวา่ง

ทรพัยส์ินท่ีจ�าหน่ายไปของกองทรสัตใ์นแตล่ะคราว และราคา

ประเมินท่ีจดัท�าโดยผูป้ระเมินราคาท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีไดร้บั

ความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต.

การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของกองทรัสต์

ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามส�าคญัตอ่การอ�านวยความสะดวก

แก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละผูล้งทนุทั่วไปเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ของกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งสะดวก ทั่วถงึ และเทา่เทียมกนั โดยการ

เปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาอย่าง

สม�่าเสมอ ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และขอ้มลู

ส�าคญัอ่ืนใด เพ่ือใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุไดใ้ชข้อ้มลู

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ โดยผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลู

ตา่ง ๆ  อาทิเชน่ ส �านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์

ตลอดจนผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยฝ่ายกฎหมาย

และก�ากบัการปฏิบตังิานเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท�า และ/หรอื 

ก�ากบัดแูล รวบรวมขอ้มลูจากฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมถงึฝ่ายกฎหมายและ

ก�ากบัการปฏิบตังิาน จะตอ้งด�าเนินการเปิดเผยขอ้มลู ประสาน

งาน และปฏิบตัิหนา้ท่ีรว่มกนักบัทรสัตี ตาม “บนัทกึขอ้ตกลง

การปฏิบตังิานร่วมกนั ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัทรสัต”ี  

โดยมีระบบรองรบัการเปิดเผยขอ้มลู ดงันี ้

1. ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตังิานรวบรวมกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส �าคญั ไดแ้ก่
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1.1 ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัย์

1.2 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  

การรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหนว่ยทรสัตข์อง

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

2. ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตังิานจดัเตรยีมแผนงาน 

ตรวจสอบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง 

ครบถว้น และตรงตามก�าหนดเวลา

3. ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑข์า้งตน้เพ่ือใหเ้ป็นปัจจบุนัพรอ้ม 

เผยแพรใ่หผู้บ้รหิาร และ/หรอื ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบอยา่ง

สม�่าเสมอ

4. ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตังิานด�าเนินการเปิดเผย

ขอ้มลูใหต้รงตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดไวใ้นกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

5. การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ทรสัตี ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการ

ปฏิบตัิงานด�าเนินการเปิดเผยขอ้มลู ประสานงาน และปฏิบตัิ

หนา้ท่ีรว่มกนักบัทรสัตี ตาม “บนัทกึขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน 

ร่วมกนัระหวา่งผูจ้ดัการกองทรสัตก์บัทรสัต”ี ซึง่ตามขอ้ตกลงนี ้ 

กองทรสัตจ์ะตอ้งสง่รายงานประเภทตา่ง ๆ ใหท้รสัตีตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก�าหนดหรอืเม่ือมีเหตกุารณส์�าคญั โดยฝ่ายกฎหมาย

และก�ากบัการปฏิบตังิาน จะรวบรวมขอ้มลู ความเหน็ หลกัการและ

เหตผุล รวมถงึเอกสารประกอบจากหนว่ยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือจดัท�ารายงานสง่ใหท้รสัตี

การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เหตุในการขอมติ

เหตใุนการขอมตจิากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์มีดงัตอ่ไปนี้

1. การไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่

รอ้ยละ 30 (สามสบิ) ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์

2. การเพ่ิมทนุหรอืการลดทนุช�าระแลว้ของกองทรสัตท่ี์มิได้

ระบไุวเ้ป็นการลว่งหนา้ในสญัญานี้

3. การเพ่ิมทนุแบบมอบอ�านาจทั่วไปของกองทรสัต์

4. การท�าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึง่มีขนาดรายการตัง้แต ่20,000,000 

(ย่ีสบิลา้น) บาท หรอืเกินกวา่รอ้ยละ 3 (สาม) ของมลูคา่ทรพัยส์นิ

สทุธิของกองทรสัต ์ แลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ทัง้นี ้ ขนาดของ

ธุรกรรมดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก�าหนด

5. การเปลี่ยนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงินทนุ

ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัต์

6. การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนทรสัตี

7. การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

8. การแกไ้ขเพ่ิมเตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นเรือ่งท่ีกระทบสทิธิ 

ผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่งมีนยัส�าคญั

9. การเลกิกองทรสัต์

10. กรณีอ่ืนใดท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าเป็น

กรณีจ�าเป็นหรอืสมควรท่ีจะเสนอเรือ่งใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตพิ์จารณา

และมีมติในเรือ่งดงักลา่ว

 

หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดประชุมผู้ถือ 
หน่วยทรัสต์

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จดัใหม้ีการประชมุผูถ้ือหน่วย 

ทรสัตอ์ยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้

1. จดัใหมี้การประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหนว่ยทรสัตภ์ายใน 

4 (สี่) เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรสัต์

2. จดัใหมี้การประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เม่ือมีรายการ

หรอืเหตท่ีุก�าหนดไวด้งัตอ่ไปนี้

2.1 เม่ือผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึ่งถือหน่วยทรสัตร์วมกันไม ่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของจ�านวนหน่วยทรสัตท่ี์จ�าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ช่ือกนัท�าหนงัสือขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์

เรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ โดยระบุเหตผุลในการขอเรียก

ประชมุไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้เม่ือมีผูถื้อหน่วยทรสัต์

เขา้ช่ือกนัท�าหนงัสือขอใหมี้การเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

แลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหมี้การประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์

ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรสัต์

2.2 ในกรณีเรื่องใดท่ีทรสัตีเห็นว่าเป็นกรณีจ�าเป็นหรือ

สมควรท่ีจะเสนอเรือ่งใหท่ี้ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตพิ์จารณาและ

มีมติในเรื่องนัน้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหมี้การประชมุผูถื้อ

หนว่ยทรสัตภ์ายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแตไ่ดร้บัหนงัสอืจากทรสัตี 

ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธ์ิทรสัตีในการปรกึษาหารอืกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์

ถงึเหตจุ �าเป็นดงักลา่ว
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การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในการเรียกประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

จดัท�าหนงัสือเชิญประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยระเบียบ

รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรอืเพ่ือพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นเรื่องดงักล่าว ซึ่งรวมถึง 

ผลกระทบท่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์าจไดร้บัจากการลงมตใินเรือ่งนัน้ 

โดยการจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์จะตอ้งด�าเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีทั่วไปจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบไม่นอ้ยกว่า  

7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชมุ

2. ในกรณีท่ีมีประกาศก�าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระยะเวลา

การจดัสง่หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์วเ้ป็นการเฉพาะ  

ใหจ้ดัสง่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรือ่งนัน้ ๆ

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตมิ์ไดด้ �าเนินการเรยีกประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บั

หนงัสอืจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และ/หรอืทรสัตีตามท่ีไดก้�าหนดไว้

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ แลว้แตก่รณี ใหท้รสัตีด�าเนินการเรยีก

ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์ดโ้ดยใหป้ฏิบตัติามวิธีการเรยีกประชมุ

ท่ีก�าหนดดงักลา่วขา้งตน้โดยอนโุลม และทรสัตีมีสทิธิท่ีจะเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ (ถา้มี) จากการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

แทนผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักลา่วไดต้ามจรงิ

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ตอ้งมีถือหนว่ยทรสัตม์าประชมุ

ไมน่อ้ยกวา่ 25 (ย่ีสบิหา้) คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ�านวน 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ัง้หมด และตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 (หนึง่ในสาม) ของจ�านวนหนว่ยทรสัตท่ี์จ�าหนา่ย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตค์รัง้ใด เม่ือ

ลว่งเวลานดัไปแลว้ 1 (หนึง่) ชั่วโมง จ�านวนผูถื้อหนว่ยทรสัตซ์ึง่

มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก�าหนดไวใ้นวรรค

หนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะ 

ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์อ้งขอตามท่ีไดก้�าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้

มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหน่วยทรสัตร์อ้งขอตามท่ี

ก�าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่

หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหน่วยทรสัตไ์มน่อ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) 

วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้ง

ครบองคป์ระชมุ

สิทธิในการลงคะแนนเสียง

ผูถื้อหนว่ยทรสัตมี์คะแนนเสียง 1 (หนึง่) เสียงตอ่ 1 (หนึง่) 

หนว่ยทรสัตท่ี์ตนถือ ทัง้นี ้ผูถื้อหนว่ยทรสัตด์งัตอ่ไปนี ้มีขอ้จ�ากดั

สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตอ้ง 

ไมเ่ป็นผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งท่ีพิจารณา

1. ผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์ถือหนว่ยทรสัตเ์กินกวา่อตัราหรอืไมเ่ป็น

ไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศ

ท่ี กร.14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 แลว้แตก่รณี หรอื

ในสดัส่วนอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไดป้ระกาศ

ก�าหนด หรอืแกไ้ขเพ่ิมเตมิตอ่ไป ทัง้นี ้ เฉพาะในสว่นท่ีเกินกวา่

อตัราหรอืไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว

2. ผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งท่ีขอมติ

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

หากสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์มไ่ดก้ �าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน มตขิอง

ผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์หป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี้

1. ในกรณีทั่วไปใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วย

ทรสัตท่ี์มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 

(สามในสี่) ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

2.1. การไดม้าหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกัท่ีมีมลูค่า

ตัง้แตร่อ้ยละ 30 (สามสบิ) ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์

2.2. การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุช�าระแลว้ของกองทรสัต์

ท่ีมิไดร้ะบไุวเ้ป็นการลว่งหนา้ในสญัญานี้

2.3 การเพ่ิมทนุแบบมอบอ�านาจทั่วไปของกองทรสัต์

2.4 การท�าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ี 

เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต ่

20,000,000 (ย่ีสบิลา้น) บาท หรอืเกินกวา่รอ้ยละ 3 (สาม) ของ

มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์ แลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกว่า 

ทัง้นี ้ ขนาดของธรุกรรมดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะ

เป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง

ก�าหนด

2.5  การเปลี่ยนแปลงประโยชนต์อบแทนและการคืนเงิน

ทนุใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัต์
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2.6 การเปล่ียนแปลงทรสัตี หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์

2.7 การแกไ้ขเพ่ิมเตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตนี์ใ้นเรือ่งท่ีกระทบ

สทิธิของผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่งมีนยัส�าคญั

2.8 การเลกิกองทรสัต์

อนึ่ง มติของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์จะเป็นผลใหก้องทรสัตห์รอื

การจดัการกองทรสัตมี์ลกัษณะท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์

ก�าหนดในประกาศท่ี สร.26/2555 หรือหลกัเกณฑอ่ื์นตาม 

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยฯ์ หรอืพระราชบญัญตัิ ทรสัตฯ์ ให้

ถือวา่มตนิัน้ไมมี่ผลบงัคบั

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บรหิาร
ระดับสูงสดุ 

การคัดเลือกการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงสุด

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ะบบการคดัเลอืกและตรวจสอบดว้ยวา่

บคุลากรท่ีเป็นผูบ้รหิารมีคณุสมบตัติามท่ีระบไุวใ้นประกาศของ

ส�านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

1. เป็นผูมี้ประสบการณด์า้นบรหิารจดัการลงทนุหรอืการ

จดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยร์วมกนัเป็นระยะเวลา 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) ปี ภายในชว่งระยะเวลา 5 (หา้) ปี ก่อนวนั

เริม่เขา้ท�างานกบับรษัิท

2. เป็นผูท่ี้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลท่ีมีอ�านาจใน 

การจดัการกองทรสัต ์ซึง่เป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบคุลากร

ในธรุกิจตลาดทนุโดยอนโุลม

คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอื ผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แตก่รณี) 

จะเป็นผูด้แูลคดัเลอืกผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ ตามคณุสมบตัท่ีิกลา่ว

ไวข้า้งตน้ โดยมีฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตัิงานรว่ม 

ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้มคัรดว้ย

ระบบการติดตามดูแลคุณสมบัติของบุคลากร

ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ระบบในการติดตามดแูลใหบ้คุลากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินการของกองทรสัตเ์ป็นผูมี้คณุสมบตัิ

เหมาะสม โดยมอบหมายใหฝ่้ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตัิ

งานด�าเนินการ ดงันี ้

1. เม่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ �านาจในการจดัการ 

ของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัการแตง่ตัง้ ฝ่ายกฎหมายและก�ากบั

การปฏิบตัิงานจะด�าเนินการแจง้บุคคลดงักล่าวใหท้ราบถึง

ลกัษณะตอ้งหา้มของการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูมี้อ �านาจ

ในการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์

2. ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงานด�าเนินการให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูมี้อ �านาจในการจดัการ กรอกขอ้มลู

และลงนามใน “แบบรบัรองประวตัิบคุคลทีจ่ะเป็นกรรมการ  

ผูบ้รหิาร และบคุคลผูม้อี �านาจในการจดัการของผูจ้ดัการกอง

ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย”์ เพ่ือรบัรองว่าบคุคล 

ดงักลา่วไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม และใน “แบบรายงานการมสีว่น

ไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร/ผูม้อี �านาจในการจดัการ และบคุคล

ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง” เพ่ือแจง้บรษัิทใหท้ราบถงึขอ้มลูสว่นตวัและ

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว ซึง่บรษัิทจะใช้

เป็นขอ้มลูตรวจสอบการมีสว่นไดเ้สยีของบคุคลดงักลา่วในการ

ท�าธรุกรรมใด ๆ กบักองทรสัต์

3. ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตังิานด�าเนินการแจง้ให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูมี้อ �านาจในการจดัการจดัท�า “แบบ

รบัรองประวตับิคุคลทีเ่ป็นหรือจะเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูม้ี

อ�านาจในการจดัการกองทรสัต”์ และ “แบบรายงานการมสีว่น

ไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง” 

และน�าสง่ฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตัิงาน อย่างนอ้ย 

ปีละครัง้ หรอื เม่ือมีการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในแบบรายงานทัง้ 

2 แบบดงักลา่วขา้งตน้

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัส�าคญั ฝ่ายกฎหมาย

และก�ากบัการปฏิบตัิงานจะรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ 

ทราบ

5. คณะกรรมการบรษัิทฯ รายงานใหส้ �านกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

หากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วขดัตอ่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ

ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการ

อิสระตอ้งมีคณุสมบตัอิยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 (หนึง่) ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออก

เสียงทัง้หมดในผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอื

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ (นบัรวมบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง 

พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ�าจากผูจ้ัดการ 

กองทรสัต ์หรอื บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืเป็นบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียใน

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 (สอง) ปี
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3. ไมมี่ความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไมมี่ผลประโยชนห์รอืสว่น 

ไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและการบรหิาร

งานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืเป็น

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท�าใหข้าดความ 

เป็นอิสระ

4. ไม่เป็นคูส่มรส ญาติสนิท หรอืบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ ์

ทางสายโลหิตกบัผูบ้รหิาร หรอื ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการ 

กองทรสัต ์ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ 

ขัดแยง้และไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนเพ่ือรกัษา 

ผลประโยชนข์องกรรมการหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ

กรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ �านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ

ส�านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 

(สอง) ปี   

7.  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ  ซึง่รวมถงึ

การใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงิน 

ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2,000,000 (สองลา้น) บาท ตอ่ปี จาก

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ �านาจควบคมุ 

หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 (สอง) ปี

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืบรษัิทยอ่ย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมี

สว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือน

ประจ�า หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 (หนึง่) ของจ�านวนหุน้ท่ีมีสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของผูจ้ดัการ 

กองทรสัต ์หรอืบรษัิทยอ่ย

9. พรอ้มท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและ 

ในกรณีท่ีจ�าเป็นเพ่ือผลประโยชนข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และ

พรอ้มท่ีจะคดัคา้นการกระท�าของกรรมการอ่ืน ๆ หรือของ 

ฝ่ายจดัการ

10. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ เพ่ือตดัสนิใจ

ในกิจกรรมท่ีส�าคญัของผูจ้ดัการกองทรสัต์

11. มีความรูแ้ละประสบการณท่ี์เหมาะสม หรือเป็นผูมี้

ศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรบั

12. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีตลาด 

หลกัทรพัยเ์ห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรพัย์

13. ไม่เคยตอ้งค�าพิพากษาว่าไดก้ระท�าความผิดตาม 

กฎหมายหลกัทรพัย ์ กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมาย 

ว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงิน

ในท �านองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 

ตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ใน

ความผิดเก่ียวกบัการกระท�าอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขาย

หลกัทรพัยห์รือการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง

ฉอ้ฉลหรอืทจุรติ

14. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็น 

อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

กองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ บรษัิท แกรนท ์ ธอนตนั จ�ากดั เป็น 

ผูส้อบบญัชีส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 โดยมีคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

เป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 620,000 บาท (หกแสนสองหม่ืน 

บาทถว้น)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษัิทฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ไดต้ระหนกัถึงความ 

รบัผิดชอบตอ่สงัคมทัง้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม รวมถงึ

ค�านงึถงึผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ป็นส�าคญั โดยมุง่เนน้

การบรหิารใหเ้ป็นไปโดยความถกูตอ้งเป็นธรรมและตอ่ตา้นธรุกิจ

คอรร์ปัชนั การเคารพสทิธิมนษุยชนและการปฏิบตัติอ่ผูใ้ชแ้รงงาน

อยา่งเป็นธรรม ตลอดจนการด�าเนินธรุกิจดว้ยความรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคมและดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หค้วามส�าคญัและ

พึงปฏิบตัิในการบริหารกองทรสัต ์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้

บรหิารกองทรสัตภ์ายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั ไดแ้ก่ 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์ พระราชบญัญตัทิรสัตฯ์ กฎเกณฑ์

ของหนว่ยงานก�ากบัดแูล และสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนการ

ยดึหลกัธรรมาภิบาล หลกีเลีย่งการด�าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรี

และเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผูเ้ช่าทกุรายอย่างเป็นธรรม และไม่

โฆษณาชวนเช่ือหรอืเปิดเผยขอ้ความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้

เกิดความสบัสน ความเขา้ใจผิดและความเสยีหายตอ่ผูถื้อหนว่ย

ทรสัต ์ และนกัลงทนุทั่วไป ทัง้นี ้ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมตอ่ 

ผูป้ระกอบธรุกิจรายอ่ืน ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ผูมี้สว่นไดเ้สยีท่ีเก่ียวขอ้ง 

และเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุในระยะยาว

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง 
เป็นธรรม

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดใ้หค้วามส�าคญัตอ่สทิธิขัน้พืน้ฐานของ

บคุคล ทัง้สิทธิในชีวิตและเสรภีาพ โดยตระหนกัเป็นอย่างย่ิง

วา่การเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นรากฐานของการพฒันาบคุคล 

โดยมีการสนบัสนนุใหมี้ความเสมอภาคตามกฎหมาย การ

แสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยเสร ี ก�าหนดสิทธิในการท�างาน

ตามกฎหมายแรงงาน สทิธิในการไดร้บัสวสัดกิารสงัคม และการ

คดัเลอืกพนกังานเขา้ปฏิบตังิานอยา่งเทา่เทียมโดยไมมี่การจ�ากดั

เชือ้ชาต ิศาสนา และเพศ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ระหนกัและมุง่ใหค้วามส�าคญัในการ

ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและการ

ลดผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่สิ่งแวดลอ้ม โดยถือวา่การดแูลรกัษา 

สิ่งแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีรว่มกนัของทกุคน ดงันัน้ ผูจ้ดัการกอง

ทรสัตจ์งึสนบัสนนุใหพ้นกังานใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

โดยการเลือกใชอ้ปุกรณท่ี์ค�านงึถึงการประหยดัพลงังาน และ 

สง่เสรมิใหมี้การน�าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม ่ตลอดจนรณรงคก์าร

ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และปฏิบตัติามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม

อยา่งเครง่ครดั
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผูต้รวจสอบภายในไดร้บัการแตง่ตัง้โดยกรรมการอิสระของ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ มีหนา้ท่ีดแูลตรวจสอบใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ี

ของทกุฝ่ายงานของบรษัิทฯ มีการด�าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอน

การปฏิบตัิการในเรื่องตา่ง ๆ ท่ีก�าหนดไวใ้นระบบการควบคมุ

ภายในของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยู่

ภายใตก้ารควบคมุดแูลของกรรมการอิสระ

รายละเอียดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

มีดงันี ้

1. ก�าหนดปัจจัยเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของผู้จัดการ 

กองทรสัต ์ และท�าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือใชใ้นการจดัท�า

แผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี

2. ด�าเนินการจดัท�าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี

3. น�าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีเพ่ือขออนมุตั ิ

จากกรรมการอิสระ

4. ด�าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ 

ภายในประจ�าปีท่ีไดร้บัอนมุตัิ และน�าเสนอต่อรายงานการ 

ตรวจสอบภายใน ซึง่รวมถงึการปฏิบตังิานท่ีไมส่อดคลอ้ง หรอื

ผิดกฎระเบียบ หรอืประเดน็ท่ีพบจากการตรวจสอบภายในตอ่ 

กรรมการอิสระ
 

5. กรณีพบการปฏิบตังิานผิดระเบียบ ผูต้รวจสอบภายใน 

จะประสานกบัฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตัิงานเพ่ือแจง้

ตอ่หนว่ยงานท่ีปฏิบตัผิิดกฎระเบียบ เพ่ือใหด้ �าเนินการแกไ้ขให้

ถกูตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

6. ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงานท่ีไม่เป็นไป 

ตามกฎระเบียบ จดัท�ารายงานการติดตามการแกไ้ข และน�า

เสนอตอ่กรรมการอิสระ

ทัง้นี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งบคุคลภายนอกเพ่ือท�า

หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูด้แูล

อย่างใกลชิ้ดใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีกล่าว 

ขา้งตน้ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ระบบในการปอ้งกนัความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชนร์ะหวา่งกองทรสัตก์บับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

กลา่วคือ ฝ่ายพฒันาธรุกิจและฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตัิ

งานจะรว่มกนัดแูลใหก้ารท�าธรุกรรมเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. ตอ้งเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนไมข่ดักบักฎเกณฑท่ี์ส�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

และท่ีส�าคญัตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต์

2. ตอ้งมีความสมเหตสุมผล กระท�าบนราคา และเง่ือนไข

ตลาดท่ีเป็นธรรม

3. คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ท�าธรุกรรมท่ีเรยีกเก็บจากกองทรสัต ์

(ถา้มี) อยูใ่นอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม

4. ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการท�าธุรกรรมจะตอ้งไม่มีส่วนรว่มใน

การตดัสนิใจอนมุตักิารเขา้ท�าธรุกรรม

โดยฝ่ายกฎหมายและก�ากบัการปฏิบตังิานจะท�าหนา้ท่ีดแูล

และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งกอง

ทรสัตก์บับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนผ์า่นการ

ด�าเนินการดงันี ้

1. รวบรวมรายช่ือบคุคล หรอื นิตบิคุคลท่ีเขา้ขา่ยเป็นบคุคล

ท่ีเก่ียวโยงกนัและปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั เพ่ือน�าสง่ขอ้มลู

ใหท้รสัตีทกุ 6 (หก) เดือน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบรายการระหวา่ง

กนัของกองทรสัตก์บับคุคลท่ีเก่ียวโยง

2. ตรวจสอบวา่เป็นธรุกรรมท่ีบคุคลเก่ียวโยงของกองทรสัต์

มีสว่นไดเ้สยีหรอืไม ่และจ�าเป็นตอ้งขอความเหน็ชอบจาก ทรสัตี 

หรอืขออนมุตัจิากผูถื้อหนว่ยทรสัตก่์อนท่ีจะท�าธรุกรรมดงักลา่ว

หรอืไม่

3. หากเป็นธุรกรรมท่ีบุคคลเก่ียวโยงของกองทรสัตมี์ส่วน 

ไดเ้สยี จะด�าเนินการใหฝ่้ายพฒันาธรุกิจน�าเสนอธรุกรรมดงักลา่ว

ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนสง่

เรือ่งให ้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตั ิภายหลงัจากท่ีได้

รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ ฝ่ายกฎหมายและก�ากบั

การปฏิบตังิานจะด�าเนินการใหฝ่้ายพฒันาธรุกิจน�าเสนอธรุกรรม

ดงักลา่วแก่ทรสัตีเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบวา่เป็นไปตาม

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาด

ของธรุกรรมและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด 

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตมี์การจดัการกองทรสัตอ่ื์น 

อยู่ดว้ย ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตท่ี์ขออนญุาตเสนอขาย 

หน่วยทรสัต ์ ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรพัยส์ินหลกัของ 

กองทรสัตอ่ื์นตามกฎเกณฑท่ี์ส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด 
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รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ผ่านมา

ธรุกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนักบักองทรสัต ์มีดงัตอ่ไปนี้

1. รายการระหว่างกองทรัสตกั์บบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต ์   

ส�าหรับรอบระยะเวลา บญัชตีัง้แตวั่นที ่3 กรกฎาคม 2562 (วันจดัตัง้กองทรัสต)์ ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562

ลักษณะ
รายการ รายการ

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

บรษัิทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ 

ไทยพาณิชย ์จ�ากดั  

ในฐานะทรสัตี ของ 

กองทรสัต ์แตง่ตัง้ 

บรษัิท เอไอเอม็ 

เรยีลเอสเตท 

เมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั 

เป็นผูจ้ดัการกอง

ทรสัตโ์ดยมีสทิธิ

และหนา้ท่ี

ตามสญัญา

แตง่ตัง้ผูจ้ดัการ 

กองทรสัต์

คา่ธรรมเนียม

พืน้ฐาน 

ผูจ้ดัการ 

กองทรสัต์

8.38 • รายการแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักลา่ว มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจาก

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูมี้ประสบการณ์

ในธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทคอมมนิูตีม้อลล ์เป็นอยา่งดี

• อตัราคา่ธรรมเนียมพืน้ฐานผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นอตัราท่ีสามารถเทียบ

เคียงไดก้บัค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัตอ่ื์น โดย 

กองทรสัต ์จะจา่ยคา่ธรรมเนียมพืน้ฐานผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นรายเดือน

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์โดยมี

คา่ธรรมเนียมขัน้ต �่าไม่นอ้ยกว่า 5,000,000 บาทตอ่ปี ตามท่ีระบใุน

สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์ความเหน็วา่ 

รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อ

หนว่ยทรสัต์

คา่ธรรมเนียม

การบรหิาร

จดัการ

ทรพัยส์นิหลกั

ของกองทรสัต์

3.38 • รายการแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักลา่ว มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจาก

เป็นรายการปกติธรุกิจของกองทรสัต์

• อตัราคา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์เป็น

อตัราท่ีสามารถเทียบเคียงไดก้บัคา่ธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ

ของกองทรสัตอ่ื์น โดยกองทรสัตจ์ะจ่ายค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการ

ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตเ์ป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี  

ของรายไดจ้ากสญัญาเช่าและสญัญาบริการของทรพัยส์ินหลกัของ 

กองทรสัต ์ ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักลา่วมี

ความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

•

•

•

•
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ลักษณะ
รายการ รายการ

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

บรษัิทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ 

ไทยพาณิชย ์

จ�ากดั ในฐานะ

ทรสัตีของ  

กองทรสัต ์แตง่ตัง้ 

บรษัิท เอไอเอม็  

เรยีลเอสเตท  

เมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั 

เป็นผูจ้ดัการ 

กองทรสัตโ์ดยมี

สทิธิและหนา้ท่ี

ตามสญัญาแตง่ตัง้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์

คา่ธรรมเนียม

พิเศษการ

บรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิ

ของกองทรสัต์

2.87 • รายการบรหิารจดัการทรพัยส์นินี ้เป็นการใหค้า่ตอบแทนพิเศษเพ่ือเป็น

แรงจงูใจใหก้บัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารทรพัยส์นิ โดยค�านวณ

คา่ตอบแทนดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัก�าไรจากการด�าเนินงานของกองทรสัต ์

รายการดงักลา่วจงึมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง

ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

• อตัราคา่ธรรมเนียมพิเศษการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์เป็น

อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พ่ือเป็นแรงจงูใจ

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ โดยกองทรสัตจ์ะจ่ายค่า

ธรรมเนียมบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตเ์ป็นรายเดือนใน

อตัรารอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ของก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรบัทรพัยส์นิหลกั

ของกองทรสัต ์ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์ความเหน็วา่ รายการดงักลา่ว

มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

•

•
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2. รายการระหว่างกองทรัสตกั์บ บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นทรัสตีของกองทรัสต ์  

ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวั่นที ่3 กรกฎาคม 2562 (วันจดัตัง้กองทรัสต)์  ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562

ลักษณะ
รายการ

รายการ

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

สญัญาก่อตัง้

ทรสัตไ์ดแ้ตง่ตัง้

บรษัิท หลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ

ไทยพาณิชย ์

จ�ากดั เป็นทรสัตี

ของกองทรสัต์

คา่ธรรมเนียม

ทรสัตี

3.62 • รายการแตง่ตัง้ทรสัตีดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นรายการ

ปกตธิรุกิจของกองทรสัต์

• อตัราค่าธรรมเนียมทรสัตี เป็นอตัราท่ีสามารถเทียบเคียงไดก้บัค่า 

ธรรมเนียมทรสัตีของกองทรสัตอ่ื์น โดยกองทรสัตจ์ะจา่ยคา่ธรรมเนียม

ทรสัตีเป็นรายเดือนในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวม

ของกองทรสัต ์ โดยมีคา่ธรรมเนียมขัน้ต �่าไมน่อ้ยกวา่ 5,000,000 บาท

ตอ่ปี ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้กองทรสัต ์ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์

ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

3. รายการระหว่างกองทรัสตกั์บธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ของทรัสตขีองกองทรัสต ์ส�าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวั่นที ่3 กรกฎาคม 2562 (วันจดัตัง้กองทรัสต)์  ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562

ลักษณะ
รายการ

รายการ

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

กองทรสัตฝ์ากเงิน

กบัธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จ�ากดั

(มหาชน)

ดอกเบีย้รบั 0.38 • รายการฝากเงินกบัธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล

เน่ืองจากเป็นการใชบ้รกิารธนาคารทั่วไป

• อตัราผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการฝากเงิน เป็นอตัราดอกเบีย้เงินฝากซึง่

สามารถเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชยข์นาด

ใหญ่ทั่วไป ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์ความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมี

ความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

•

•

•

•
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4.  รายการระหว่างกองทรัสตกั์บบริษัท ดี-แลนด ์ พร็อพเพอรต์ี ้ จ�ากัด ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ ส�าหรับรอบระยะ 

เวลาบญัชตีัง้แตวั่นที ่3 กรกฎาคม 2562 (วันจดัตัง้กองทรัสต)์  ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ลักษณะ
รายการ

รายการ

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

ดีแลนดเ์ชา่พืน้ท่ี

บางสว่นกลบัจาก

กองทรสัต ์และ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ไดแ้ตง่ตัง้ดีแลนด์

เป็นผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์

ในโครงการ  

พอรโ์ต ้ชิโน่

รายไดค้า่เชา่

และคา่บรกิาร

26.82 • รายการใหดี้แลนดเ์ช่าพืน้ท่ีบางสว่นกลบัจากกองทรสัตเ์ป็นรายการท่ี

สมเหตสุมผล เน่ืองจากเป็นรายการปกตขิองธรุกิจกองทรสัต ์และมีขอ้

ตกลงการเชา่ในลกัษณะเดียวกนักบัการใหเ้ชา่พืน้ท่ีแก่ผูเ้ชา่รายอ่ืน 

• อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงรว่มกนัระหว่าง 

กองทรสัตแ์ละดีแลนด ์โดยมีความสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งผลประกอบ

การในอดีตของทรพัยส์นิโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

เหน็วา่อตัราคา่เชา่และคา่บรกิารเป็นอตัราท่ีสมเหตสุมผลและไมท่ �าให้

กองทรสัตเ์สียประโยชน ์โดยกองทรสัตย์งัมีก�าไรจากการด�าเนินงานใน

ระดบัท่ีเหมาะสม

คา่ใชจ้า่ยใน

การด�าเนิน

โครงการ 

(คา่บรหิาร

จดัการ, 

คา่ดแูลระบบ

สาธารณปูโภค

สว่นกลาง 

คา่ไฟฟา้ และ

คา่น�า้ประปา)

17.80 • ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็วา่ ดีแลนดซ์ึง่เป็นเจา้ของโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่เดมิ 

ตัง้แตก่่อนท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุในโครงการนี ้มีบคุลากรและทีมงาน

ท่ีเป็นผูมี้ประสบการณ ์ และความเช่ียวชาญในการท�าหนา้ท่ีดแูลและ

บรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ยา่งตอ่เน่ืองระยะยาว

• ค่าใชจ้่ายในการด�าเนินโครงการเป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล

เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง เป็นคา่ใชจ้า่ยท่ี

จ�าเป็นในการด�าเนินธรุกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหนว่ยทรสัต์

• อตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ และดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่น

กลางเป็นคา่ใชจ้า่ยตามสญัญา โดยอตัราดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียง

กบัตลาด ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์ความเหน็วา่ รายการดงักลา่วมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

• อตัราคา่ไฟฟา้ และคา่น�า้ประปา เป็นอตัราเดียวกบัท่ีการไฟฟา้ฯ และ

การประปาฯ เรยีกเก็บจากผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความ

เหน็วา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของผูถื้อหนว่ยทรสัต์

•

•

•

•

•

•
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5. รายการระหว่างกองทรัสตกั์บบริษัท อุดรพลาซ่า จ�ากัด ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญช ี  

ตัง้แตวั่นที ่3 กรกฎาคม 2562 (วันจดัตัง้กองทรัสต)์  ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ลักษณะ
รายการ

รายการ

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

อดุรพลาซา่ 

เชา่พืน้ท่ีบางสว่น

กลบัจาก 

กองทรสัต ์และ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ไดแ้ตง่ตัง้อดุร

พลาซา่เป็น

ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์

ในโครงการ

ยดีู ทาวน์

รายไดค้า่เชา่

และคา่บรกิาร

49.71 • รายการใหอ้ดุรพลาซา่เชา่พืน้ท่ีบางสว่นกลบัจากกองทรสัตเ์ป็นรายการ

ท่ีสมเหตสุมผล เน่ืองจากเป็นรายการปกติของธุรกิจกองทรสัต ์ และมี

ขอ้ตกลงการเชา่ในลกัษณะเดียวกนักบัการใหเ้ชา่พืน้ท่ีแก่ผูเ้ชา่รายอ่ืน  

• อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงรว่มกนัระหว่าง 

กองทรสัตแ์ละอดุรพลาซ่า โดยมีความสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งผล 

ประกอบการในอดีตของทรพัยส์ินโครงการ ยดีู ทาวน ์ ทัง้นี ้ ผูจ้ดัการ 

กองทรสัตเ์ห็นวา่ อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเป็นอตัราท่ีสมเหตสุมผล

และไมท่ �าใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์ โดยกองทรสัตย์งัมีก�าไรจากการ

ด�าเนินงานในระดบัท่ีเหมาะสม

คา่ใชจ้า่ยใน

การด�าเนิน

โครงการ 

(คา่บรหิาร

จดัการ, 

คา่ดแูลระบบ

สาธารณปูโภค

สว่นกลาง 

คา่ไฟฟา้ และ

คา่น�า้ประปา)

28.65 • ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็วา่ อดุรพลาซา่ ซึง่เป็นเจา้ของโครงการยดีู ทาวน ์

เดมิ ตัง้แตก่่อนท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุในโครงการนี ้โดยมีบคุลากรและ

ทีมงานท่ีเป็นผูมี้ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในการท�าหนา้ท่ีดแูล

และบรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ยา่งตอ่เน่ืองระยะยาว

• ค่าใชจ้่ายในการด�าเนินโครงการเป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล

เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง เป็นคา่ใชจ้า่ยท่ี

จ�าเป็นในการด�าเนินธรุกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหนว่ยทรสัต์

• อตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ และดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่น

กลางเป็นคา่ใชจ้า่ยตามสญัญา โดยอตัราดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียง

กบัตลาด ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตมี์ความเหน็วา่ รายการดงักลา่วมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

• อตัราคา่เชา่ท่ีดนิเป็นอตัราเดียวกบัอตัราท่ีการรถไฟฯ เรยีกเก็บจากอดุร

พลาซ่า ทัง้นี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความเห็นว่า รายการดงักล่าวมี 

ความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

• อตัราคา่ไฟฟา้ และคา่น�า้ประปา เป็นอตัราเดียวกบัท่ีการไฟฟา้ฯ และ

การประปาฯ เรยีกเก็บจากผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความ

เหน็วา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของผูถื้อหนว่ยทรสัต์

•

•

•

•

•

•

•
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6. รายการระหว่างกองทรัสตกั์บบริษัท เมม็เบอรช์ปิ จ�ากัด ซึง่เป็นบริษัททีม่ผู้ีถอืหุน้ร่วมกันกับ บริษัท เชษฐโชต ิจ�ากัด 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที ่ 3 กรกฎาคม 2562 (วันจัดตัง้กองทรัสต)์ ถงึวันที ่ 31 

ธันวาคม 2562 

ลักษณะ
รายการ

รายการ

มูลค่า
รายการ
ปี 2562

(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

เมม็เบอรชิ์ปเชา่

พืน้ท่ีบางสว่นกลบั

จากกองทรสัต ์

และเป็นผูบ้รหิาร

จดัการ และ

ดแูลระบบ

สาธารณปูโภค

ตามสญัญาเชา่ใน

โครงการ 72 

คอรท์ยารด์

รายไดค้า่เชา่

และคา่บรกิาร

31.72 • อตัราคา่เชา่และคา่บรกิารเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงรว่มกนัระหวา่งกอง

ทรสัตแ์ละเมม็เบอรชิ์ป โดยมีความสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งผลประกอบ

การในอดีตของทรพัยส์นิในโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกอง

ทรสัตเ์ห็นวา่ อตัราคา่เช่าและคา่บรกิารเป็นอตัราท่ีสมเหตสุมผลและ 

ไมท่ �าใหก้องทรสัตเ์สยีประโยชน ์โดยกองทรสัตย์งัมีก�าไรจากการด�าเนิน

งานในระดบัท่ีเหมาะสม

คา่ใชจ้า่ยใน

การด�าเนิน

โครงการ (คา่

บรหิารจดัการ 

และคา่ดแูล

ระบบ

สาธารณปูโภค

สว่นกลาง)

3.78 • ค่าใชจ้่ายในการด�าเนินโครงการเป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล

เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง เป็นคา่ใชจ้า่ยท่ี

จ�าเป็นในการด�าเนินธรุกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหนว่ยทรสัต์

• อตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ และดแูลระบบสาธารณปูโภคสว่น

กลางเป็นคา่ใชจ้า่ยตามสญัญา โดยอตัราดงักลา่วเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียง

กบัตลาด ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความเหน็วา่ รายการดงักลา่วมีความ

สมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์

•

•

•
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ผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์

ส�าหรบัผลการด�าเนินงานส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่

วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ ถงึวนัท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัตมี์รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 

ทัง้สิน้จ �านวน 111.73 ลา้นบาท ซึง่มาจากรายไดร้วมจ�านวน 

188.32 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยรวมจ�านวน 76.59 ลา้นบาท

รายได้

รายไดร้วมประกอบดว้ย 

1. รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิารจ�านวน 187.94 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 99.80 ของรายไดร้วม โดยเป็นรายไดจ้ากการให้

เชา่และบรกิารโครงการยดีู ทาวน ์จ�านวน 100.06 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 53.13 ของรายไดร้วม  โครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่จ�านวน 

55.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 29.21 ของรายไดร้วม และ

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ จ�านวน 31.72 ลา้นบาท คิดเป็น 

รอ้ยละ 16.85 ของรายไดร้วม นอกจากนี ้กองทรสัตย์งัมีรายได้

จากการใหเ้ชา่และบรกิารโครงการโนเบิล โซโล ท่ีกองทรสัตไ์ด้

เขา้ลงทนุเพ่ิมเตมิเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 อีกเป็นจ�านวน 

1.16 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.61 ของรายไดร้วม โดยทรพัยส์นิ

ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้หมดมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยตลอด

รอบระยะเวลาด�าเนินงานของปี 2562 อยู่ท่ีรอ้ยละ 100  

ซึง่ประกอบดว้ยการปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีแก่ผูเ้ช่ารายย่อย และการ

ปลอ่ยเชา่พืน้ท่ีแก่เจา้ของทรพัยส์นิเดมิหรอืบรษัิทในเครอื อาทิ 

พืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ขนาดเล็ก พืน้ท่ีเช่าท่ีมีสญัญาเช่าระยะสัน้  

(ไม่เกิน 1 ปี) หรือพืน้ท่ีท่ีด �าเนินการหารายไดห้รือใหเ้ช่าเป็น 

รายวนัประเภทลานกิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละการ 

สง่เสรมิการขาย รา้นอาหารและเครือ่งด่ืม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ของสญัญาเช่าอย่างรวดเรว็ ทัง้นี ้ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ 

การเชา่พืน้ท่ีดงักลา่วมีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

อีกทัง้ยงัช่วยสนบัสนนุใหร้ายไดข้องกองทรสัตมี์ความแน่นอน

และสม�่าเสมอ

ข้อมูลการวิเคราะห์และค�าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์

2. รายไดด้อกเบีย้รบัจ�านวน 0.38 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

0.20 ของรายไดร้วม 
   

ค่าใช้จ่าย

กองทรสัตมี์ค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 76.59 ลา้นบาท โดย 

ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายในการด�าเนินโครงการจ�านวน 50.52 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.83 ของรายไดร้วม  นอกจากนี ้ 

กองทรสัตย์งัมีคา่ใชจ้่ายจากคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรพัยส์ินของกองทรสัต ์ 

คา่ธรรมเนียมทรสัตี คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน และคา่ธรรมเนียม

วิชาชีพ เป็นตน้ กองทรสัตมี์ตน้ทนุทางการเงินจ�านวน 0.96 ลา้น

บาท ซึง่เป็นดอกเบีย้จา่ยจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการ

เงินจ�านวน 210.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.51 ของรายไดร้วม  

ทัง้นี ้กองทรสัตย์งัมีก�าไรสทุธิท่ีเกิดขึน้และยงัไมเ่กิดขึน้จาก

เงินลงทนุในหลกัทรพัยจ์ �านวน 0.65 ลา้นบาท จากการบรหิาร

จดัการสภาพคลอ่งสว่นเกินของกองทรสัตด์ว้ยการลงทนุในหนว่ย

ลงทนุ รวมถงึก�าไรสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

จ �านวน 58.78 ลา้นบาท จากการสอบทานการประเมินมลูคา่

ทรพัยส์นิของกองทรสัตป์ระจ�าปี สง่ผลใหก้องทรสัตมี์การเพ่ิมขึน้

ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด�าเนินงานอยูท่ี่ 171.17 ลา้นบาท
   

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์

1. สินทรัพย์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัตมี์สนิทรพัยร์วม

เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 3,333.08 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยเงิน

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรมจ�านวน 3,115.98 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 93.49 ของสินทรพัยร์วม ซึง่รวมถึง

ทรพัยส์นิโครงการโนเบลิ โซโล ท่ีกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทนุเพ่ิมเตมิ

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ท่ีมีมลูคา่ยตุธิรรมอยูท่ี่ 225.98 

ลา้นบาท   
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 2. หนี้สิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัตมี์หนีส้ินรวม

จ�านวน 336.75 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ยเงินกูยื้มระยะยาว

จากสถาบนัการเงินจ�านวน 210.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

6.29 ของหนีส้นิรวม เพ่ือใชส้นบัสนนุการลงทนุในทรพัยส์นิเพ่ิม

เตมิในโครงการโนเบลิ โซโล โดยเงินกูยื้มระยะยาวดงักลา่วคิด

ดอกเบีย้ดว้ยอตัราดอกเบีย้ MLR ปรบัลบดว้ยอตัราตามท่ีระบุ

ในสญัญาเงินกู ้

อตัราสว่นการกูยื้มเงินของกองทรสัต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 6.30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวม ซึง่ยงั

คงเป็นไปตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซึง่ระบไุวว้า่ กองทรสัตส์ามารถ

กูยื้มเงินไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวม หรอืไมเ่กิน

รอ้ยละ 60 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวม ในกรณีท่ีกองทรสัตมี์การจดั

อนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment 

Grade)

3. สินทรัพย์สุทธิ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กองทรสัตมี์สนิทรพัยส์ทุธิ

ทัง้สิน้ 2,996.33 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อ

หนว่ยทรสัตจ์ �านวน 2,880.00 ลา้นบาท และก�าไรสะสมจ�านวน 

116.33 ลา้นบาท มีสนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.4039 บาท
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ค�าอธิบายลักษณะความเสี่ยงและมาตรการรองรับ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์

1. ความเสีย่งของผลประกอบการของกองทรัสต์ข้ึนอยู่
กับความสามารถของผูจ้ดัการกองทรัสต์และผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูก้ �าหนดนโยบายการตลาดและ

กลยทุธก์ารบรหิารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้น

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ โดยมอบหมายนโยบายดงักล่าวใหแ้ก่ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการบรหิารจดัการทรพัยส์ินหลกัท่ี

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุตามสญัญาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท�ากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ตล่ะ

ราย ซึง่การปฏิบตัหินา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะอยูภ่ายใตก้าร

ควบคมุดแูลของทรสัตี หากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์มส่ามารถ

จดัการตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมตามนโยบายของผูจ้ดัการ 

กองทรสัต ์หรอืหากมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

หรอืบคุลากรส�าคญัของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์อาจสง่กระทบ

ในทางลบตอ่มลูคา่ของทรพัยส์นิหลกั และ/หรอื รายไดท่ี้กองทรสัต์

ควรไดร้บั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนินงาน และความสามารถ

ในการจา่ยประโยชนต์อบแทนใหก้บัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ตลอดจน

การช�าระคืนหนีท่ี้ถงึก�าหนดช�าระ 
 

อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ไดก้�าหนดมาตรการในการด�าเนินการ

เพ่ือลดความเสี่ยงดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการพิจารณา 

ผลการด�าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์กุปี ตลอดระยะ

เวลาการจา้งบรหิาร และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินระบบการควบคมุภายในของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

อยา่งสม�่าเสมอ เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตว์า่ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดท้ �าหนา้ท่ีบรหิารทรพัยส์ินหลกัของ 

กองทรสัตอ์ยา่งมีประสทิธิภาพ และในกรณีท่ีตอ้งแตง่ตัง้ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยร์ายอ่ืนแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ผูจ้ดัการ

กองทรสัตจ์ะพิจารณาคณุสมบตัติา่ง ๆ  ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

รายใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยก์่อนการ 

แตง่ตัง้ 

2. ความเสีย่งจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
เกิดข้ึน

2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ี่เกิดจากการที ่

เจา้ของอสังหาริมทรัพยเ์ช่าพืน้ทีบ่างส่วนของทรัพยส์นิเช่า

กลับไปบริหาร 

หลงัจากการลงทนุในทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

อดุรพลาซา่ เม็มเบอรชิ์ป และดีแลนด ์ ไดเ้ช่าพืน้ท่ีบางสว่นใน

โครงการยดีู ทาวน ์โครงการ 72 คอรท์ยารด์ และโครงการพอรโ์ต ้

ชิโน่ ตามล�าดบั จากกองทรสัต ์ ซึง่อาจท�าใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนร์ะหวา่งเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์และกองทรสัต์

ได ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์หรอืบคุคลกลุม่

เดียวกันของเจา้ของอสงัหาริมทรพัยร์บัหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์เน่ืองจากเจา้ของอสงัหารมิทรพัยอ์าจมีแรงจงูใจ

ในการเสนอพืน้ท่ีท่ีตนเองเชา่กลบัจากกองทรสัต ์ใหก้บัผูต้อ้งการ

เช่าพืน้ท่ีมากกวา่การน�าเสนอพืน้ท่ีของกองทรสัตท่ี์วา่งอยู่ ซึง่

อาจมีผลใหก้องทรสัตเ์สยีโอกาสและประโยชน ์จากการตดัสนิใจ

ของผูต้อ้งการเชา่พืน้ท่ีรายใหม ่รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ราย

ไดแ้ละผลการด�าเนินงานของกองทรสัต ์

เพ่ือปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้จาก

การใหเ้จา้ของอสงัหารมิทรพัยเ์ชา่พืน้ท่ีบางสว่นกลบัไปบรหิาร 

กองทรสัตไ์ดร้บัขอ้ตกลงกระท�าการจากเจา้ของอสงัหารมิทรพัย์

ทัง้สามราย โดยก�าหนดใหล้กัษณะของการท่ีเจา้ของอสงัหารมิทรพัย์

จะน�าพืน้ท่ีออกใหเ้ชา่ชว่งตอ่ไปไดจ้ะตอ้งเป็นการใหเ้ชา่ชว่งใน

ลกัษณะท่ีไดด้ �าเนินการอยูก่่อนหรอืในวนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ในทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรกเทา่นัน้ รวมถงึใน

กรณีท่ีหากเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์ในฐานะผูเ้ชา่ทรพัยส์นิจาก

กองทรสัต ์ จะน�าพืน้ท่ีดงักล่าวออกใหบ้คุคลภายนอกเช่าใน

ลกัษณะอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากท่ีระบขุา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ

จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการใหเ้ชา่ชว่งนัน้ตอ้งไมเ่ป็นการให้

เชา่ชว่งแก่ผูเ้ชา่พืน้ท่ีท่ีประกอบธรุกิจตอ้งหา้มภายใตก้ฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทรสัตส์งวนสิทธ์ิท่ีจะหา้มมิใหผู้เ้ช่าน�า

ทรพัยส์ินท่ีเช่าออกใหบ้คุคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ท่ีดงักลา่วใน

กรณีท่ีกองทรสัตเ์หน็วา่การใหเ้ชา่ชว่งดงักลา่วจะกระทบ ขดัแยง้ 

หรือเป็นการท�าธุรกิจแข่งขนักบัการจดัหาผลประโยชนข์อง 

กองทรสัตใ์นทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก
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2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กดิจากการโครงการ

เพิ่มเติมซึ่งด�าเนินการโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพยห์รือ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินหลกั ผูจ้ัดการ 

กองทรสัตไ์ดว้่าจา้งอดุรพลาซา่และดีแลนดเ์พ่ือบรหิารจดัการ

ทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรกส�าหรบัโครงการยดูี 

ทาวน ์ และโครงการพอรโ์ต ้ ชิโน่ ตามล�าดบั ตามกลยทุธแ์ละ

นโยบายท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตก์�าหนด

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากอดุรพลาซา่หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ

อดุรพลาซา่ไดล้งทนุในโครงการศนูยป์ระชมุ โดยมีพืน้ท่ีใหเ้ชา่

รา้นคา้ทัง้หมดประมาณ 800 ตารางเมตร ซึง่ตัง้อยู่บนท่ีดินฝ่ัง 

ตรงขา้มกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และดีแลนด ์ ไดล้งทนุ

ในโครงการพอรโ์ต ้ โก ซึง่เป็นศนูยร์วมรา้นคา้และรา้นอาหาร

ส�าหรบัเป็นท่ีพกัทางใหก้บัผูส้ญัจร เพ่ือเดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่ง

เท่ียวของจงัหวดัเพชรบรุ ีหวัหิน เป็นตน้ โดยมีขนาดพืน้ท่ี 3,000 

ตารางเมตร มีระยะทางหา่งจากโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่ประมาณ 

15 กิโลเมตร จงึอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั 

กองทรสัตไ์ด ้ ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินธุรกิจท่ีอาจมีลกัษณะ 

ใกลเ้คียงกบักองทรสัตใ์นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ผูป้ระกอบการใน

ลกัษณะรา้นคา้ รวมถงึการจดัหาผูเ้ชา่พืน้ท่ีรายใหม่

เพ่ือปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ มี

การก�าหนดใหต้ลอดระยะเวลาท่ีอดุรพลาซา่และดีแลนด ์ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์ อดุรพลาซา่ 

ดีแลนด ์ และ/หรือ บุคคลกลุ่มเดียวกนัของอดุรพลาซ่าและ 

ดีแลนด ์ จะไม่ประกอบกิจการแข่งขนักบัธุรกิจของกองทรสัต ์ 

รวมถงึหากอดุรพลาซา่ ดีแลนด ์และ/หรอื บคุคลกลุม่เดียวกนั

ของอดุรพลาซ่าและดีแลนด ์ ประสงคจ์ะจ�าหน่าย จ่าย โอน  

หรอืใหเ้ช่า ซึง่มิใช่เป็นการใหเ้ช่าพืน้ท่ีแก่ลกูคา้ทั่วไปตามปกต ิ

ในทางการคา้ใหแ้ก่บคุคลใด อดุรพลาซา่และดีแลนดต์อ้งแจง้

ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์บัทราบ และใหส้ิทธิกองทรสัตใ์นการ

ปฏิเสธก่อนในการลงทนุในโครงการเพ่ิมเตมิดงักลา่ว

3. รายได้ของกองทรสัต์ขึน้อยูก่บัฐานะทางการเงนิของ
ผู้เช่าพืน้ทีแ่ละการตดัสนิใจต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญา
บรกิารเมือ่สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผู้เช่าสิน้สุดลง

คา่เชา่และคา่บรกิารท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ชา่พืน้ท่ีตาม

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร จะเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกัของ 

กองทรสัต ์ดงันัน้ กองทรสัตอ์าจมีความเสีย่งจากฐานะการเงินและ

ความสามารถในการช�าระคา่เชา่และคา่บรกิารของผูเ้ชา่พืน้ท่ีได ้

หากผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายส�าคญัรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย หรือ 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ีจ �านวนมากในขณะใดขณะหนึ่งมีฐานะการเงินท่ี 

ดอ้ยลง อาจท�าใหผู้เ้ชา่พืน้ท่ีช �าระเงินลา่ชา้หรอืไมส่ามารถช�าระ 

หนีไ้ด้

นอกจากนี ้หากเกิดกรณีท่ีผูเ้ชา่พืน้ท่ีไมป่ระสงคจ์ะตอ่สญัญา

เชา่และสญัญาบรกิารเม่ือครบก�าหนดระยะเวลา หรอือาจขอตอ่

อายสุญัญาเช่าและสญัญาบรกิารดว้ยเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์

แก่กองทรสัตน์อ้ยกว่าเง่ือนไขในสญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญา

บรกิารปัจจบุนั อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่

ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการจา่ย

ประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดก้�าหนดมาตรการในการด�าเนินการเพ่ือลด

ความเสีย่งดงักลา่วขา้งตน้โดยก�าหนดให ้อดุรพลาซา่ เมม็เบอรชิ์ป 

และดีแลนด ์ตกลงวา่หากพืน้ท่ีในโครงการยดีู ทาวน ์ โครงการ 

72 คอรท์ยารด์ และโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่(แลว้แตก่รณี) สว่นใด 

ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุไมมี่ผูเ้ชา่พืน้ท่ี ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

อดุรพลาซา่ เม็มเบอรชิ์ป และดีแลนด ์ และ/หรอื บคุคลท่ีอดุร

พลาซา่ เมม็เบอรชิ์ป และดีแลนดก์�าหนด ตกลงจะเชา่พืน้ท่ีใน

โครงการท่ีไมมี่ผูเ้ชา่พืน้ท่ีดงักลา่วจากกองทรสัตใ์นอตัราคา่เชา่

ท่ีก�าหนด เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

รวมถึงช�าระคา่น�า้ คา่ไฟ คา่ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน และ/หรอื  

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในโครงการสว่นท่ียงั

ไมมี่ผูเ้ชา่ดงักลา่วดว้ย

4. ความเสีย่งจากการปรบัปรงุหรอืซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัย์
ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ

ปัจจบุนัทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุอยูใ่นสภาพท่ีดีและ

ท่ีผ่านมาไดร้บัการปรบัปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเน่ืองตามความ

จ�าเป็นและเหมาะสมแก่การใชป้ระโยชน ์ซึง่การปรบัปรุงซอ่มแซม 

ดงักลา่วไมมี่ผลกระทบตอ่การจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกั

ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก อยา่งไรก็ดี ในอนาคตกองทรสัต์

อาจตอ้งพิจารณาด�าเนินการปรบัปรุงหรอืซอ่มแซม ตลอดจน

เปลี่ยนแปลงงานระบบของทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ครัง้แรก ในสว่นท่ีเป็นสาระส�าคญั ซึง่รวมถงึการเปลี่ยนแปลง 

รูปลกัษณภ์ายในทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงงานระบบท่ีส�าคญั เพ่ือใหท้รพัยส์นิ

หลกัดงักลา่วมีความทนัสมยัและเหมาะสมแก่การใชป้ระโยชน์

ของลกูคา้ในโครงการ รวมถงึเพ่ือดงึดดูใหมี้ผูเ้ชา่พืน้ท่ีของทรพัยส์นิ

หลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุดงักลา่วมากย่ิงขึน้ ซึง่การปรบัปรุง

หรือซ่อมแซมครัง้ใหญ่ดงักลา่วอาจตอ้งปิดพืน้ท่ีบางสว่นของ

ทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเป็นการชั่วคราว อนัอาจสง่

ผลกระทบตอ่การใชป้ระโยชนท์รพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

หรอืเป็นสาเหตใุหผู้เ้ชา่พืน้ท่ีบอกเลกิสญัญาเชา่ หรอืไมต่อ่อายุ

สญัญาเช่าได ้ ดงันัน้ หากทรพัยส์ินหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ครัง้แรกจ�าเป็นตอ้งมีการปรบัปรุงหรอืซอ่มแซมครัง้ใหญ่ อาจสง่

ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่ฐานะการเงินและผล

การด�าเนินงานของกองทรสัตไ์ด้
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ทัง้นี ้ ในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมครัง้ใหญ่ ผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัยจ์ะพิจารณาแผนงานทกุปี และสง่ใหผู้จ้ดัการ 

กองทรสัตแ์ละทรสัตีเป็นผูพิ้จารณาเห็นชอบตามล�าดบั ซึง่การ

ปรบัปรุงหรอืซอ่มแซมครัง้ใหญ่อาจพจิารณาวางแผนการปรบัปรุง 

โดยด�าเนินการปิดปรบัปรุงพืน้ท่ีทีละสว่น เพ่ือลดผลกระทบในการ

จดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก

ใหน้อ้ยท่ีสดุและท�าใหย้งัสามารถใชพื้น้ท่ีโดยรอบของพืน้ท่ีท่ีอยู่

ระหวา่งการซอ่มบ�ารุงหรอืปรบัปรุงได ้ นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

อาจพิจารณาประมาณการและจดัท�าแผนการทยอยส�ารองคา่

ซ่อมแซมและค่าปรบัปรุงภาพลกัษณต์ามระยะเวลาเพ่ือให้

ทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุอยูใ่นสภาพท่ีดีและเหมาะสม

แก่การใชป้ระโยชน ์อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีความเสี่ยงท่ี

เงินส�ารองส�าหรบัการปรบัปรุงซอ่มแซมทรพัยส์นิหลกัดงักลา่ว

ตามท่ีไดป้ระมาณการไวอ้าจไม่เพียงพอต่อค่าใชจ้่ายในการ

ซ่อมแซม การปรบัปรุงสภาพทรพัยส์ิน หรือการปรบัปรุง 

ภาพลกัษณ ์ เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนั ในกรณีท่ี

เกิดเหตกุารณด์งักลา่ว อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการ

ด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจ่าย

ประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ และ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมีความจ�าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทนุท่ี 

เหมาะสมอ่ืน เพ่ือใชป้รบัปรุงสภาพทรพัยส์ินหรอืเพ่ือปรบัปรุง

ภาพลกัษณ ์เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้แก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

5. ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิหลกั เนือ่งจากคูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาที่
เกีย่วข้องกบักองทรสัต์

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์ 

กองทรสัตจ์ะเขา้ท�าสญัญาเชา่ทรพัยส์นิ และสญัญาตกลงกระท�า

การเพ่ือการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก

ของกองทรสัตก์บัเจา้ของอสงัหารมิทรพัย ์ และ/หรือ สญัญา 

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบรหิารของกองทรสัต ์

เพ่ือประโยชนใ์นการจดัหาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์และผกูพนั

ใหคู้ส่ญัญาปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดในสญัญา

อยา่งไรก็ดี ถงึแมจ้ะมีขอ้ก�าหนดในสญัญาขา้งตน้ คูส่ญัญา

อาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรอืเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ อนัเป็นเหตแุหง่

การเลกิหรอืผิดสญัญาได ้ในกรณีดงักลา่ว แมก้องทรสัตมี์สทิธิ

ท่ีจะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนเรียกค่าขาด

ประโยชนใ์ด ๆ ก็ตาม แตเ่หตผิุดสญัญาของคูส่ญัญาดงักลา่ว

อาจท�าใหก้องทรสัตไ์มไ่ดร้บัผลประโยชนห์รอืไมส่ามารถบงัคบั

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของสญัญาดงักลา่วได ้เชน่ ไมส่ามารถ

บงัคบัใหคู้ส่ญัญาตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก�าหนดของสญัญา หรอื 

คู่สญัญาไม่ช�าระค่าเสียหายตามท่ีกองทรสัตเ์รียกรอ้ง ดงันัน้ 

กองทรสัตจ์งึอาจตอ้งเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมโดยการใชส้ทิธิ

ฟอ้งรอ้งตอ่ศาล ซึง่การด�าเนินการดงักลา่ว ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ไมส่ามารถคาดการณไ์ดถ้งึระยะเวลาในการด�าเนินการจนกวา่จะ

เสรจ็สิน้กระบวนการ และจ�านวนเงินท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชย

เยียวยาตอ่ความเสียหายตา่ง ๆ  นอกจากนี ้ผลแหง่คดียงัขึน้อยู่

กบัค�าพิพากษาของศาล และถึงแมศ้าลจะมีค�าพิพากษาให ้

กองทรสัตช์นะคดี กองทรสัตอ์าจประสบความยุ่งยากในการ

บงัคบัใหเ้ป็นไปตามค�าพิพากษาของศาล ผูถื้อหนว่ยทรสัตจ์งึมี

ความเสี่ยงท่ีจะไมไ่ดร้บัผลประโยชนต์อบแทนตามจ�านวนหรอื

ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไ์ว้

6. ความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนอนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัต์
กู้ยืมเงิน

กองทรสัตไ์ดกู้ยื้มเงินระยะยาวเพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนึง่

ในการลงทนุในทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ดงันัน้ กองทรสัต์

อาจมีความเสี่ยงจากการกูยื้มเงินดงักลา่วจากความผนัผวนของ

ภาวะเศรษฐกิจ และอตัราดอกเบีย้ เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้

ลอยตวัตามสญัญาเงินกูอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงในระหวา่งอายุ

ของสญัญาเงินกูซ้ึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินงานของกอง

ทรสัตท์ �าใหก้องทรสัตมี์สภาพคล่องไม่เพียงพอในการช�าระ

ดอกเบีย้ และเงินตน้ และอาจจะกระทบตอ่ความสามารถของ 

กองทรสัตใ์นการจา่ยผลประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัต ์

นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีกองทรสัตไ์มส่ามารถช�าระดอกเบีย้ และ/

หรอื เงินตน้ตามท่ีก�าหนดในสญัญากูยื้มเงิน หรอื เกิดเหตผิุด

สญัญาอ่ืน ๆ  ภายใตส้ญัญาเงินกู ้อาจสง่ผลใหผู้ใ้หกู้อ้าจด�าเนิน

การทางกฎหมายกบักองทรสัตห์รอืใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามสญัญา 

อนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญากูยื้มเงิน รวมถึงการ

บงัคบัจ�านองในทรพัยส์นิของกองทรสัตท่ี์น�าไปเป็นหลกัประกนั

เงินกู ้

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์ระหนกัถงึความเสี่ยงดงักลา่ว และ

ไดบ้รหิารจดัการกองทรสัตโ์ดยจะมีมาตรการในการติดตามผล

การด�าเนินงานของกองทรสัตแ์ละปัจจยัภายนอกตา่ง ๆ  รวมถงึ

แนวโนม้อตัราดอกเบีย้ อยา่งสม�่าเสมอ นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกอง

ทรสัตอ์าจพิจารณาใชเ้ครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยง

ดงักลา่ว เชน่ บรกิารธรุกรรมแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ หรอืการ

ด�าเนินการใด ๆ  กบัเจา้หนี ้เชน่ การขอขยายระยะเวลาการช�าระ

หนี ้ การขอผอ่นผนัเง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การบรหิารจดัการ

กองทรสัต ์เป็นตน้ โดยกองทรสัตจ์ะด�าเนินการดงักลา่วโดยค�านงึ

ถึงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและประโยชนส์งูสดุของ 

ผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ป็นส�าคญั
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7. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นและ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค

ผลการด�าเนินงานของกองทรสัต ์ อาจไดร้บัผลกระทบจาก

การแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ ทัง้จากผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหมท่ี่

เปิดและปรบัปรุงศนูยก์ารคา้อยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึการปรบัเปลี่ยน

วิถีการด�าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัประกอบกบัความ

กา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ท�าใหเ้กิดความทา้ทายจากการเติบโต

ของตลาดสินคา้ออนไลน ์ ท่ีสามารถตอบสนองวิถีการด�าเนิน

ชีวิตของคนรุน่ใหม ่มีจดุเดน่ดว้ยกลยทุธร์าคา ความหลากหลาย

ของสนิคา้และความสะดวก ท�าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีก ซึง่

ถือเป็นผูเ้ชา่พืน้ท่ีหลกัของโครงการยดีู ทาวนแ์ละโครงการพอรโ์ต ้

ชิโน ่รวมถงึผูป้ระกอบการศนูยก์ารคา้ตอ้งปรบัตวัและปรบัเปลี่ยน

แผนกลยทุธใ์หท้นัตอ่สภาวะแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเ่สมอ 

ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะรว่มกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์

ในการด�าเนินการท่ีจ�าเป็น ภายใตข้อบเขตอ�านาจและ 

ความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละสญัญา 

แตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ และสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถงึกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของทรสัตี 

ในการด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่

ทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ โดยมุง่เนน้การพฒันาและ

ปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

จดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีและการ

รกัษาภาพลกัษณท่ี์ดีและความทนัสมยั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน

สว่นของศนูยก์ารคา้ และจะรว่มกนัวางแผนกลยทุธแ์ละมาตรการ

เพ่ือพฒันาและปรบัปรุงศนูยก์ารคา้ใหมี้ความแตกตา่งและเป็น

ท่ียอมรบั รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีการด�าเนิน

ชีวิตของผูบ้รโิภคและเพ่ือใหเ้กิดเป็นประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

1. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ลงทุนในโครงการยูดี ทาวน์

1.1 ความเสี่ยงจากการทีก่องทรัสตล์งทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงในโครงการยูด ี ทาวน ์ ซึง่สิทธิการเช่า 

และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอาจถูกยกเลิกหรือสิน้สุดลงก่อนครบก�าหนดระยะเวลา ซึง่ท�าใหก้องทรัสตเ์สียสิทธิในการใช้

ทรัพยส์ินทีเ่ช่า และ/หรือทรัพยส์ินทีเ่ช่าช่วง

โครงการยดีู ทาวน ์ตัง้อยูบ่นท่ีดนิของการรถไฟฯ ซึง่อดุรพลาซา่มีสทิธิการเชา่ โดยในการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทนุ กองทรสัตจ์ะเขา้ท�าสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงจากอดุรพลาซ่าเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์ินท่ีเช่าและทรพัยส์ินท่ี 

เชา่ชว่งตามวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของกองทรสัต ์โดยมีรายละเอียดการเขา้ลงทนุปรากฏตามแผนภาพดา้นลา่งนี ้

การรถไฟฯ
เจ้าของที่ดิน

กองทรัสต์

อุดรพลาซ่า 

เจ้าของอาคาร
และงานระบบ 

โครงการยูดี ทาวน์

อุดรพลาซ่า 

ผู้มีสิทธิการเช่า
ในที่ดินและอาคาร

และเจ้าของงานระบบ 
โครงการยูดี ทาวน์

(ส่วนต่อขยาย)

สัญญาเช่าที่ดิน 
(30 ปี )

สัญญาเช่าช่วงที่ดิน
(20 ปี 9 เดือน 26 วัน)

สัญญาเช่าอาคาร
(รวมถึงงานระบบ)

(20 ปี 9 เดือน 26 วัน)

สัญญาเช่าช่วงที่ดิน 
(ส่วนต่อขยาย)

(3 ปี 5 เดือน 27 วัน)

สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร
(ส่วนต่อขยาย)

(รวมถึงงานระบบ)
(3 ปี 5 เดือน 27 วัน)

สัญญาเช่าที่ดิน 
(ส่วนต่อขยาย)

(5 ปี)

สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
(ส่วนต่อขยาย)

(5 ปี)
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ทัง้นี ้แมว้า่ในการลงทนุในสทิธิการเชา่และสทิธิการเชา่ชว่ง

ของกองทรสัตต์ามสญัญาเชา่ชว่งท่ีดนิ สญัญาเชา่อาคาร สญัญา

เชา่ชว่งท่ีดนิ (สว่นตอ่ขยาย) และสญัญาเชา่ชว่งท่ีดนิและอาคาร 

(สว่นตอ่ขยาย) จะเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง และ/หรอื จะไดมี้การจด

ทะเบียนตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ แตก่องทรสัตย์งัมี

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากสทิธิการเชา่และสทิธิการเชา่ชว่ง

ตามสญัญาดงักลา่วอาจถกูยกเลกิหรอืสิน้สดุลงก่อนครบก�าหนด

ระยะเวลาการเชา่หรอืระยะเวลาการเชา่ชว่งท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่จะสง่

ผลใหก้องทรสัต ์ไมอ่าจใช ้และ/หรอื ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยส์นิ

ท่ีเชา่หรอืทรพัยส์นิท่ีเชา่ชว่งได ้อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การจดัหา

ประโยชนแ์ละรายไดข้องกองทรสัต์

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเหตแุหง่การเลกิสญัญาดงักลา่ว มาจากการ

ผิดหนา้ท่ีของอดุรพลาซ่าในฐานะผูใ้หเ้ช่า แต่ในกรณีเช่นนัน้ 

กองทรสัตมี์สทิธิเรยีกคา่เสยีหายจากอดุรพลาซา่จากเหตดุงักลา่ว 

และ/หรอื บอกเลกิสญัญาไดท้นัที โดยอดุรพลาซา่จะตอ้งช�าระ

คืนคา่เช่าคงเหลือ รวมถงึเงินหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีผูใ้หเ้ช่า

ช่วงไดร้บัไวใ้นนามกองทรสัตใ์หแ้ก่กองทรสัตต์ามสดัสว่นของ

ระยะเวลาการเชา่หรอืเชา่ชว่งท่ีเหลอือยู ่รวมถงึคา่ขาดประโยชน์

จากการท่ีกองทรสัตไ์มส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิท่ีเชา่

ไดต้ามระยะเวลาการเชา่หรอืเชา่ชว่งท่ีเหลอือยู ่ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธ์ิ

ของกองทรสัตใ์นการเรยีกรอ้งคา่เสียหาย และ/หรอื คา่ใชจ้า่ย

อ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้

นอกจากนี ้ส �าหรบัสทิธิการเชา่ชว่งท่ีดนิและอาคารท่ีกองทรสัต์

ลงทนุ กองทรสัตมี์ความเสี่ยงจากการท่ีอดุรพลาซา่ ซึง่เป็นคู่

สญัญากบัการรถไฟฯ ในสญัญาเชา่ท่ีดนิ สญัญาเชา่ท่ีดนิ (สว่น

ตอ่ขยาย) และสญัญาเชา่ท่ีดนิและอาคาร (สว่นตอ่ขยาย) ปฏิบตัิ

ผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งในสญัญาเช่าหลกัในสว่นท่ีเป็นสาระ

ส�าคญัจนอาจเป็นเหตใุหส้ญัญาเชา่หลกัดงักลา่วสิน้สดุลง รวมถงึ

แตไ่ม่จ �ากดัเพียงการปฏิบตัิผิดหนา้ท่ีในการช�าระคา่เช่ารายปี 

ท่ีอดุรพลาซา่ยงัมีหนา้ท่ีช�าระตามสญัญา ซึง่อาจสง่ผลกระทบ

ตอ่การใชบ้งัคบัสญัญาเชา่ชว่งและท�าใหก้องทรสัตไ์มส่ามารถ

ใชป้ระโยชนใ์นทรพัยส์นิท่ีเชา่ชว่งไดต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ก�าหนด

ในสญัญาเชา่ชว่ง หรอืในกรณีท่ีสญัญาเชา่หลกัดงักลา่วสิน้สดุ

ลงดว้ยเหตอ่ืุน อาจท�าใหก้องทรสัตส์ิน้สทิธิการใชป้ระโยชนใ์น

ทรพัยส์ินท่ีเช่าช่วงภายใตส้ญัญาเช่าช่วง ซึ่งความเสี่ยงจาก

เหตกุารณด์งักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่ธรุกิจ 

ผลการด�าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรสัต ์

อยา่งไรก็ตาม ส�าหรบัการเชา่ชว่งในโครงการยดีู ทาวน ์กองทรสัต์

ไดจ้ดัท�าขอ้ตกลงกบัอดุรพลาซา่ โดยกองทรสัตต์กลงจะจา่ยคา่

เชา่ใหแ้ก่การรถไฟฯ โดยตรง เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากการท่ี

อุดรพลาซ่าปฏิบัติผิดหนา้ท่ีในการช�าระค่าเช่าดังกล่าว  

รวมไปถงึกองทรสัตไ์ดร้บัขอ้ตกลงกระท�าการจากอดุรพลาซา่ซึง่

เป็นเจา้ของทรพัยส์นิท่ีเชา่ เพ่ือใหค้ �ารบัรองและขอ้ตกลงในหนา้ท่ี

ตา่ง ๆ โดยมีสาระส�าคญัคือ ตลอดระยะเวลาการเชา่ชว่ง อดุร

พลาซา่จะปฏิบตัิตามหนา้ท่ีท่ีก�าหนดในสญัญาเช่าหลกัอย่าง

เครง่ครดั และจะไมจ่ �าหนา่ย จา่ย โอนหรอืก่อภาระผกูพนัใด ๆ 

บนสทิธิการเชา่ในท่ีดนิท่ีเชา่ชว่ง เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมลว่งหนา้

เป็นลายลักษณอ์ักษรจากกองทรสัต ์ รวมถึงอุดรพลาซ่า 

ตกลงท่ีจะไมย่กเลกิ หรอืแกไ้ขเพ่ิมเตมิสญัญาเชา่หลกั ไมว่า่ดว้ย

เหตใุด ๆ  และไมว่า่ในชว่งระยะเวลาใด ๆ  โดยไมไ่ดร้บัความยินยอม

เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกองทรสัตล์ว่งหนา้ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีอดุร

พลาซา่ปฏิบตัิผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่งตามท่ีก�าหนดในสญัญา

เชา่หลกั อดุรพลาซา่ยินยอมจะตกลงจะแจง้ใหก้องทรสัตท์ราบ

ถึงเหตผิุดสญัญาอนัก่อใหเ้กิดสิทธิในการบอกเลิกสญัญาเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้องทรสัตมี์สิทธิในการแกไ้ขการผิด

สญัญาดงักลา่วโดยไมช่กัชา้ หรอืเพ่ือใหก้องทรสัตไ์ดต้กลงขอ

ความยินยอมจากการรถไฟไทยเพ่ือรบัโอนสิทธิและหนา้ท่ี 

ของอดุรพลาซา่ซึง่เป็นผูเ้ชา่ตามสญัญาเชา่หลกั

1.2 ความเสีย่งจากการทีสั่ญญาเช่าทีด่นิ (ส่วนตอ่ขยาย) 

และสัญญาเช่าช่วงทีด่นิและเช่าช่วงอาคาร (ส่วนตอ่ขยาย) 

อยู่ในระหว่างด�าเนินการจดทะเบยีนสิทธิการเช่า และมี

ข้อก�าหนดทีใ่หส้ทิธิการรถไฟไทยสามารถบอกเลกิสัญญา

ดงักล่าวหรือขอคนืพืน้ทีไ่ด้

ในการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ส �าหรบั

โครงการยดีู ทาวน ์ (สว่นตอ่ขยาย) กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท�าสญัญา

เชา่ชว่งท่ีดนิ (สว่นตอ่ขยาย) และสญัญาเชา่ชว่งท่ีดนิและอาคาร 

(สว่นตอ่ขยาย) จากอดุรพลาซา่ซึง่เป็นผูท้รงสทิธิการเชา่ในท่ีดนิ

และอาคาร (สว่นตอ่ขยาย) ดงักลา่ว จากการรถไฟไทย เพ่ือใช้

ประโยชนใ์นทรพัยส์ินท่ีเช่าช่วงตามวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ

ของกองทรสัต์

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากสญัญาเชา่ท่ีดิน (สว่นตอ่ขยาย) และ

สญัญาเช่าท่ีดินและเช่าอาคาร (สว่นตอ่ขยาย) ระหว่าง การ

รถไฟไทย กบั อดุรพลาซา่ มีระยะเวลาการเชา่ 5 ปี (เริม่ตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2561) โดยอดุรพลาซ่าไม่ไดด้ �าเนินการจด

ทะเบียนสทิธิการเชา่ ดงันัน้ เม่ือกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในสว่นตอ่

ขยายในโครงการยดีู ทาวน ์แมว้า่ในการลงทนุในสทิธิการเชา่ชว่ง

ของกองทรสัตต์ามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (สว่นต่อขยาย) และ

สญัญาเชา่ชว่งท่ีดนิและเชา่ชว่งอาคาร (สว่นตอ่ขยาย) จะเป็น

ไปอยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์แตก่องทรสัตย์งัมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ขึน้เน่ืองจากสทิธิการเชา่ตามสญัญาดงักลา่วอาจถกูยกเลกิหรอื

สิน้สดุลงก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการเชา่ เน่ืองจากสญัญาเชา่

อสงัหาริมทรพัยท่ี์มีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 ปี แต่มิได ้
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จดทะเบียน หากพน้ระยะเวลา 3 ปีดงักลา่วแลว้คูส่ญัญายงัคง

ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าดงักลา่วตอ่ไปสญัญาเช่าดงักลา่วจะถือ

เป็นสัญญาเช่าท่ีไม่มีก�าหนดระยะเวลา ซึ่งจะส่งผลให ้

คูส่ญัญาฝ่ายท่ีตอ้งการเลกิสญัญาเชา่ท่ีไมมี่ก�าหนดระยะเวลา

เชา่ดงักลา่วอาจสง่ค�าบอกกลา่วลว่งหนา้ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่าย

อยา่งนอ้ย 1 รอบระยะเวลาช�าระคา่เชา่ โดยหากสญัญาเชา่ท่ีดนิ 

(สว่นตอ่ขยาย) และ/หรอื สญัญาเชา่ท่ีดนิและอาคาร (สว่นตอ่

ขยาย) สิน้สดุลง สญัญาเชา่ชว่งท่ีดนิ (สว่นตอ่ขยาย) และสญัญา

เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร (สว่นตอ่ขยาย) ท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ท�า

กบัอดุรพลาซา่จะสิน้สดุลงดว้ย ซึง่จะสง่ผลใหก้องทรสัต ์ไมอ่าจ

ใช ้และ/หรอื ไดร้บัประโยชนใ์นทรพัยส์นิท่ีเชา่ชว่งได ้อนัจะสง่ผล 

กระทบตอ่การจดัหาประโยชนแ์ละรายไดข้องกองทรสัต์

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดงักล่าวขา้งตน้ 

ในการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในโครงการ

ยดีู ทาวน ์ (สว่นตอ่ขยาย) กองทรสัตไ์ดร้บัขอ้ตกลงกระท�าการ

จากอดุรพลาซา่ตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน (สว่นตอ่ขยาย) และ

สญัญาเชา่ชว่งท่ีดนิและเชา่ชว่งอาคาร (สว่นตอ่ขยาย) ท่ีจะให้

กองทรสัตไ์ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิท่ีเชา่ชว่งอยา่งเตม็ท่ี ตาม

เจตนารมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญา โดยปราศจากการ 

รอนสทิธ์ิภาระผกูพนัหรอืการกระท�าใด ๆ นอกจากนี ้ในกรณีท่ี

เกิดเหตผิุดนดัโดยอดุรพลาซา่เน่ืองจากสญัญาเช่าท่ีดิน (สว่น

ตอ่ขยาย) และ/หรอื สญัญาเชา่ท่ีดนิและเชา่อาคาร (สว่นตอ่ขยาย) 

ระหวา่ง การรถไฟฯ กบั อดุรพลาซา่ ซึง่มีผลใหส้ญัญาดงักลา่ว 

สิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตามซึ่งมิไดเ้ป็นผลจากการท่ี 

กองทรสัตไ์มป่ฏิบตัหินา้ท่ีหรอืปฏิบตัหินา้ท่ีผิดพลาด หรอืปฏิบตัิ

บกพรอ่งตอ่หนา้ท่ีตามสญัญา กองทรสัตมี์สทิธิเรยีกคา่เสยีหาย

จากอดุรพลาซา่จากเหตดุงักลา่ว และ/หรอื บอกเลกิสญัญาได้

ทนัที และอดุรพลาซา่จะตอ้งช�าระคืนคา่เชา่ทรพัยส์นิท่ีเชา่ชว่ง

คงเหลอื รวมถงึเงินหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีอดุรพลาซา่ไดร้บัไว้

ในนามกองทรสัตใ์หแ้ก่กองทรสัตต์ามสดัสว่นของระยะเวลาการ

เชา่ชว่งท่ีเหลอือยู ่ รวมถงึคา่ขาดประโยชนจ์ากการท่ีกองทรสัต์

ไมส่ามารถใชป้ระโยชนซ์ึง่ทรพัยส์นิท่ีเช่าชว่งไดต้ามระยะเวลา

การเชา่ชว่งท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญาเชา่ดงักลา่ว ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธ์ิของ 

กองทรสัตใ์นการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย และ/หรอื คา่ใชจ้า่ยอ่ืนใด 

อนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้

2. ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์เข้าลงทนุในโครงการ 
72 คอร์ทยาร์ด

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ตัง้อยูบ่นท่ีดนิของบคุคลธรรมดา 

ซึง่เมม็เบอรชิ์ปมีสทิธิการเชา่ในท่ีดนิดงักลา่วเพ่ือก่อสรา้งอาคาร

และสิ่งปลกูสรา้งตามสญัญาตา่งตอบแทนพิเศษย่ิงกวา่สญัญา

เช่า เพ่ือประกอบธุรกิจในโครงการ 72 คอรท์ยารด์ และเป็น

เจา้ของกรรมสทิธ์ิในอาคารโครงการ 72 คอรท์ยารด์นัน้ โดยใน

การลงทนุในทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ กองทรสัตจ์ะ

เขา้ท�าสญัญาเชา่อาคารส�าหรบัโครงการ 72 คอรท์ยารด์ดงักลา่ว

จากเมม็เบอรชิ์ปเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นอาคารซึง่เป็นทรพัยส์นิท่ีเชา่

ตามวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของกองทรสัต ์ในการนี ้แมว้า่ในการ

ลงทนุในสทิธิการเชา่อาคารของกองทรสัต ์จะเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

และไดมี้การจดทะเบียนตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

แตก่องทรสัตย์งัมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากสทิธิการเชา่

ท่ีดนิซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ตามสญัญาตา่ง

ตอบแทนพิเศษย่ิงกว่าสญัญาเช่า ระหว่าง เม็มเบอรชิ์ป กบั 

เจา้ของท่ีดนิโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ไมไ่ดจ้ดทะเบียนสทิธิการ

เชา่ ณ ส�านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง อาจถกูยกเลกิหรอืสิน้สดุลง

ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการเชา่ อยา่งไรก็ตาม การท�าสญัญา

ต่างตอบแทนพิเศษย่ิงกว่าสญัญาเช่า จะก่อใหเ้กิดผลพิเศษ

ระหว่างคูส่ญัญาในการท่ีจะไม่น�าหลกักฎหมายตามความใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นเรื่องการท�าเป็นหนงัสือ

และจดทะเบียนมาใชบ้งัคบั กลา่วคือ คูส่ญัญาสามารถฟอ้งรอ้ง

ใหบ้งัคบัคดีได ้แมก้รณีเป็นการท�าสญัญาเชา่ท่ีมีระยะเวลาการ

เชา่เกินกวา่ 3 ปี โดยมิไดจ้ดทะเบียนตอ่พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ในกรณีท่ีเจา้ของท่ีดินโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ไดโ้อน

กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิซึง่เป็นท่ีตัง้โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ดงักลา่ว

ใหก้บับคุคลภายนอก มีค�าพิพากษาศาลฎีกาวางหลกัเกณฑไ์ว้

วา่ ผลพิเศษตามสญัญาตา่งตอบแทนพิเศษย่ิงกวา่สญัญาเชา่

ธรรมดา จะเป็นเพียงบคุคลสทิธิท่ีใชบ้งัคบัไดร้ะหวา่งคูส่ญัญา

และไมผ่กูพนัผูร้บัโอนซึง่เป็นบคุคลภายนอก เวน้แตผู่ร้บัโอนจะ

ไดต้กลงยินยอมผกูพนัดว้ย และเวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีสทิธิและหนา้ท่ี

ตามสญัญาตกทอดไปยงัทายาทในทางมรดก ดงันัน้ หากเจา้ของ

กรรมสทิธ์ิท่ีดนิโครงการ 72 คอรท์ยารด์ไดท้ �าการโอนกรรมสทิธ์ิ

ในท่ีดนิดงักลา่วใหก้บับคุคลภายนอก และบคุคลภายนอกดงักลา่ว

ไมต่กลงยินยอมท่ีจะใหอ้าคารท่ีกองทรสัตล์งทนุตัง้อยูใ่นท่ีดนิซึง่

รบัโอนกรรมสทิธ์ิมาอีกตอ่ไป ซึง่จะสง่ผลตอ่สญัญาเชา่อาคาร 

ส�าหรบัโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ระหวา่งเมม็เบอรชิ์ป กบั กองทรสัต ์

ท�าใหก้องทรสัตไ์ม่อาจใช ้ และ/หรอื ไดร้บัประโยชนใ์นอาคาร

โครงการ 72 คอรท์ยารด์อนัเป็นทรพัยส์นิท่ีเชา่ได ้ซึง่จะสง่ผลก

ระทบตอ่การจดัหาประโยชนแ์ละรายไดข้องกองทรสัต์

อยา่งไรก็ดี ส �าหรบัสญัญาตา่งตอบแทนพิเศษย่ิงกวา่สญัญา

เชา่ ระหวา่งเจา้ของท่ีดนิ โครงการ 72 คอรท์ยารด์ กบั เมม็เบอรชิ์ป 

ปรากฏขอ้สญัญาซึง่ก�าหนดวา่ หากเจา้ของท่ีดินโครงการ 72 

คอรท์ยารด์ ประสงคจ์ะขายหรอืโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินซึง่เป็น 

ท่ีตัง้โครงการ 72 คอรท์ยารด์ ซึง่เป็นทรพัยส์นิท่ีเชา่ตามสญัญา

เชา่ตา่งตอบแทนพิเศษย่ิงกวา่สญัญาเชา่ธรรมดา ใหแ้ก่บคุคล
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ภายนอก จะตอ้งแจง้ใหเ้มม็เบอรชิ์ปทราบถงึราคาท่ีจะขายและ

ใหส้ิทธิเม็มเบอรชิ์ปเป็นผูซื้อ้ก่อน นอกจากนี ้ ในการลงทนุใน

ทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ส �าหรบัโครงการ 72 คอรท์ยารด์ 

กองทรสัตไ์ดร้บัขอ้ตกลงกระท�าการจากเม็มเบอรชิ์ป ท่ีจะให ้

กองทรสัตไ์ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์ินท่ีเช่าอย่างเต็มท่ีตาม

เจตนารมณแ์ละวตัถปุระสงคข์องสญัญา โดยปราศจากการ 

รอนสทิธ์ิ ภาระผกูพนัหรอืการกระท�าใด ๆ  รวมถงึตลอดระยะเวลา

การเชา่ เมม็เบอรชิ์ป ตกลงจะไมโ่อนสทิธิและหนา้ท่ีตามสญัญา

ตา่งตอบแทนพิเศษย่ิงกวา่สญัญาเชา่กบัเจา้ของท่ีดนิ โครงการ 

72 คอรท์ยารด์ ใหแ้ก่ผูอ่ื้น หรอืจ�าหนา่ย จา่ย โอน หรอืก่อภาระ

ผกูพนัใด ๆ บนอาคารโครงการ 72 คอรท์ยารด์ ใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก

กองทรสัต ์และในกรณีท่ีเกิดเหตผิุดนดัโดยเมม็เบอรชิ์ปจากการ

ท่ีสญัญาตา่งตอบแทนพิเศษย่ิงกว่าสญัญาเช่าสิน้สดุลงไม่ว่า

ดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ �ากดัเพียงเหตจุากการ

เปลี่ยนแปลงเจา้ของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ 

72 คอรท์ยารด์ อนัเป็นเหตใุหก้องทรสัตไ์มส่ามารถใชป้ระโยชน์

จากทรพัยส์ินท่ีเช่าได ้ และเหตกุารณด์งักลา่วมิไดเ้ป็นผลจาก

การท่ีกองทรสัตไ์มป่ฏิบตัหินา้ท่ีหรอืปฏิบตัหินา้ท่ีผิดพลาด หรอื

ปฏิบตัิบกพรอ่งตอ่หนา้ท่ีตามสญัญา กองทรสัตมี์สทิธิเรยีกคา่

เสียหายจากเม็มเบอรชิ์ปจากเหตดุงักลา่ว และ/หรอื บอกเลกิ

สญัญาไดท้นัที โดยเมม็เบอรชิ์ปจะตอ้งช�าระคืนคา่เชา่ทรพัยส์นิ

ท่ีเชา่คงเหลอืรวมถงึเงินหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีเมม็เบอรชิ์ปได้

รบัไวใ้นนามกองทรสัตใ์หแ้ก่กองทรสัตต์ามสดัส่วนของระยะ

เวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชนจ์ากการท่ี 

กองทรสัตไ์มส่ามารถใชป้ระโยชนซ์ึง่ทรพัยส์นิท่ีเชา่ไดต้ามระยะ

เวลาการเช่า ทัง้นี ้ ไม่ตดัสิทธ์ิของกองทรสัตใ์นการเรียกรอ้ง 

ค่าเสียหาย และ/หรอื ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตุ

ผิดนดัเกิดขึน้นัน้ 
 

3. ความเส่ียงจากข้อก�าหนดในสญัญาเช่าในบางโครงการ
ทีใ่ห้สิทธแิก่ผูเ้ช่ารายย่อยในการบอกเลกิสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารก่อนก�าหนดระยะเวลา และ/หรอื การจ�ากดั
จ�านวนเงินค่าเสียหายที่ผู้เช่าพ้ืนที่ต้องรับผิดชอบใน
กรณีที่ผู้เช่ารายย่อยบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนด

เน่ืองจากตามสญัญาเชา่พืน้ท่ี และ/หรอื สญัญาบรกิารกบั

ผูเ้ชา่พืน้ท่ีบางรายในโครงการยดีู ทาวน ์และโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่

ปรากฏขอ้สญัญาท่ีผูเ้ช่าพืน้ท่ีสามารถเลิกสญัญาเช่าและ 

สญัญาบริการก่อนครบก�าหนดอายสุญัญาเช่าได ้ โดยไม่ถือ

เป็นการผิดสญัญา รวมถงึตามสญัญากบัผูเ้ชา่พืน้ท่ีบางรายใน

โครงการยดีู ทาวน ์ มีขอ้สญัญาจ�ากดัจ�านวนเงินคา่เสียหายท่ี 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบกรณีเลิกสญัญาเช่าพืน้ท่ีก่อนครบ

ก�าหนดระยะเวลาตามสญัญา และขอ้สญัญาซึง่จ �ากดัการใช้

ประโยชนพื์น้ท่ีบางสว่นในโครงการยดีู ทาวน ์ ส �าหรบัประกอบ

กิจการบางประเภทเทา่นัน้ ไดแ้ก่ ธรุกิจประเภทไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

ซเูปอรม์ารเ์ก็ต หรอืธรุกิจหา้งสรรพสนิคา้ ดงันี ้กองทรสัตจ์งึอาจ

มีความเสี่ยงท่ีผูเ้ชา่พืน้ท่ีอาจบอกเลกิสญัญาเชา่พืน้ท่ี และ/หรอื 

สญัญาบริการก่อนครบก�าหนดระยะเวลา และกองทรสัตไ์ม่

สามารถหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่าพืน้ท่ีเดิมไดใ้น

เวลาอนัสมควร หรอืไมส่ามารถจดัหาผูเ้ชา่พืน้ท่ีรายใหมไ่ด ้หรอื

ผูเ้ชา่พืน้ท่ีรายใหมท่ี่จดัหามาทดแทนนัน้มีระยะเวลาของสญัญา

เช่าสัน้กว่าผูเ้ช่าพืน้ท่ีเดิม รวมถึงอาจไม่ไดร้บัค่าเสียหายเต็ม

จ�านวนตามความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จรงิ และมีขอ้จ�ากดัในการหา

ผูเ้ชา่ โดยอาจใหเ้ชา่พืน้ท่ีบางสว่นไดเ้ฉพาะแก่ผูเ้ชา่พืน้ท่ีท่ีประกอบ

ธรุกิจบางประเภทเทา่นัน้ ในการนี ้ กรณีและเหตกุารณต์่าง ๆ  

ดงักลา่วขา้งตน้จงึอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลการด�าเนิน

งานของกองทรสัตอ์ยา่งมีนยัส�าคญั 

4. ความเสีย่งจากภาวะการแข่งขันของศนูย์การค้าและ
ร้านค้าปลีกอื่น ๆ ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เดยีวกัน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์และ
ผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์

เน่ืองจากกองทรสัตมี์รายไดห้ลกัจากทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัต์

เขา้ลงทนุ ไดแ้ก่ โครงการยดีู ทาวน ์โครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่และ

โครงการ 72 คอรท์ยารด์ จากการประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ี

ภายในศนูยก์ารคา้ประเภทคอมมนิูตีม้อลล ์ และศนูยก์ารคา้ 

ไลฟ์สไตล ์ โดยเม่ือพิจารณาจากธรุกิจประเภทเดียวกนัในพืน้ท่ี

ใกลเ้คียง กองทรสัตอ์าจประสบปัญหาเรือ่งการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้

จากการท่ีผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีสามารถด�าเนินธรุกิจศนูยก์ารคา้

ในลกัษณะเดียวกนั และมีการพฒันาปรบัปรุงและตกแตง่พืน้ท่ี

คา้ปลีกหรอืประสบความส�าเรจ็ในการจงูใจผูบ้รโิภค
 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการเชา่พืน้ท่ีของกองทรสัตต์อ้งเผชิญ

กบัความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินชีวิตและพฤตกิรรมการบรโิภค

ของลกูคา้ท่ีมาจบัจา่ยใชส้อยหรอืรบับรกิาร ท�าใหเ้กิดการแขง่ขนั

ในการหาผูเ้ชา่พืน้ท่ีรายใหม ่การตอ่อายขุองผูเ้ชา่พืน้ท่ีรายเดมิ 

และการปรบัลดอตัราคา่เชา่เพ่ือดงึดดูตอ่ผูเ้ชา่พืน้ท่ี ซึง่อาจสง่ 

ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่การจดัหาประโยชนแ์ละผลการ

ด�าเนินงานของกองทรสัต ์ 
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อยา่งไรก็ดี สถานท่ีตัง้ของทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

ทัง้ 3 โครงการตัง้อยูใ่นท�าเลท่ีเหมาะสม เป็นจดุศนูยก์ลางการ

เดินทางท่ีสะดวก และประสบความส�าเรจ็ในการวางต�าแหน่ง

ทางการตลาดท่ีเหมาะสมดว้ยแนวคิดและการออกแบบท่ี 

แตกตา่งจากศนูยก์ารคา้ในบรเิวณเดียวกนัรวมถงึมีกลุม่ลกูคา้

เปา้หมายท่ีชดัเจน จงึถือเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพ

ของทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หส้ามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการ

รายอ่ืนได ้และไมก่ระทบตอ่จดัหาประโยชนแ์ละผลการด�าเนินงาน

ของกองทรสัตอ์ยา่งมีนยัส�าคญั
 

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างในโครงการพอร์โต้ ชิโน่

ในปัจจบุนั มีพืน้ท่ีบางสว่นของโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่มีบรเิวณ 

ตดิกบัคลองสาธารณะ โดยดีแลนด ์ ซึง่เป็นเจา้ของโครงการใน

ปัจจบุนั ไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2560 

ใหป้ลกูสรา้งสิ่งลว่งล�า้ล �าแมน่�า้ ตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอื

ในนา่นน�า้ไทย พ.ศ. 2456 ประเภททอ่ระบายน�า้ เพ่ือใชใ้นการ

ระบายน�า้ในบรเิวณคลองสาธารณะดงักลา่ว ทัง้นี ้ตามใบอนญุาต

ใหป้ลกูสรา้งสิ่งลว่งล�า้ล �าแมน่�า้ท่ีดีแลนดไ์ดร้บั ปรากฏเง่ือนไข

วา่ ในกรณีท่ีรฐับาลตอ้งการใชพื้น้ท่ีในบรเิวณดงักลา่วเพ่ือประโยชน์

ส �าคญัของทางราชการ หรอืเพ่ือประโยชนอ์ยา่งย่ิงแก่สาธารณะ 

อาจใหผู้ไ้ดร้บัอนญุาตรือ้ถอนสิง่ลว่งล�า้ล �าแมน่�า้ออกไปภายใน

เวลาอนัควร โดยจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยจากทาง

ราชการมิได้
 

ดงันี ้ถงึแมใ้นปัจจบุนัดีแลนดจ์ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่

ใหก่้อสรา้งท่อระบายน�า้ซึ่งเป็นสิ่งล่วงล�า้ล �าแม่น�า้ในบริเวณ

โครงการแลว้ แต่เม่ือกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัยส์ินหลกัท่ี 

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ในโครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่กองทรสัตจ์งึยงัอาจมี

ความเสี่ยงในกรณีท่ีกรมเจา้ทา่มีสทิธิเรยีกใหเ้จา้ของซึง่เป็นผูไ้ด้

รบัอนญุาตหรอืเรยีกใหผู้ค้รอบครองรือ้ถอนสิ่งลว่งล�า้ล �าแมน่�า้

ออกไป ซึง่จะสง่ผลใหเ้กิดคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอน และคา่ใชจ้า่ย

ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ในการด�าเนินการดงักลา่ว รวมถงึอาจสง่กระทบ

ต่อการบริหารจัดการโครงการและการใชป้ระโยชนข์อง

อสงัหารมิทรพัยโ์ครงการพอรโ์ต ้ชิโน ่ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ ไดพิ้จารณาหนงัสอืแจง้ผลการปลกูสรา้ง 

สิ่งล่วงล�า้ล �าแม่น�า้ออกโดยส�านักงานเจา้ท่าภูมิภาคสาขา

สมทุรสาคร ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และบนัทกึการตรวจสอบ

การขออนุญาตปลกูสรา้งสิ่งล่วงล�า้ล �าน�า้ ซึ่งเป็นเอกสารท่ี 

เก่ียวขอ้ง มีการระบขุอ้เทจ็จรงิจากการตรวจสอบพืน้ท่ีวา่ สภาพ

ของคลองสาธารณะดงักล่าว ปัจจุบนัเป็นทางระบายน�า้ไม่

สามารถเดนิเรอืหรอืพฒันาใหเ้ดนิเรอืได ้รวมถงึการวางทอ่ระบาย

น�า้ดังกล่าวจะไม่เป็นการกีดขวางการไหลของกระแสน�า้  

ความเสี่ยงท่ีกรมเจา้ทา่จะเรยีกใหร้ือ้ถอนทอ่ระบายน�า้ดงักลา่ว

ออกไปจงึมีคอ่นขา้งต�่า 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1. ความเสีย่งจากกรณีทรัพย์สนิทีก่องทรัสต์เข้าลงทนุ
ถูกเวนคืน

กองทรสัตอ์าจมีความเสี่ยงในกรณีท่ีหนว่ยงานของรฐัเวนคืน

ทรพัยส์ินท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ซึ่งท�าใหก้องทรสัตไ์ม่อาจใช้

ทรพัยส์ินที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพือ่ประโยชนใ์นการด�าเนนิธรุกิจ 

ตอ่ไปได ้นอกจากนี ้กรณีท่ีเกิดการเวนคืนดงักลา่ว กองทรสัตอ์าจ

ไม่ไดร้บัคา่ชดเชยจากการเวนคืนหรอืไดร้บัคา่ชดเชยดงักลา่ว 

นอ้ยกวา่มลูคา่ท่ีกองทรสัตใ์ชใ้นการลงทนุในทรพัยส์นิซึง่ อาจ

สง่ผลใหผ้ลประโยชนต์อบแทนท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจาก 

การลงทนุไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระมาณการไว ้ ทัง้ในส่วนของ

ประโยชนต์อบแทนและเงินลงทนุ โดยจ�านวนเงินค่าชดเชยท่ี 

กองทรสัตจ์ะไดร้บัขึน้อยู่กบัเง่ือนไขตามท่ีก�าหนดในสญัญาท่ี

เก่ียวขอ้งระยะเวลาการเชา่ทรพัยส์นิท่ีเหลอือยูภ่ายหลงัจากการ

ถกูเวนคืนหรอืจ�านวนเงินคา่ชดเชยท่ีไดร้บัจากการเวนคืน ทัง้นี ้

บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได ้ 

เน่ืองจากการเวนคืนท่ีดินเป็นนโยบายและความจ�าเป็นในการ

ใชพื้น้ท่ีของรฐัในเวลานัน้ ๆ ในอนาคต

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ 
ถือครองนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ข้ึน รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึน

ความสามารถของกองทรสัตใ์นการจา่ยประโยชนต์อบแทน

ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบทางลบหากคา่ใชจ้า่ย

เก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละคา่ใชจ้า่ยในการด�าเนินการตา่ง ๆ 

เพ่ิมขึน้โดยรายไดไ้มไ่ดเ้พ่ิมขึน้อยา่งสอดคลอ้งกนัปัจจยัท่ีอาจ

สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละคา่ใชจ้า่ยในการ

ด�าเนินการเพ่ิมสงูขึน้ อาทิเชน่ คา่ใชจ้า่ยในการบ�ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 

ภาษีและคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์คา่ใชจ้า่ย

สาธารณปูโภค คา่บรกิารของผูร้บัจา้งช่วง อตัราเงินเฟอ้ และ 

คา่เบีย้ประกนั เป็นตน้
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3. ความเสีย่งของมลูค่าของสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย์
ที่กองทรัสต์ลงทุน ซึ่งอาจจะลดลงตามระยะเวลาเช่าท่ี
เหลอือยูแ่ละจะมผีลให้มลูค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรสัต์
ลดลงตามส่วน

กองทรสัตจ์ะลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มลูคา่

ของสทิธิการเช่าอาจจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่

ตามการประเมินมลูคา่ของผูป้ระเมินราคาอิสระ และ/หรอืปัจจยั

อ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคมุผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่เม่ือ

ครบก�าหนดระยะเวลาสทิธิการเชา่ หากกองทรสัตไ์มมี่การลงทนุ

ในทรพัยส์ินหลกัเพ่ิมเติม มลูค่าของทรพัยส์ินสทุธิของหน่วย

ทรสัตจ์ะเทา่กบัศนูย ์โดยกองทรสัตจ์ะไมมี่การส�ารองเงินทนุไว้

ส �าหรบัการจา่ยคืนเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์ห้

แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ แต่จะทยอยจ่ายคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ

หนว่ยทรสัตโ์ดยการลดทนุจดทะเบียน

นอกจากนี ้มลูคา่หนว่ยทรสัตอ์าจจะลดลงจากการประเมิน

คา่ของสทิธิการเชา่ การเปลี่ยนแปลงในอตัราการเชา่พืน้ท่ี และ/

หรอือตัราคา่เชา่ และ/หรอืคา่บรกิารสาธารณปูโภค หรอืเน่ืองจาก

สาเหตอ่ืุนใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุกองทรสัต ์ ทัง้นี ้ การ

เปลี่ยนแปลงในมลูคา่สิทธิการเช่าดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบ

อย่างมีนยัส�าคญัตอ่มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทรสัต ์ มลูคา่

หนว่ยทรสัต ์และ/หรอืการจา่ยประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต์

ในทา้ยท่ีสดุ

4. ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อ
วินาศภัย
 

ในการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ทรพัยส์นิดงักลา่วอาจไดร้บัความเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิอาทิ 

อทุกภยั และ/หรอื จากการก่อวินาศภยั ดงันัน้ เพ่ือเป็นการบรรเทา

ภาระความเสียหายในทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตร์วมถึงการ

ชดเชยความสญูเสยีตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของผูเ้ชา่ทรพัยส์นิ และ

เพ่ือใหไ้ดเ้ง่ือนไขการท�าประกนัภยัท่ีดีท่ีสดุกองทรสัตจ์ะด�าเนิน

การจดัใหมี้การท�าประกนัภยัในทรพัยส์นิดงักลา่ว โดยใหมี้ระยะ

เวลาความคุม้ครองทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์ลอดระยะเวลา

การเช่า และระยะเวลาการเช่าท่ีต่ออายุในวงเงินประกันท่ี

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารท่ีมีลกัษณะ

และการใชง้านใกลเ้คียงกนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์เชน่ 

การประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์ิน และการประกนัภยัเพ่ือ

ประโยชนบ์คุคลท่ีสามดว้ย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

1. ความเสีย่งจากราคาหน่วยทรสัต์อาจลดลงหลงัจาก
เสนอขายหน่วยทรัสต์

ราคาซือ้ขายหนว่ยทรสัตข์ึน้อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต อาทิเช่น โอกาสทางธุรกิจและการ

ลงทนุของกองทรสัต ์สภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย

ในทัศนะของนักลงทุน การคาดการณจ์ากนักลงทุนและ 

นกัวิเคราะห ์มลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ความนา่

สนใจของหนว่ยทรสัตเ์ม่ือเปรยีบเทียบกบัหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสาร

ทนุอ่ืน ๆ  ความสมดลุระหวา่งผูซื้อ้ และผูข้ายหนว่ยทรสัต ์ขนาด

และสภาพคลอ่งของตลาดการลงทนุในหนว่ยทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ

ในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในอนาคต การเปลี่ยนแปลง 

กฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ตา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ ตลอดจนความผนัผวนของตลาด 

ตราสารทนุ 

ดว้ยปัจจยัดงักลา่ว หนว่ยทรสัตอ์าจมีการซือ้ขายท่ีราคาสงู

กวา่หรอืต�่ากวา่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย การท่ีกองทรสัต ์มี

กระแสเงินสดส�าหรบัการด�าเนินงานเพ่ือใชใ้นการลงทนุ เป็น

ทนุส�ารองส�าหรบัการด�าเนินงาน หรอืเพ่ือใชใ้นการอ่ืน ๆ  เงินทนุ

เหลา่นีแ้มจ้ะเพ่ิมมลูค่าใหแ้ก่สินทรพัย ์ แต่อาจมิไดเ้พ่ิมราคา

ตลาดใหแ้ก่หน่วยทรสัตด์ว้ย หากกองทรสัตไ์มส่ามารถด�าเนิน

งานใหเ้ป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได ้ทัง้ในแงข่องการ

หารายไดใ้นอนาคตหรอืการจา่ยผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อ

หนว่ยทรสัต ์ราคาตลาดของหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัตก็์อาจได้

รบัผลกระทบดา้นลบ

นอกจากนัน้ หนว่ยทรสัตท่ี์เสนอขายไมใ่ชผ่ลติภณัฑท์างการ

เงินซึง่คุม้ครองเงินลงทนุ และการลงทนุในหนว่ยทรสัตข์องผูถื้อ 

หนว่ยทรสัตไ์มใ่ชล่กัษณะของการเขา้ท�าสญัญาใหกู้ยื้มเงินหรอื

เป็นการไดร้บัประกนัวา่ผูถื้อหนว่ยทรสัตจ์ะไดเ้งินท่ีตนลงทนุคืน 

ดงันัน้ นกัลงทนุอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมไ่ดเ้งินลงทนุคืนทัง้หมด

หรอืบางสว่น

2. ความเสีย่งเกีย่วกบัความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และประโยชน์ตอบแทนที ่
ผูล้งทนุได้รบัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าประโยชน์ตอบแทน
ท่ีกองทรัสต์ได้รับจากการด�าเนนิการของอสงัหาริมทรพัย์
ที่ลงทุน

รายไดท่ี้กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ รวมทัง้จ �านวนเงินรายได ้
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ค่าเช่าและค่าบรกิารท่ีไดร้บัตลอดจนอตัราค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั

อสงัหารมิทรพัยแ์ละคา่ใชจ้่ายในการด�าเนินการท่ีเกิดขึน้ หาก

อสงัหารมิทรพัยท่ี์เป็นของกองทรสัตไ์มก่่อใหเ้กิดรายไดใ้นจ�านวน

ท่ีเพียงพอ กระแสเงินสดของกองทรสัตแ์ละความสามารถในการ

จา่ยประโยชนต์อบแทนของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบดา้น

ลบ บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้า่จะสามารถจ่ายประโยชน์

ตอบแทน หรอืรกัษาอตัราการจา่ยประโยชนต์อบแทนไวใ้นระดบัเดมิ

ได ้นอกจากนี ้ยงัไม่สามารถรบัรองไดว้่า ระดบัของประโยชน์

ตอบแทนท่ีจ่ายจะเพ่ิมขึน้เม่ือเวลาผ่านไป อีกทัง้ไม่สามารถ

รบัรองไดว้า่ตามสญัญาเชา่ในปัจจบุนั คูส่ญัญาจะสามารถตกลง

กนัเพ่ือใหอ้ตัราคา่เชา่ท่ีไดร้บันัน้ เพ่ิมสงูขึน้ หรอืวา่รายไดค้า่เชา่

จากการขยายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์

เพ่ิมเตมินัน้ จะเพ่ิมสงูขึน้ และท�าใหร้ายไดข้องกองทรสัตเ์พ่ิมสงู

ขึน้ อนัจะเป็นผลใหก้องทรสัตส์ามารถจา่ยผลประโยชนต์อบแทน

ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นจ�านวนเพ่ิมสงูขึน้ได้

ทัง้นี ้ ในการค�านวณผลประโยชนต์อบแทนท่ีผูล้งทนุไดร้บั

จากหน่วยทรสัตน์ัน้ จะพิจารณาจากผลประโยชนต์อบแทนท่ี

กองทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ชา่หรอืใหใ้ชพื้น้ท่ีของอสงัหารมิทรพัย์

ท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของกองทรสัตเ์ทา่นัน้ไมไ่ด ้โดยจะตอ้งค�านวณ

เป็นเงินไดห้ลงัหกัรายจา่ยท่ีเกิดขึน้จากการด�าเนินงาน รวมทัง้ 

แต่ไม่จ �ากดัเพียงค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการ การใหเ้ช่า  

การช�าระคืนเงินตน้จากการกูยื้มท่ีถงึก�าหนดช�าระ ภาระผกูพนั

อ่ืนท่ีถงึก�าหนดช�าระโดยพิจารณาสถานะเงินสด และคา่ใชจ้า่ย

อ่ืนใดของกองทรสัต ์ ดงันัน้ ผลประโยชนต์อบแทนท่ีผูล้งทนุได้

รบัจากหนว่ยทรสัตจ์งึนอ้ยกวา่ผลประโยชนต์อบแทนท่ีกองทรสัต์

ไดร้บัจากการด�าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ

3. ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์าจมีภาระภาษีเก่ียวกบัการลงทนุหรอืซือ้

ขายหนว่ยทรสัตโ์ดยอาจจะตอ้งเสยีภาษีในอตัราท่ีสงูขึน้ หรอืใน

กรณีประโยชนต์อบแทนหรอืผลประโยชนต์อบแทนท่ีจา่ยใหแ้ก่

ผูล้งทนุท่ีไมไ่ดมี้สญัชาติไทยอาจจะตอ้งเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ในอตัราท่ีแตกตา่งไปจากเดมิได ้หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

และระเบียบดา้นภาษี หรอืดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

นอกจากนี ้ ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของ 

กองทรสัตอ์าจเปลีย่นแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั เชน่ ในการขาย 

โอน หรอื รบัโอนกรรมสทิธ์ิในอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตนัน้ อาจ

มีภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้ขาย โอน หรอืรบั

โอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่งกองทรสัตอ์าจตอ้งรบัภาระทัง้หมดหรือ 

บางสว่น โดยท่ีอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีท่ีกองทรสัตจ์ะ

ตอ้งช�าระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั
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นายอมร จุฬาลักษณานุกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ (MBA) Ashland University  

   สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ  

   คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการ  

   ตรวจสอบ

   บรษัิท บลิท ์แลนด ์จ�ากดั   

   (มหาชน)

2561 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและ 

   กรรมการ

   บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท  

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2559 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและ 

   กรรมการ

   บรษัิท เอไอเอม็ รที   

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
2557 - 2559  กรรมการผูจ้ดัการ

   บรษัิท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2546 - 2557  ผูอ้ �านวยการอาวโุส

   ธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ากดั   

   (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอม็บี 

   ไทย จ�ากดั (มหาชน)

2544 - 2546  ผูบ้รหิารระดบัสงูทางการเงิน

   บรษัิท ดจิิตอล ออนปา้ จ�ากดั  

   (มหาชน)

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒ ิ
กรรมการผู้จัดการ กรรมการ 
และผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ (MBA) สาขาการบรหิารการเงิน   

    Lubin School of Business, Pace University, New York  

    สหรฐัอเมรกิา

•  Diploma in Finance University of California, Berkeley  

    สหรฐัอเมรกิา

•  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร         

    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการและ 

   ผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ

   บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท  

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการและ

   ผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ

   บรษัิท เอไอเอม็ รที   

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
2558 - 2559  ผูจ้ดัการทั่วไปและผูอ้ �านวยการ 

   ฝ่ายพฒันาธรุกิจ

   บรษัิท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

   จ �ากดั

2556 - 2558  ผูอ้ �านวยการ - ผูจ้ดัการธรุกิจ  

   สมัพนัธ์

   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากดั   

   (มหาชน) 

2552 - 2556  ผูอ้ �านวยการ - ผูจ้ดัการธรุกิจ  

   สมัพนัธ์

   ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้  

   คอรป์อเรชั่น
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นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท สาขาการเงิน University of Massachusetts,   

   Boston สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ (MBA) สาขาการบญัชีและการ  

   บรหิารธรุกิจระหวา่งประเทศ University of Massachusetts,  

   Boston สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตรบีรหิารธรุกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 

   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
2561 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายการเงินและ

   นกัลงทนุสมัพนัธ์

   บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท  

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2559 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายการเงินและ

   นกัลงทนุสมัพนัธ์

   บรษัิท เอไอเอม็ รที   

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
ม.ค. 2559 - ส.ค. 2559 ผูอ้ �านวยการฝ่ายการเงินและ

   นกัลงทนุสมัพนัธ์

   บรษัิท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

   จ �ากดั

เม.ย. 2558 - ม.ค. 2559 ผูอ้ �านวยการ - นกัวิเคราะห์

   สนิเช่ืออาวโุส

   ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้  

   คอรป์อเรชั่น 

ก.ย. 2557 - เม.ย. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายพิจารณาสนิเช่ือ

   ธนาคารอาร ์เอช บี จ�ากดั

ก.พ. 2557 - ก.ย. 2557 ผูช้ว่ยผูอ้ �านวยการ - ผูจ้ดัการ 

   ธรุกิจสมัพนัธ์

   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ�ากดั   

   (มหาชน) 

มิ.ย. 2554 - ก.พ. 2557 ผูช้ว่ยผูอ้ �านวยการ - ผูจ้ดัการ 

   ธรุกิจสมัพนัธ์

   ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั   

   (มหาชน) 

นายพงษ์ธร สุจีรพันธ ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท สาขาการก�ากบัดแูลกิจการ จฬุาลงกรณ ์  

   มหาวิทยาลยั

• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฏั 

   นครศรธีรรมราช

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
2561 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชี

   บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท  

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2559 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชี

   บรษัิท เอไอเอม็ รที   

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2559 ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชี

   บรษัิท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์ 

   จ �ากดั

เม.ย. 2557 - ส.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน

   บรษัิท อาราเม็กซ ์(ประเทศไทย)  

   จ �ากดั 

ต.ค. 2544 - ก.พ. 2554 เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุส

   บรษัิท อคัรา ไมน่ิง จ�ากดั
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นางสาวจาฏุพัจน์ อุทวนิช
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน Curtin University of   

   Technology ออสเตรเลยี

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(การเงิน การคลงัและการคา้  

   ระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
2561 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ - 

   ผูอ้ �านวยการฝ่ายบรหิาร  

   อสงัหารมิทรพัย์

   บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท  

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2561 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ - 

   ผูอ้ �านวยการฝ่ายบรหิาร  

   อสงัหารมิทรพัย์

   บรษัิท เอไอเอม็ รที   

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
ต.ค. 2547 - ต.ค. 2560 ผูอ้ �านวยการ - ผูจ้ดัการธรุกิจ  

   สมัพนัธ์

   ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงกิง้  

   คอรป์อเรชั่น

ม.ค. 2545 - ต.ค. 2547 ผูจ้ดัการธรุกิจสมัพนัธ์

   ธนาคาร ยโูอบี จ�ากดั (มหาชน) 

นางสาวกนกภัค อนันต์ณัฐศิริ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์รุกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• เนตบิณัฑิตไทย

• ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
2562 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายกฎหมายและ 

   ก�ากบัการปฏิบตังิาน

   บรษัิท เอไอเอม็ เรยีลเอสเตท  

   แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั

2562 - ปัจจบุนั  ผูอ้ �านวยการฝ่ายกฎหมายและ 

   ก�ากบัการปฏิบตังิาน

   บรษัิท เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์ 

   จ �ากดั

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
ต.ค. 2561 - ก.พ. 2562 ผูเ้ช่ียวชาญอาวโุส ฝ่ายบรหิาร 

   ความเสี่ยงดา้นปฏิบตักิาร 

   สายงานลกูคา้รายยอ่ย

   ธนาคารทหารไทย จ�ากดั   

   (มหาชน)

ก.ย. 2560 - ก.ย. 2561 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

   ฝ่ายก�ากบัดแูลและบรหิาร

   ความเสี่ยง

   บรษัิท เอซีเอส เซอรว์ิสซิ่ง   

   (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ม.ค. 2559 - มี.ค. 2560 รองผูจ้ดัการทั่วไป 

   ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง

   บรษัิท อีซซู ุมอเตอร ์  

   (ประเทศไทย) จ�ากดั

ม.ค. 2559 - มี.ค. 2560 รองผูจ้ดัการทั่วไป 

   ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง

   บรษัิท อีซซู ุมอเตอร ์  

   (ประเทศไทย) จ�ากดั

ธ.ค. 2557 - เม.ย. 2559 ผูจ้ดัการแผนก ฝ่ายบรหิาร  

   นิตกิรรมสญัญา

   บรษัิท ยไูนเตด็ เทเลคอม เซลล ์ 

   แอนด ์เซอรว์ิสซิ่ง จ �ากดั

เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG)
รายงานประจ�าปี 2562
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เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเน�ย ทาวเวอร 
ชั้น 16 หอง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพิน� 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. +662 254 0441-2
Fax.+662 254 0443

เอไอเอ็ม คอมเมอรเชียล โกรท (AIMCG)
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