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สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี)
1. วันที่ทารายการ

: ภายหลังจากที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และสิท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เอไอเอ็ ม
อินดัสเทรี ยล โกรท (“กองทรั สต์ ” หรื อ “กองทรัสต์ AIMIRT”) และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และคูส่ ญ
ั ญาได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้
ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT เรี ยบร้ อยแล้ ว

2. คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ องและ
ความสัมพันธ์กบั กองทรัสต์
AIMIRT

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยอาจเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงิน และ/หรื อบริ ษัทประกันภัย ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

3. ลักษณะส่วนได้ เสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

: บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้ เสียโดยการเป็ นบุคคลที่กองทรัสต์
AIMIRT ประสงค์ จ ะกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ น ามาซื อ้ และช าระค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติม อีกทัง้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT
การซ่อมบารุ งและปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ AIMIRT และเพื่อใช้ คา้
ประกันการใช้ สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT

4. ลักษณะทัว่ ไปของรายการ

: กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี และนาเงิน
ที่ได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวไปลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบารุ งและปรับปรุงทรัพย์ สินของ
กองทรั ส ต์ AIMIRT รวมทัง้ เพื่ อ ใช้ ค า้ ประกั น การใช้ สาธารณู ป โภคของ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT

5. เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน

: (1) เงินกู้ยืมในวงเงินกู้ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่ง
พันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
(2) เงิ นกู้ยืม ในวงเงิ นกู้ ระยะยาวจานวนรวมไม่เกิ น 110,000,000 (หนึ่ง
ร้ อยสิบล้ าน) บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมโครงการเจ
ดับเบิ ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม)
(3) เงินกู้ยืมในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน) จานวนรวมไม่
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เกิ น 50,000,000 (ห้ าสิ บ ล้ าน) บาท และวงเงิ น สิ น เชื่ อ ค า้ ประกั น
(Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่ เกิ น 10,000,000 (สิ บ ล้ า น) บาท
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริ หารและ
การด าเนิ น งานของกองทรั สต์ AIMIRT การซ่อ มบ ารุ งและปรั บ ปรุ ง
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ AIMIRT รวมทั ง้ เพื่ อ ใช้ ค า้ ประกั น การใช้
สาธารณูปโภคของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ AIMIRT
6. ขนาดของรายการและมูลค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน

: การกู้ยืมเงินสาหรับเงินกู้ทงหมดจ
ั้
านวนรวมประมาณไม่เกิน 1,360,000,000
(หนึง่ พันสามร้ อยหกสิบล้ าน) บาท โดยอัตราดอกเบี ้ย การชาระดอกเบี ้ย จะ
เป็ นไปตามที่กองทรัสต์ AIMIRT จะได้ ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู และเปิ ดเผยในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป

7. เกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบ : เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ และการชาระดอกเบีย้ จะ
แทน
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทาให้ กองทรัสต์ AIMIRT เสียประโยชน์ โดย
มีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ
(Arm’s Length Basis) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ าท าธุ ร กรรมที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
กองทรัสต์ AIMIRT อยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบ
จากอัตราดอกเบี ้ย / ค่าตอบแทนที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ AIMIRT ในอดีต
และอัตราที่ เรี ยกเก็ บ กับผู้ก้ ู / ผู้รับบริ การรายอื่น และผู้ที่มี ส่วนได้ เสีย เป็ น
พิเศษในการเข้ าทาธุรกรรมไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทาธุรกรรมนัน้
โดยการด าเนิ น ธุ ร กรรมดัง กล่า วจะค านึ ง ถึ งผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์
AIMIRT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ เช่น ค่าตอบแทน จานวนเงิน อัตรา
ดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระราคา ฯลฯ
8. ประโยชน์ที่ได้ รับจากกู้ยืมเงิน

: ทาให้ โครงสร้ างเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ AIMIRT เกิดความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สิน และเงินทุน
ของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งเป็ นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี ้ใน
ปั จจุบนั และเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT

9. การขออนุมตั ิทารายการ

: จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ า มติ เสีย งข้ า งมากซึ่ งคิ ด เป็ นจ านวนเกิ น กว่า กึ่ งหนึ่ งของหน่ ว ยทรั ส ต์
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และ รายการนี ้อาจเข้ าข่ายเป็ นการกระทาที่เป็ นการขัด แย้ งทางผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ป ระชุมของผู้ถือหน่วยทรั สต์
จะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่าย
ได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ การนับ คะแนนเสีย งของผู้ที่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมด
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ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้
เสียเป็ นพิเศษ
โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่มีการขอ
มติ เป็ นไปตามใบแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รายละเอี ย ดปรากฏตาม
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10. ความเห็ น ของคณ ะกรรมการ : บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์ สินที่
บริ ษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลงเข้ าทา
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทุนเพิ่มเติมนันจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายการ และเปรี ย บเที ย บความ
เนื่ อ งจากจะช่ ว ยให้ กองทรั ส ต์ AIMIRT มี โครงสร้ างการบริ ห ารเงิ น ที่ มี
สม เหตุ ส ม ผลระหว่ า งการท า
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น และต้ นทุนในการลงทุนต่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอ
รายการกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั บ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ ผลตอบแทนของผู้ถือ
บุคคลภายนอก
หน่วยทรัสต์ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพ
คล่องของกองทรัสต์ AIMIRT ด้ วย ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์
AIMIRT ต้ องชาระในการกู้ยืมเงินในครัง้ นีจ้ ะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับอัตรา
การกู้ยืม เงิ น ของลูก ค้ าชัน้ ดีที่ ธนาคารพาณิ ช ย์ ในประเทศส่วนใหญ่ เสนอ
ให้ กับลูกค้ าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้ เคียงกัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่
ใกล้ เคียงกัน (เช่น ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสิทธิ ระหว่างเจ้ าหนี ้และผู้ถือหุ้น / ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และปั จจัยความเสี่ยงอื่นๆ) ซึ่งต่ากว่าต้ นทุน ทางการเงินในส่วน
ทุน ของกองทรั สต์ AIMIRT อย่า งมี นัย ส าคัญ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า
ธุรกรรมที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตี
ไม่ได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และทาให้ กองทรัสต์ AIMIRT
เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis)
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
11. ความเห็ น ของคณ ะกรรมการ : ไม่มี
ตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของ
บริ ษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
12. รายการระหว่างกันที่ผา่ นมา

: ไม่มี

13. รายชื่อผู้บริ หาร และรายชื่อผู้ถือ
: 1. รายชื่อผู้บริ หาร
หน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันกาหนด
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประกอบด้ วย
นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
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นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ
นางสาวญาณิชศา ชาติวฒ
ุ ิกอบกุล
นายพงษ์ ธร สุจีรพันธ์
นางสาวจาฎพัุ จน์ อุทวนิช
นายเอกวัจน์ อมรวิวฒ
ั น์
2. รายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ 10 รายแรก ณ วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ (Record date) (5 พฤศจิกายน 2561) เป็ นไปตามใบแจ้ ง
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11
13. ตารางสรุปข้ อมูลทางการเงิน

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
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เอกสารแนบ
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ AIMIRT
งบดุล
หน่ วย: พันบาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้
จากการให้ เช่าและบริ การ
จากดอกเบี ้ย
จากกรมสรรพากร
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้
จากดอกเบี ้ย
อื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินมัดจารับจากค่าเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ:
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 155,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กาไรสะสม
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)

ณ วันที่
31 มีนาคม 2561

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2561

2,140,000
88,247
1,179

2,140,000
70,270
20,560

205
14,839
2,835
2,247,305

336
14,855
4,278
2,250,299

136
18,434
5,310
50,221
590,000
664,101
1,583,204

136
17,442
7,995
50,221
590,000
665,794
1,584,505

1,550,000

1,550,000

1,550,000
33,204
1,583,204
10.2142

1,550,000
34,505
1,584,505
10.2226
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งบกาไรขาดทุน
หน่ วย: พันบาท
รายได้ จากเงินลงทุน
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
รายได้ ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ฯ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ฯ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด
หน่ วย: พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงานให้
เป็ นเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน:
การซื ้อเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ต้ นทุนทางการเงิน
การลดลงในลูกหนี ้จากการให้ เช่าและบริ การ
การเพิ่มขึ ้นในลูกหนี ้จากดอกเบี ้ย
การลดลงในลูกหนี ้จากกรมสรรพากร

สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2561

สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2561

43,528
103
43,631

43,705
186
43,891

2,582
1,276
153
562
621
300
95
6,110
11,699
31,932

2,635
1,304
154
571
791
303
801
6,178
12,737
31,154

5
5
31,937

31,154

สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2561

สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2561

31,937

63,091

(98,552)
10,310
6,110
2,744
(197)
239

(118,575)
48,310
12,288
2,744
(328)
223
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งบกระแสเงินสด
หน่ วย: พันบาท
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์อื่น
การลดลงในเจ้ าหนี ้อื่น
การเพิ่มขึ ้นในค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้ นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
และข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายงวด (พันบาท)
อัต ราส่ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยรวมต่ อ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ ถัว เฉลี่ ย
ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัตราส่วนของรายได้ จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั
เฉลีย่ ระหว่างงวด (ร้ อยละ)
อัต ราส่วนของจ านวนถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของการซื อ้ ขายเงิ น
ลงทุน ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรั พย์ สุท ธิ ถัวเฉลี่ย ระหว่างงวด
(ร้ อยละ)*
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด (พันบาท)

สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2561
30 มิถุนายน 2561
(2,704)
(4,147)
(82,306)
(83,298)
4,356
7,041
(5)
(5)
(128,068)
(72,656)
(6,381)
(6,381)
(134,449)
135,628
1,179

(29,853)
(12,559)
(42,412)
(115,068)
135,628
20,560

สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่
สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2561
30 มิถุนายน 2561
1,583,204
1,584,505
0.74
1.55
2.77

5.55

-

0.63

1,572,547

1,578,262

* จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายเงินลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักด้ วยมูลค่าเงินลงทุนแต่ละประเภท ณ วันสิ ้นงวดโดย
ไม่รวมเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ AIMIRT มีมติ ให้
1. จ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับผลการดาเนิ นงานตัง้ แต่วนั ที ่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตัง้ กองทรัสต์ AIMIRT) ถึงวันที ่ 31
มีนาคม 2561 ในอัตรา 0.1926 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์ ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวในวันที ่ 12 มิ ถุนายน
2561 และ
2. จ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับผลการดาเนิ นงานตัง้ แต่วนั ที ่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2561 ในอัตรา 0.1861
บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวในวันที ่ 5 กันยายน 2561
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