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สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับทรัสต)ี 

 
1.  วนัท่ีท ารายการ : ภายหลงัจากที่ได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ ม  
อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ AIMIRT”) และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และคูส่ญัญาได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไว้
ในสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ AIMIRT เรียบร้อยแล้ว  

   
2. คูก่รณีที่เก่ียวข้องและ

ความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ 
AIMIRT 

: บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยอาจเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทประกันภยั ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ 
ทรัสตีตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

   
3. ลกัษณะสว่นได้เสยีของบคุคลที่

เก่ียวโยงกนักบัทรัสต ี
: บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี มีส่วนได้เสียโดยการเป็นบุคคลที่กองทรัสต์ 

AIMIRT ประสงค์จะกู้ ยืมเงินเพื่อน ามาซื อ้และช าระค่าเช่าทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติม อีกทัง้ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
กองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT 
การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์  AIMIRT และเพื่อใช้ค า้
ประกนัการใช้สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

   
4.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ : กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ยืมเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี และน าเงิน

ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินดงักลา่วไปลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงทรัพย์สินของ
กองทรัสต์  AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้สาธารณูปโภคของ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

   
5. เง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน : (1) เงินกู้ ยืมในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 1,190,000,000 (หนึ่ง

พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิ
โครงการ SCC โครงการ TIP 8 และโครงการสวนอตุสาหกรรมบางกะดี  

(2) เงินกู้ ยืมในวงเงินกู้ ระยะยาวจ านวนรวมไม่เกิน 110,000,000 (หนึ่ง
ร้อยสบิล้าน) บาท เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมโครงการเจ
ดบัเบิล้ยดูี แปซิฟิค (สว่นขยายเพิ่มเติม) 

(3) เงินกู้ ยืมในวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน (ตัว๋สญัญาใช้เงิน) จ านวนรวมไม่
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เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน ) บาท และวงเงินสินเช่ือค า้ประกัน  
(Bank Guarantee) จ านวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ AIMIRT ในการบริหารและ
การด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT การซ่อมบ ารุงและปรับปรุง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  AIMIRT รวมทัง้เพื่อใช้ค า้ประกันการใช้
สาธารณปูโภคของทรัพย์สนิของกองทรัสต์ AIMIRT 
 

6.  ขนาดของรายการและมลูคา่รวม
ของสิง่ตอบแทน 

: การกู้ยืมเงินส าหรับเงินกู้ทัง้หมดจ านวนรวมประมาณไมเ่กิน 1,360,000,000 
(หนึง่พนัสามร้อยหกสิบล้าน)  บาท โดยอตัราดอกเบีย้ การช าระดอกเบีย้ จะ
เป็นไปตามที่กองทรัสต์ AIMIRT จะได้ตกลงกับผู้ ให้กู้  และเปิดเผยในแบบ
แสดงรายการข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

   
7. เกณฑ์ในการก าหนดมลูคา่สิง่ตอบ

แทน 
: เง่ือนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ และการช าระดอกเบีย้จะ

เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลและไมท่ าให้กองทรัสต์ AIMIRT เสยีประโยชน์ โดย
มีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวข้องที่เป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ 
(Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่ เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ AIMIRT อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
จากอตัราดอกเบีย้ / ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ AIMIRT ในอดีต 
และอัตราที่เรียกเก็บกับผู้ กู้  / ผู้ รับบริการรายอื่น และผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในการเข้าท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าท าธุรกรรมนัน้ 
โดยการด าเนินธุรกรรมดังกล่าวจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 
AIMIRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั เช่น คา่ตอบแทน จ านวนเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระราคา ฯลฯ 

   
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากกู้ยืมเงิน : ท าให้โครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ของกองทรัสต์ AIMIRT เกิดความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุ
ของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดทุน และตลาดหนีใ้น
ปัจจบุนั และเพื่อความคลอ่งตวัในการด าเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT 

   
9. การขออนมุตัิท ารายการ : จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และ รายการนีอ้าจเข้าขา่ยเป็นการกระท าที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ AIMIRT กับทรัสตี ดังนัน้ มติที่ประชุมของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
จะต้องไม่มีเสียงคดัค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
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ดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้
เสยีเป็นพิเศษ  
 
โดยรายละเอียดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่มีการขอ
มติเป็นไปตามใบแจ้งรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 

   
10. ความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าท า
รายการ และเปรียบเทียบความ
สม เหตุสมผลระหว่า งการท า
รายการกับบุคคลที่ เก่ียวโยงกับ
บคุคลภายนอก 

: บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ AIMIRT จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
เนื่องจากจะช่วยให้กองทรัสต์  AIMIRT มี โครงสร้างการบริหารเงินที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้นทุนในการลงทุนต ่าลง เมื่อเทียบกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คลอ่งของกองทรัสต์ AIMIRT ด้วย ในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบีย้ที่กองทรัสต์ 
AIMIRT ต้องช าระในการกู้ยืมเงินในครัง้นีจ้ะอยูใ่นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัอตัรา
การกู้ ยืมเงินของลูกค้าชัน้ดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอ
ให้กับลกูค้าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่
ใกล้เคียงกัน (เช่น ในเร่ืองที่เก่ียวกบัสิทธิระหว่างเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และปัจจยัความเสี่ยงอื่นๆ) ซึ่งต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินในสว่น
ทุนของกองทรัสต์ AIMIRT อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่า
ธุรกรรมที่กองทรัสต์ AIMIRT จะกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของทรัสตี
ไม่ได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และท าให้กองทรัสต์  AIMIRT 
เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นไปตามทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) 
และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของ
บริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

: ไมม่ี  

   
12. รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา : ไมม่ี 
   
13. รายช่ือผู้บริหาร และรายช่ือผู้ถือ
หนว่ยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
 

: 1. รายช่ือผู้บริหาร 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT 
ประกอบด้วย 
นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู 
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นายจรัสฤทธ์ิ อรรถเวทยวรวฒุิ 
นางสาวญาณิชศา ชาติวฒุิกอบกลุ 
นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ์ 
นางสาวจาฎพุจัน์ อทุวนิช 
นายเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ 

 
2. รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์  10 รายแรก ณ  วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (Record date) (5 พฤศจิกายน 2561) เป็นไปตามใบแจ้ง
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
 

13. ตารางสรุปข้อมลูทางการเงิน : โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต์ AIMIRT 

งบดุล 
หน่วย: พันบาท 

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2561 

ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2561 

สินทรัพย์   
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 2,140,000 2,140,000 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 88,247 70,270 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,179 20,560 
ลกูหนี ้   
    จากการให้เช่าและบริการ - - 
    จากดอกเบีย้ 205 336 
    จากกรมสรรพากร 14,839 14,855 

สนิทรัพย์อื่น 2,835 4,278 
รวมสินทรัพย์ 2,247,305 2,250,299 
หนีส้ิน   
เจ้าหนี ้   
    จากดอกเบีย้ 136 136 
    อื่น 18,434 17,442 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 5,310 7,995 

เงินมดัจ ารับจากคา่เช่า 50,221 50,221 

เงินกู้ยืมระยะยาว 590,000 590,000 
รวมหนีส้ิน 664,101 665,794 
สินทรัพย์สุทธิ 1,583,204 1,584,505 
สินทรัพย์สุทธิ:   
ทนุจดทะเบียน   
    หนว่ยทรัสต์ 155,000,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 1,550,000 1,550,000 
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์   
    หนว่ยทรัสต์ 155,000,000 หนว่ย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 1,550,000 1,550,000 
ก าไรสะสม 33,204 34,505 
สินทรัพย์สุทธิ 1,583,204 1,584,505 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 10.2142 10.2226 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: พันบาท 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
รายได้จากเงนิลงทุน   
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 43,528 43,705 
รายได้ดอกเบีย้ 103 186 
รวมรายได้ 43,631 43,891 
ค่าใช้จ่าย   
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ฯ  2,582  2,635 

คา่ธรรมเนียมทรัสตี  1,276  1,304 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  153  154 
คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ฯ  562  571 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  621  791 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ  300  303 
คา่ใช้จ่ายอื่น  95  801 
ต้นทนุทางการเงิน  6,110  6,178 
รวมค่าใช้จ่าย  11,699  12,737 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  31,932  31,154 
รายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน   
ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  5  - 
รวมรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน  5  - 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  31,937  31,154 
 

งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 31,937 63,091 
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานให้
เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน: 

  

   การซือ้เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (98,552) (118,575) 
   การขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  10,310  48,310 
   ต้นทนุทางการเงิน  6,110  12,288 
   การลดลงในลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ  2,744  2,744 
   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้  (197) (328) 
   การลดลงในลกูหนีจ้ากกรมสรรพากร  239  223 
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งบกระแสเงนิสด 
หน่วย: พันบาท 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
   การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์อื่น  (2,704) (4,147) 
   การลดลงในเจ้าหนีอ้ื่น  (82,306) (83,298) 
   การเพิ่มขึน้ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  4,356  7,041 
   ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์  (5) (5) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (128,068) (72,656) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ - (29,853) 
ดอกเบีย้จ่าย (6,381) (12,559) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (6,381) (42,412) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสทุธิ (134,449) (115,068) 
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด 135,628 135,628 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายงวด  1,179 20,560 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 มิถุนายน 2561 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (พนับาท) 1,583,204 1,584,505 
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินท รัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

0.74 1.55 

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวั
เฉลีย่ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 

2.77 5.55 

อัตราส่วนของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของการซือ้ขายเงิน
ลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 
(ร้อยละ)* 

- 0.63 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (พนับาท) 1,572,547 1,578,262 

*  จ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุค านวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัด้วยมลูคา่เงินลงทนุแตล่ะประเภท ณ วนัสิน้งวดโดย
ไมร่วมเงินฝากธนาคาร 

หมายเหต ุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ AIMIRT มีมติให้  
1. จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 22 ธันวาคม 2560 (วนัจัดตัง้กองทรัสต์ AIMIRT) ถึงวนัที่ 31 

มีนาคม 2561 ในอตัรา 0.1926 บาทต่อหน่วยทรสัต์ โดยกองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวในวนัที่ 12 มิถุนายน 
2561 และ 

2. จ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 ในอตัรา 0.1861 
บาทต่อหน่วยทรสัต์ โดยกองทรสัต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวในวนัที ่5 กนัยายน 2561 
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