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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต์ (Fact Sheet) 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

1. สำระส ำคญัของกองทรสัต์ 

ช่ือกองทรสัต์ (ไทย) ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   
เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล โกรท 

ช่ือกองทรสัต์ (องักฤษ) AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ AIMIRT 
ผู้เสนอขำยหน่วยทรสัต์ 
และผู้จดักำรกองทรสัต์ 

บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

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

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ในครัง้น้ี 

มูลค่ำกำรเสนอขำย ไม่เกนิ 2,050.00 ลา้นบาท รำคำสู งสุด ท่ีจะเสนอ
ขำยหน่วยทรสัต์ 

ไ ม่ เ กิ น  11.90 บ าทต่ อ
หน่วย  

จ ำนวนหน่วยท่ีออกและ
เสนอขำย 

ไม่เกนิ 172,268,908  
หน่วย 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ 10.00 บาทต่อหน่วย 

 
รำคำสูงสุดท่ีจะเสนอขำยหน่วยทรสัต์ ไม่เกนิ 11.90 บาทต่อหน่วย 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายนัน้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ
ประกาศผ่านเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทรสัต์ 22 ธนัวาคม 2560 
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์ 

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

สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นเบือ้งตน้และวธิกีารจองซื้อ มรีายละเอยีดดงันี้ 
ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหน่วยทรสัต์ท่ีเสนอขำย (หน่วย) 

ส่วนท่ี 1 เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ท่ีจะท ำให้กองทรสัต์มีหน้ำท่ีตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

ประมาณ 137,815,126 หน่วย 

ส่วนท่ี 2 เสนอขำยหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือ
จำกส่วนท่ี  1 โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
(Public Offering: PO) ตำมดุลยพินิจของผู้จดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

หน่วยทรสัต์ส่วนทีเ่หลอืจาก 
การเสนอขายในส่วนที ่1 
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1.2 มูลค่ำกำรระดมทุน 

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

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

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทุนในครัง้น้ี 

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

1.4 โครงสร้ำงเงินทุนของกองทรสัต์ภำยหลงักำรระดมทุน 

ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิเพิม่เตมิมูลค่าไม่เกนิ 2,350.00 ล้านบาท ซึ่งมแีหล่งเงนิทุนจากเงนิจากการ
เพิม่ทุน โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์จ านวนไม่เกนิ 2,050.00 ล้านบาทและเงนิกู้ยมืระยะยาวจ านวน
ประมาณ 300.00 – 600.00/1 ลา้นบาท กองทรสัต ์AIMIRT จะมโีครงสรา้งเงนิทุนดงัต่อไปนี้ 

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

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

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

เขา้ลงทุนแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2564  
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1.5 ลกัษณะกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติม 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

1.6 ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติม  

หมายเหตุ:  
/1 รายได้ทีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายได้รวมอา้งองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท า
ขึ้นภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

อตัรำส่วนลกัษณะกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์นต่อผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์ลงทุนอยู่
เดิมและมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะเข้ำลงทุนส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติม 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทนุเพ่ิมเติม ทรพัยสิ์นรวมภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

     

อตัรำส่วนประเภททรพัยสิ์นต่อรำยได้รวมทุกโครงกำร 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทนุเพ่ิมเติม/1 ทรพัยสิ์นรวมภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

    

กรรมสทิธิ ์
80%

สทิธกิารเช่า
20%

กรรมสทิธิ ์
61%

สทิธกิารเช่า
39%

อาคารคลงัสนิคา้
100%

อาคารคลงัสนิคา้
49%

ถงัเกบ็สารเคมเีหลว
31%

อาคารคลงัหอ้งเยน็
15%

อาคารโรงงาน
5%
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1.7 สรปุรำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติม 

มูลค่ำประเมิน 

รำคำประเมิน (ล้ำนบำท) 
บริษทั ซิมส ์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

คอนซลัแทนท์ จ ำกดั 

บริษทั แกรนด ์ 
แอสเซท  

แอดไวเซอร่ี จ ำกดั 

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

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

1.8 โครงสร้ำงผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

ณ วนัที ่2 เมษายน 2564 AIMIRT มผีูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามสมุดทะเบยีนดงันี้ 

ล ำดบั ผู้ถือหน่วยทรสัต ์
จ ำนวน

หน่วยทรสัต ์
(หน่วย) 

สดัส่วนกำรถือ
หน่วยทรสัต ์

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

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

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

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

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

รวมผู้ถือหน่วยทรสัต์สูงสุด 5 รำยแรก 124,649,184 29.24 
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตต์่างดา้ว (รอ้ยละ) 49.00 
การถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตต์า่งดา้ว (รอ้ยละ)  0.42 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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1.9 ประวติักำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 

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

1 ม.ค.2562 –  
31 ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. 2563 – 
31 ธ.ค. 2563 

ตัง้แต่จดัตัง้ 

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

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

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

กรณีกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในมูลค่ำไม่เกิน 2,280 ล้ำนบำท 
ประมำณกำรกำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ต่อหน่วย/1 (บำทต่อหน่วย) 

0.9080 

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

อ้างองิขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ
ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ประมาณการ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
เท่ากบั 0.9080 บาทต่อหน่วย โดยมรีายละเอยีดประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
และประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ าหรบัช่วงเวลาประมาณการ ดงันี้ 

 ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

(บำทต่อหน่วย)/1 

ประมำณกำรอตัรำกำร
จ่ำยประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์
ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิม/2 

(ร้อยละ) 
ทรพัยสิ์น 
ท่ีมีอยู่เดิม 

ทรพัยสิ์นภำยหลงั
กำรลงทุนเพ่ิม 

ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย (Dividend Yield) 

0.8830 0.9080 7.26 

ประมาณการเงนิลดทุนต่อหน่วย 
(Capital Reduction) 

- - - 

ประมำณกำรกำรจ่ำยประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุนต่อหน่วย  
(Total Distributable Yield) 

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

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

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ ในส่วนที่ 
2.4 ขอ้ 4.3.2 ประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์) 

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

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

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

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

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

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

รำ
คำ

เส
นอ

ขำ
ยต่

อห
น่ว

ย 
(บ
ำท

) 

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

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

(โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในส่วนที่ 2.4 
ขอ้ 4.3.3 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิการการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ถือหน่วยต่อหน่วยส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 
มถิุนายน 2565) 
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1.12 ประมำณกำรผลตอบแทนระยะยำวของกองทรสัต์ 

อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.471  โดย
ในการก าหนดมูลค่าสุดท้ายที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
พจิารณาปัจจยัต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์อตัรา
ผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่ักลงทุนจะไดร้บั ศกัยภาพในเชงิพาณิชย์ของทรพัยส์นิ อตัราดอกเบี้ยทัง้ใน
ประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ 
รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่นๆ และการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายย่อย ซึ่งที่
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตพ์จิารณาแลว้เหน็ว่าราคาเขา้ลงทุนสงูสุดดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม
และยอมรบัได ้เนื่องจากทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้เป็นทรพัย์สนิทีม่ศีกัยภาพในการสร้าง
รายได ้มที าเลทีต่ัง้ทีด่แีละมสีภาพพรอ้มทีจ่ะน าไปจดัหาผลประโยชน์ และทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ
ยงัมคีวามหลากหลายของทรพัยส์นิ และกลุ่มลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละโครงการ 

1.13 ข้อมูลเก่ียวกบัสญัญำเช่ำ/1 

 

 
1 ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรอื IRR) ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ อา้งองิจากสมมตฐิานในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ
ของผูป้ระเมนิและสมมตฐิานในการจดัท างบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 
เดอืน ช่วงเวลาประมาณการวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที่ 30 มถิุนายน 2565 ของผูส้อบบญัช ีโดยอ้างองิราคาทรพัย์สนิที่จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิที่ 
2,280 ล้านบาท และราคาหน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขายที่ 12.50 บาทต่อหน่วย ทัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิได้จดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) ของ ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในจากสมมตฐิานราคาหน่วยทรสัต์ที่ 11.0 ถงึ 13.0 บาทต่อหน่วย และจากสมมตฐิาน
การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ MLR รอ้ยละ 4.31 ถงึ รอ้ยละ 6.31 ประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จะอยู่ในช่วงระหวา่ง
ประมาณรอ้ยละ 8.12 ถงึรอ้ยละ 9.34 

อย่างไรกด็ ีราคาเขา้ลงทุนในหน่วยทรสัต์ของผูล้งทุนแต่ละรายอาจแตกต่างกนั ซึง่จะท าใหผู้ล้งทุนแต่ละรายไดร้บัอตัราผลตอบแทนภายในทีแ่ตกตา่ง
กนั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในดงักล่าว เป็นการประมาณการโดยข้อมูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและ
สมมตฐิานหลายประการ และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนั ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่
ปรกึษาทางการเงนิไม่สามารถควบคุมได ้จงึอาจท าให้ผลที่เกดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากที่ประมาณการไว้ ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่
ปรกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัอตัราผลตอบแทนภายในตามประมาณการอตัราผลตอบแทนภายในดงักล่าว 

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

อายุสญัญาเช่าคงเหลอืเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนัก (WALE) เท่ากบั 6.62 ปี 

ปีทีส่ญัญาเช่าหมดอายุ ปีทีส่ญัญาเช่าหมดอาย ุ
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หมายเหตุ:   
/1 รายไดท้ีใ่ชใ้นการค านวณ เป็นรายไดร้วมอ้างองิตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 และสญัญาเช่าทีค่าดว่าจะมกีารจดัท า
ขึ้นภายในวนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 

1.14 ข้อมูลเก่ียวกบัผู้เช่ำทรพัยสิ์น/1 

 
 

 
 
 

จ ำแนกตำมสญัชำติของผู้เช่ำ 
ก่อนกำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

   

จ ำแนกตำมประเภทธรุกิจของผู้เช่ำ 
ก่อนกำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 
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หมายเหตุ:  
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

1.15 ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม 

ทีม่า: TIP 

 

สดัส่วนรำยได้จำกผู้เช่ำรำยใหญ่ 5 อนัดบัแรก 
ก่อนกำรเข้ำลงทุนเพ่ิมเติม ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

  

อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำรทิพย ์5 และโครงกำรทิพย ์8 (ส่วนลงทุนเพ่ิมเติม)   
รำยได้รวม ก ำไรหลงัจำกหกัค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำอำคำร 
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เอเซลเลน้ซ ์จ ากดั 11%

บรษิทั สยามเฆม ี
จ ากดั (มหาชน) 9%
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ทีม่า: 2 Tiger Prop 

 
 

หมายเหตุ:  
/1 อาคารคลงัสนิคา้โครงการไทยแทฟฟิตา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ ทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่ด าเนินการใหเ้ช่าครัง้แรกใน
เดอืนมนีาคม 2563 

ทีม่า: Thai Taffeta 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในอดตีของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิ่มเตมิ
ในส่วนที ่2.3 ขอ้ 3.3 รายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละโครงการทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ) 

 

อำคำรคลงัสินค้ำ โครงกำรเอม็เอส แวรเ์ฮ้ำส ์
รำยได้รวม ก ำไรหลงัจำกหกัค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำอำคำร 

  

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

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

 

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

ตวัเลขผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. ส ำหรบังวด
สำมเดือน

ส้ินสุด วนัท่ี 31 
มี.ค. 2564 
(สอบทำน) 

2561 
(ตรวจสอบ) 

2562 
(ตรวจสอบ) 

2563 
(ตรวจสอบ) 

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

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

ในรอบปี 2563 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทรพัย์สินที่กองทรสัต์เข้าลงทุนทัง้หมดทุก
โครงการมอีตัราการเช่าเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 100  

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

รำยได ้

ในรอบปี 2563 กองทรสัต์มรีายไดร้วมจ านวน 586.25 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 248.22 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
73.43 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้รวมของกองทรสัต์ในปี 2563 ประกอบด้วยรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร
จ านวน 586.13 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 ของรายไดร้วม และรายไดด้อกเบีย้รบัจ านวน 0.13 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.02 ของรายไดร้วม โดยการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมของกองทรสัตใ์นปี 2563 มปัีจจยัสนับสนุนหลกั
จากรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีเ่พิม่สูงขึน้จากการรบัรูร้ายได้เตม็ปีจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิ
เมื่อเดอืนสงิหาคม 2562 รวมถึงการรบัรู้รายได้จากทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เติมเมื่อเดอืนสงิหาคม 
2563 ซึง่มอีตัราการเช่าทีร่อ้ยละ 100 และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัตไ์ดท้นัทนีับจากวนัทีก่องทรสัต์เขา้
ลงทุน 

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

ค่ำใช้จ่ำย 

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

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

ก ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ 

ในรอบปี 2563 กองทรสัต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 397.34 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.78 ของรายได้
ทัง้หมด เพิม่ขึน้ 170.49 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 75.16 จากปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการ
เตบิโตของรายไดท้ีเ่กดิจากทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเพิม่เตมิ นอกจากนี้ ในปี 2563 กองทรสัต์ยงัมกี าไร
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 18.54 ล้านบาท จากการสอบทาน
การประเมนิค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ประจ าปี ส่งผลใหใ้นปี 2563 กองทรสัตม์กีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิาก
การด าเนินงานเท่ากบั 413.82 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 27.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.11 

ในงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 กองทรสัต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 104.77 ล้านบาท คดิ
เป็นร้อยละ 67.21 ของรายได้ทัง้หมด เพิม่ขึ้น 7.56 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 7.78 จากงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้า และมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนินงานระหว่างงวดเท่ากบั 104.92 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 10.26 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 10.84 โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการ
เตบิโตของรายไดท้ีเ่กดิจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิม่เตมิ 

สินทรพัยส์ทุธิ 

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

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

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
เพดำน % ต่อปี 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

รวม ร้อยละ 10.00 ของ NAV - 

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ รอ้ยละ 0.75 ของ TAV โดย
มคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อย
กว่า 5.00 ลา้นบาทต่อปี 

อตัรำพื้นฐำน   :  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของ TAV โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้
ต ่าไม่น้อยกว่า 5.00 ลา้นบาทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำ
ซ่ึงทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ 
(Acquisition fee) : ตามที่
จ่ายจรงิ 

ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซ่ึงทรัพย์สินของ
กองทรสัต์ (Acquisition Fee)  

ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ได้มาของ
กองทรสัตใ์นแต่ละคราว 

ค่ำธรรมเนียมในกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์น
ของกองทรสัต์ (Disposal 
fee) : ตามทีจ่่ายจรงิ  

ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์นของ
กองทรสัต์ (Disposal Fee)  

ไม่ เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ต ่ ากว่าระหว่าง
ทรพัย์สนิที่จ าหน่ายไปของกองทรสัต์ในแต่ละคราว 
และราคาประเมนิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิราคาที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

• ค่าธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็
รกัษาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 1.00 ของ TAV โดย
มคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่าไม่น้อย
กว่า 5.00 ลา้นบาทต่อปีโดย
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการ

จดัการกองทรสัต์ 

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

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน รอ้ยละ 0.10 ของ NAV ไม่เกนิรอ้ยละ 0.038 ต่อปีของ NAV 

• ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารจดัการ
ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 
  

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.75 ของ
รายไดสุ้ทธจิากสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิารส าหรบั
ค่าธรรมเนียมการบรหิาร

จดัการทรพัยส์นิหลกั และไม่
เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปีของ
ก าไรจากการด าเนินงาน
ส าหรบัค่าธรรมเนียมพเิศษ 

  

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัต์ ซึ่งช าระให้กบัผู้จดัการกองทรสัต์ มอีตัรา
ดงันี้ 
(1)  ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรพัย์สินหลัก

ของกองทรสัต์ (Performance Fee) ไม่เกินร้อย
ละ 2.75 ของรายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร 

(2)  ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) ไม่เกนิรอ้ย
ละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
เพดำน % ต่อปี 

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
อตัรำท่ีคำดว่ำจะเรียกเกบ็  

(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ค่ำธรรมเนียมกำรควบคมุ
งำนปรบัปรงุอำคำร และ
กำรก่อสร้ำงพฒันำ
อสงัหำริมทรพัย ์: ตามที่
จ่ายจรงิ 

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

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
รายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารง
สถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียม
ทีป่รกึษา ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ ์กรณีทีม่กีาร
ระดมทุน 

 ตามที่จ่ายจรงิ หรอืตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 11 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์   

1.20 เง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์จะลงทุนเพ่ิมเติม  

☐  ไม่ม ี     ☑  ม ี     
โปรดพิจารณาเงื่อนไขในยกเลิกการลงทุนในทรพัย์สินที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.10 
เงือ่นไขในการยกเลกิการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์ 

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

1.21 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้จดักำรกองทรสัต์ และทรสัตี 
ผู้จดักำรกองทรสัต ์
ชื่อทรสัต ี : บรษิทั เอไอเอม็ รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที ่62 อาคารมลิเลนเนีย ทาวเวอร ์ชัน้ 16 หอ้ง 1601  

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

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

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

  

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

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

2.1 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักองทรสัต์หรือกำรด ำเนินงำนของกองทรสัต์ 

1) สมมติฐานในในงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์
สมมติมคีวามไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กบัความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ  การแข่งขนั เศรษฐกิจ 
การเงนิ และกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลใหผ้ลประกอบการทีแ่ทจ้รงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้
อย่างมนีัยส าคญัและอาจส่งผลต่อมลูค่าทีไ่ดล้งทุนในกองทรสัต์ 

2) ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

3) ความเสีย่งของผลประกอบการของกองทรสัต์ขึ้นอยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการ
เพิม่ทุนครัง้ทีส่องของกองทรสัต์ 

4) ความเสี่ยงที่กองทรสัต์อาจสูญเสยีผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ หรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์ และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจสูญเสยีบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสูงและบุคลากรทีม่ี
ความเชีย่วชาญในการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 

5) ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

6) รายได้ของกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงนิของผู้เช่าพืน้ที่ และการตดัสนิใจต่ออายุสญัญาเช่า และ/
หรอืสญัญาบรกิาร เมื่อสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารของผูเ้ช่าพืน้ทีส่ิน้สุดลง  

7) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ใหค้วามยนิยอมเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาเช่า และ/หรอื สญัญาบรกิารกบั
กองทรสัต ์

8) ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบั
การเพิ่มทุนครัง้ที่สองเนื่องจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ 

9) ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากการทีก่องทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

10) กองทรัสต์ต้องพึ่งพาบริษัทเจ้าของทรพัย์สิน หรือบุคคลที่บริษัทเจ้าของทรัพย์สินก าหนดส าหรบัการ
ใหบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคส่วนกลางบางประการ 

2.2 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต์ 

1) ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาผูเ้ช่าพืน้ที ่อตัราการเช่า และอตัราค่าเช่า 

2) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต์ 

3) ความเสีย่งเรื่องการใชส้ทิธใินการบอกเลกิสญัญาเช่า และ/หรอืสญัญาบรกิารก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
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4) ความเสีย่งจากการทีท่รพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องมสีญัญาเช่า และ/
หรอืสญัญาบรกิารบางส่วนทีใ่กลจ้ะครบก าหนดอายุ 

5) ความเสีย่งจากการทีท่รพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ตัง้อยู่ในเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ บรเิวณใกลเ้คียง
สนามบนิสุวรรณภูม ิ

6) ความเสีย่งทีท่รพัยส์นิอาจมสีภาพดอ้ยลงในการจดัหาประโยชน์ และ/หรอื ความเสีย่งทีเ่งนิเกบ็ส ารองเพื่อ
การซ่อมแซม หรอื การปรบัปรุงใหญ่ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจมไีม่เพยีงพอ 

7) ความเสีย่งจากการทีท่รพัย์สนิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีส่องอาจมคีวามช ารุด
บกพร่อง หรอือาจมกีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายและกฎระเบยีบ หรอือาจมคีวามบกพร่องอื่น 

2.3 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์

1) ความเสี่ยงโดยทัว่ไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงในทางลบด้านการเมอืงและ
ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะด้านลบของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ การเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย 
อตัราเงนิเฟ้อ อตัราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือ
นโยบายทางเศรษฐกจิอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้ 

2) กองทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และการ
ขาดทางเลอืกอื่นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

3) ความเสีย่งทางการเมอืง 

4) การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนมขีอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

6) ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนถูกเวนคนื 

7) ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตถ์อืครองนัน้อาจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ เพิม่ขึน้ 

8) ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
กองทรสัตอ์าจสญูเสยี 

9) ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และการก่อวนิาศภยั 

2.4 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ 

1) ความเสี่ยงจากมูลค่าของอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมนิมูลค่า
ทรพัย์สนิไม่ไดเ้ป็นเครื่องแสดงมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของอสงัหารมิทรพัย์ และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาที่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนดงักล่าวนัน้จะเป็นไปตามมลูค่าประเมนิไม่ว่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

2) ความเสีย่งจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจลดลงหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

3) ความเสี่ยงเกี่ยวกบัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์และผลประโยชน์
ตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากหน่วยทรัสต์น้อยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับจากการ
ด าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 

4) ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากรายงานประมาณการงบก าไร
ขาดทุน 

5) การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ 
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6) ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหน่วยทรสัตไ์ด ้

7) เงนิคนืทุนจากการเลกิกองทรสัต์อาจจะน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 

8) ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

9) ความเสีย่งเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซื้อขายหน่วยทรัสต์
ในตลาดหลกัทรพัย ์

10) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย์ 

11) ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 

 
 


