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เรียน ทานผูถือหนวยทรัสต

ภาพรวมป 2564 จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงสงผลกระทบอยางตอเน่ืองทั่วโลกรวม
ถึงประเทศไทย ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงถูกจำกัดภายใตมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 และ
การขอความรวมมอืจากประชาชนในการปฏบัิตติามมาตรการของภาครฐัอยางเครงครดั สงผลใหประชาชนมีการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
โดยหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมตางๆ ผานระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น รวมถึงภาคธุรกิจ
ที่เนนใชกลยุทธ Digital transformation ที่หันมาพึ่งพาการใชบริการผานระบบคลาวด (Cloud Computing) เพื่อลดตนทุนดาน
ไอทีในการดำเนินธุรกิจและชวยใหสามารถขยายธุรกิจไดงายและสะดวกรวดเร็ว สงผลใหปริมาณขอมูลท่ีเกิดขึ้นในแตละวันมีแนว
โนมเพิ่มสูงขึ้น ทำใหบริการทางดานดิจิทัลมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต (INETREIT) กอตั้งขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เปนกองทรัสต   
กองแรกในประเทศไทยที่มีการลงทุนในธุรกิจ Data Center ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศและเปนธุรกิจที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขับเคลื่อนดิจิทัลประเทศไทย โดยธุรกิจ Data Center มีการใหบริการในรูปแบบการรับฝาก
เซิรฟเวอร (Server) และการใหบริการระบบคลาวด ซึ่งเปนบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลดิจิทัล โดยจัดสรรการใชทรัพยากรคอมพิวเตอร
รวมกันผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายใตระบบความปลอดภัยที่ไดรับมาตรฐาน ซึ่งสามารถแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้

Infrastructure as a Service (IaaS) เปนการใหบริการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เซิรฟเวอร และพื้นที่จัดเก็บขอมูล 
(Storage) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ทำใหสามารถใชซอฟตแวร เพื่อจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร โดยที่ผูใชงานไมจำเปนตอง
ดูแลรักษาอุปกรณดวยตนเอง ชวยใหผูใชบริการประหยัดคาใชจายทางดานไอที 

Platform as a Service (PaaS) เปนบริการที่ใหผูใชบริการสามารถนำแอปพลิเคชัน (Application) ของผูใชบริการมาทำงาน
อยูบนระบบนี้ โดยจะชวยใหผูใชบริการใชงานไดโดยไมตองดูแลรักษาทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร เชน บริการใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส บริการระบบบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล (Paperless) บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และบริการเตรียมความ 
พรอมทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) เปนตน

Software as a Service (SaaS) เปนการใหบริการซอฟตแวรผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งผูใชงานไมตองทำการลงซอฟตแวร
ในอุปกรณปลายทาง และไมตองดูแลรักษาฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูล เชน Email on Cloud, Accounting Software on 
Cloud เปนตน 

โดยวันที่ 3 สิงหาคม 2564  INETREIT เขาลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ 
ศูนยปฏิบัติการขอมูล INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data Center) และสิทธิการเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย 
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ดวยมูลคาการลงทุน 4,089 ลานบาท  หลังจากเขาลงทุนแลว INETREIT มีรายไดจากการใหเชา ทรัพยสิน
แกผูเชาทรัพยสินหลัก คือ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET โดยผลดำเนินงานในป 2564 ในชวงระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือน (ตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564) INETREIT มีรายไดทั้งสิ้น 163.94 ลานบาท สามารถจาย
ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตสำหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 จำนวนรวมทั้งสิ้น 0.3540 บาทตอหนวย ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของทรัพยสินและการบริหารจัดการทรัพยสินที่ INETREIT เขาลงทุนไดเปนอยางดี INETREIT ยังคงมีความมุงมั่นที่จะ
สรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหนวยทรัสตทุกทาน จึงมั่นใจวา INETREIT จะเปนทางเลือกหนึ่งใหกับนักลงทุนที่มีความสนใจในผล
ตอบแทนระยะยาวได

สุดทายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ขอขอบคุณผูถือ หนวย
ทรัสตทุกทานที่ใหการสนับสนุน และไววางใจ INETREIT บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นท่ีจะใชประสบการณและความชำนาญในการบริหาร
จัดการทรัพยสินของ INETREIT ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมองหาโอกาสในการลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสินใหม ๆ  ที่มีศักยภาพ
ในการสรางรายไดเพื่อสรางประโยชนตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหนวยทรัสตทุกทาน 
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นางสาวสุพรรณิการ เกียรติดุริยกุล

นายสุตกานต แนนหนา
รักษาการกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รักษาการผูอำนวยการฝายบริหารสินทรัพย
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ชื่อกองทรัสต (ไทย)

ชื่อกองทรัสต (อังกฤษ)

ชื่อยอหลักทรัพย

ผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตี 

ผูสอบบัญชี

วันจัดตั้งกองทรัสต

อายุของกองทรัสต

ระยะเวลาการเชา

ประเภทของกองทรัสต

ราคาปด ณ วันทำการสุดทายของป

ทุนจดทะเบียน

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (NAV/หนวย)

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการทรัสต   

อายุสัญญาเชาที่ดินเฉลี่ยคงเหลือถวงน้ำหนัก

11.00 บาท/หนวย

3,300 ลานบาท

10.6886 บาท

29 กรกฎาคม 2564

24 ป

Market Cap

จำนวนหนวย

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)

Par (บาทตอหนวย)

Price/NAV

3,630 ลานบาท

330 ลานหนวย

3,527.26 ลานบาท

10 บาทตอหนวย 

1.03 เทา

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนทุน

4,552.74 ลานบาท

1,025.47 ลานบาท

3,233.62 ลานบาท

กำไร (ขาดทุนสะสม)

สัดสวนการกูยืม

293.64 ลานบาท

21.53 % ของสินทรัพยรวม 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต

INET Leasehold Real Estate Investment Trust

INETREIT

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

29 กรกฎาคม 2564

ไมกำหนดอายุกองทรัสต

24 ป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588

ประเภทไมรับไถถอนหนวยทรัสต

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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สัดสวนการลงทุน

สิทธิการเชา
0.02%

โครงสรางรายได

ประเทศไทย
100%

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของเงินกูยืม

อายุสัญญาเชาคงเหลือเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
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กรรมสิทธิ์
99.98%
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บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร
(ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินงานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิ
การเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย

4,308

ทรัพยสินหลักที่ลงทุน
ราคาประเมินตามวิธีพิจารณา

รายได (ลานบาท) ผูประเมิน

ราคาประเมินทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บริษัท  อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปด เค Property Infra Flexible

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริษัท อาคเนย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

บริษัท เอสพีที แลนด จำกัด

82,500,000

17,665,000

12,500,000

11,137,800

10,076,400

10,000,000

10,000,000

7,500,000

7,500,000

6,000,000

25.00

5.26

3.79

3.38

3.05

3.03

3.03

2.27

2.27

1.18

ขอจำกัดการถือของตางชาติ

สัดสวนการถือของชาวตางชาติ

49%

0.05%

0.3540

-

-

จายประโยชนตอบแทน (บาท/หนวย) ไมรวมการประกันรายได

จายประโยชนตอบแทน (บาท/หนวย) จากสวนของประกันรายได

เงินลดทุน (บาท/หนวย)

0.3540

-

-

รายการ 2564 ตั้งแตจัดตั้ง

ผูถือหุนรายใหญ

นโยบายการจายประโยชนตอบแทน

(ณ วันที่ 30/12/2564)

ผูถือหนวยรายใหญ จำนวนหนวยทรัสต รอยละลำดับ

ผูจัดการกองทรัสตจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี ไมนอยกวา
รอยละ 90 และไมนอยกวา 2 ครั้งตอรอบปบัญชี
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30.922564

ป อัตราคาเชาเฉลี่ย (ลานบาท/เดือน)

อัตราคาเชาเฉลี่ย

รายละเอียดของคูสัญญาที่ทำสัญญาเชา (INET) 

ผลการดำเนินงานของกองทรัสต

สัดสวนรายไดแยกตามบริการ สัดสวนรายไดแยกตามธุรกิจ

Colocation
9%

Cloud
91%

ธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ

43.67%ธุรกิจธนาคาร
14.07%

ธุรกิจวัสดุ
กอสราง
4.03%

ธุรกิจขนสง
และโลจิสติกส
2.30%

อื่นๆ 0.50%
หนวยงานรัฐบาล
12.10%

สัดสวนของสัญญาที่จะครบกำหนด

80%

60%

40%

20%

0%

ภายใน 1 ป       ภายใน 2 ป      ภายใน 3 ป       ภายใน 4 ป      ภายใน 5 ป       เกิน 5 ป

76.34%

15.52%

4.35% 3.14% 0.55% 0.01%

ธุรกิจพาณิชย
23.33%
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1.0167 

0.3540 

-

0.23

MLR - 1.75 

(3,873.48)

4,155.72

282.23

3,527.26

1.03

1.48%

3,630.00

11.00

อัตรากำไรตอหนวย (EPU) (บาท)

ประโยชนตอบแทนตอหนวย (DPU) (บาท) 

สวนของลดทุน (บาท)

หนี้สิน / สินทรัพยรวม (เทา)

ดอกเบี้ยไมเกิน (%)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิ

สินทรัพยสุทธิ

ราคา / สินทรัพยสุทธิตอหนวย (เทา) ณ สิ้นปบัญชี

ประโยชนตอบแทน (%) ราคาปด ณ สิ้นปบัญชี

มูลคาตลาด ณ สิ้นปบัญชี (ลานบาท)

ราคาปด ณ สิ้นปบัญชี (บาท)

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ (ลานบาท) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564
(วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึง 31 ธันวาคม 2564

163.78

0.16

128.11

335.52

รายไดคาเชาและบริการ

รายไดอื่น ๆ

กำไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได 
คาเสื่อมราคา และตัดจำหนาย (EBITDA)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน

ประเภทรายงานของผูสอบบัญชีลาสุด

การวิเคราะหและคำอธิบายของผูจัดการกองทรัสตถึงการดำเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกองทรัสต

ในป 2564 กองทรัสตมีการเสนอขายหนวยทรัสตในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยไดจัดตั้งกองทรัสตในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
และเขาลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ตในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทรัสต ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว กองทรัสตมีรายไดรวมเทากับ 163.94 ลานบาท โดยรายได
หลักของกองทรัสตมาจากรายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือรอยละ 99.90 ของรายไดรวม และมีคาใชจายรวม
เทากับ 35.83 ลานบาท เปนตนทุนทางการเงินเทากับ 16.44 ลานบาท หรือรอยละ 45.88 ของคาใชจายรวม สงผลใหกองทรัสตมี
กำไรจากการลงทุนสุทธิ (กำไรจากการดำเนินงาน) เทากับ 128.11 ลานบาท 

กองทรัสตไดมีการพิจารณาจายประโยชนตอบแทนใหผูถือหนวยทรัสต ดังนี้

- ไมมีเงื่อนไข –

พิจารณาจายประโยชนตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 
(วันจัดตั้งทรัสต) ถึง 30 กันยายน 2564 ในอัตรา 0.1269 บาทตอหนวย กำหนดจายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
พิจารณาจายประโยชนตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง
31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.2271 บาทตอหนวย กำหนดจายในวันที่ 10 มีนาคม 2565

       ครั้งที่ 1

       ครั้งที่ 2
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ผูใหกู

ผูกู

วงเงินกู (ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย

อายุสัญญาเงินกู

การชำระดอกเบี้ย

การชำระเงินตน 

หลักประกันการกูยืม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต 

1,000 ลานบาท 

MLR - 1.75 

11 ป นับจากวันที่เบิกเงินกูกอนแรก

ชำระรายเดือน

ชำระคืนโดยการทยอยชำระตามที่ระบุในสัญญาเงินกู เริ่มชำระเมื่อกูยืมตั้งแตเดือนที่15 เปนตนไป

1. 

2. 

3. 
4.  
5.  
6.  
7.  

จำนองทรัพยสินอาคารและอุปกรณโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 รวมถึงอาคาร   
ควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation) และอุปกรณ
จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญาตอไปนี้
-  สัญญาเชาระหวางกองทรัสตและผูเชาหลัก 
-  สัญญาแบงเชาที่ดิน (อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย)
-  สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน
จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิในบัญชีเงินฝากของกองทรัสตตามที่คูสัญญาตกลงกัน 
โอนสิทธิในการรับเงินคาเชาที่  INET ชำระใหกับกองทรัสตตามที่คูสัญญาตกลงกัน
สลักหลังกรมธรรมประกันภัย 
คำรับรองวาจะไมกอหลักประกันบนทรัพยสินหลักเพิ่ม (Negative pledge) จากกองทรัสต
หลักประกันอื่นใดตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน 

สรุปขอมูลสำคัญเกี่ยวกับการกูยืมเงิน

กองทรัสตไดกูยืมเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ลานบาท เพื่อใชสำหรับการลงทุนในทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก 
ซึ่งเขาทำสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชย โดยมีรายละเอียดหลักเบื้องตน ดังตอไปนี้

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต

คาธรรมเนียมทรัสตี

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

คาธรรมเนียมวิชาชีพ

คาใชจายอื่น ๆ

ตนทุนทางการเงิน

0.23

0.11

0.02

0.20

0.01

0.48

7,755,733

3,895,502

536,132

6,730,810

476,027

16,438,174

6.05

3.04

0.42

5.25

0.37

12.83

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต

จำนวนเงินที่จายจริง
(บาท)

รอยละขอมูล
ทรัพยสินถัวเฉลี่ย (1)

% ของรายไดจาก
การลงทุนสุทธิ (2)คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด

ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 
(วันจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายไตรมาส เทากับ 3,403,220,435 บาท
(2)  กำไรจากการลงทุนสุทธิ เทากับ 128,111,612 บาท

หมายเหตุ
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1.    ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทรัสตหรือการดำเนินงานของกองทรัสต

ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของกองทรัสตซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ  ในฐานะผูจัดการกองทรัสต  เนื่องจาก 
บรษัิทฯ มหีนาทีค่วบคมุการดำเนนิธุรกจิ เพือ่จดัหาผลประโยชนจากทรัพยสนิทีก่องทรสัตเขาลงทุน รวมถงึโอกาสในการลงทนุที ่  เหมาะ
สมและสอดคลองกับแนวทางการลงทุนของกองทรัสตตามที่ระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสต   โดยการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ  อยูภาย
ใตการควบคุมดูแลของทรัสตี ผูถือหนวยทรัสตอาจไมมีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริษัทฯ นอกจากนี้กองทรัสตมี ความเสี่ยง
ที่จะสูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญ ประสบการณ ความรู ซึ่งอาจสงผลใหประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทรัสตลดลง อีกทั้ง
ยังมีความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชนจากการที่ INET เปนผูบริหารศูนยปฏิบัติการขอมูลแหงอื่นนอกเหนือ จากโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 ที่กองทรัสตเขาลงทุน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากการที่กองทรัสตกูยืมเงิน

2.    ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสต

จากการที่อุตสาหกรรมการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว อาจสงผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถของ  INET  ในการชำระคาเชาตามสัญญาเชา
ทรัพยสินเพื่อการดำเนินการ   ซึ่งจะสงผลกระทบตอกองทรัสต เนื่องจากกองทรัสตพึ่งพิงรายไดจากผูเชาดำเนินงานเพียงรายเดียว 
และหากเกิดการปฏิบัติผิดสัญญาของผูเชาที่เกี่ยวของระหวางกองทรัสต และ INET กองทรัสตอาจไมสามารถหาบุคคลที่สามมา    
ดำเนินธุรกิจใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ตอจากหรือแทน INET ไดภายในระยะเวลาอันสั้น รวมไปถึงความเสี่ยง
จากการที่ผูเชาดำเนินงานไมไดรับหรือไมสามารถตออายุใบอนุญาตหรือไมไดรับการอนุมัติที่จำเปนเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ

3.    ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก อาจมีอายุการใชประโยชนจริงสั้นกวาอายุการใชงานท่ี   
ออกแบบไวอยางมีนัยสำคัญ อาจเกิดจากผูเชามีการนำทรัพยสินไปใชจัดหาประโยชนในลักษณะที่ไมตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน 
หรือมีการดูแลและบำรุงรักษาที่ไมถูกตอง ซึ่งจะสงผลใหทรัพยสินดังกลาวเสื่อมสภาพเร็วกวามาตรฐาน ความเสี่ยงของมูลคาของสิทธิ
การเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย และอาคารที่กองทรัสตเขาลงทุนจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 
สงผลใหมูลคาหนวยทรัสตของกองทรัสตลดลงตามสวน ความเส่ียงจากการศึกษารายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการใหบริการ        
ศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 

ซึ่งการกระทำดังกลาวมิไดเปนการรับประกันวาทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจการใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล           
(Data Center) ปราศจากความเสียหายหรือความบกพรอง ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชาพื้นที่ระหวางปูนซิเมนตแกงคอยและ 
INET  การใชที่ดินของปูนซิเมนตแกงคอยในการผานเขาออกโครงการ INET-IDC3 ความเสี่ยงที่กองทรัสตอาจไมสามารถขอคืนภาษี
มูลคาเพิ่มจากกรมสรรพากรไดตามจำนวนที่ขอคืน หรือไดรับเงินคืนลาชา ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศภัย     หรือ
เหตุการณความเสียหายที่อาจกระทบตอการประกอบกิจการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ของโครงการ INET-IDC3  เฟส 1 
รวมถึงประกันภัยสำหรับโครงการ  INET-IDC3 เฟส 1 ที่ไดทำไวอาจไมเพียงพอท่ีจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด     
จึงอาจสงผลตอการดำเนินงานและความสามารถในการจายผลตอบแทนของกองทรัสต

4.    ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษีอากร และความเสี่ยงทั่วไป

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ทรัพยสินหลัก
ที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกถูกเวนคืน การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวของอาจสงผลกระทบตอการดำเนิน 
งาน หรือความสามารถในการจายผลตอบแทนของกองทรัสต การแพรระบาดของโรคติดตอ ความหวาดกลัวตอการแพรระบาด หรือ
ปญหารายแรงดานสาธารณสุขอื่น ๆ อาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดหรือฐานะทางการเงินของกองทรัสต ความสามารถในการ
ชำระคาเชาของ INET และลูกคาของ INET ไมสามารถชำระคาเชาหรือคาบริการแก INET ได  

สรุปปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
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5.    ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในหนวยทรัสตของกองทรัสต

เนื่องจากหนวยทรัสตของกองทรัสตเปนหลักทรัพยท่ีออกใหม บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาการซ้ือขายหนวยทรัสตของ 
กองทรัสตในตลาดรองใด ๆ จะมีสภาพคลองเพียงพอ   และราคาซ้ือขายหนวยทรัสตอาจมีความผันผวนซ่ึงขึ้นอยูกับหลายปจจัย        
ผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยทรัสตไดในราคาเทากับหรือมากกวาราคาเสนอขายหนวยทรัสต การขายหนวยทรัสตในอนาคตของ 
INET หรือผูถือหนวยทรัสตรายใหญรายอื่น ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายของหนวยทรัสตใน
ตลาดหลักทรัพย และผลประโยชนของผูถือหนวยทรัสตในการซื้อขายหนวยทรัสตในตลาดรอง การจายผลตอบแทนของกองทรัสต ถูก
พิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทรัสต จึงไมอาจรับรองไดวาจะสามารถจายผลตอบแทนในหนวยทรัสต หรือรักษาระดับ ของ
อัตราการจายผลตอบแทนได กรณีการเลิกกองทรัสตเมื่อเกิดเหตุการณใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสตอาจจะนอยกวาจำนวนเงินที่ผูถือหนวยทรัสตไดลงทุน กรณีที่กองทรัสตมีการเสนอขายหนวย
ทรัสตเพิ่มเติมดวยราคาที่ต่ำกวามูลคาหนวยทรัสตที่เสนอขายครั้งแรก ผูลงทุนอาจไดรับความเสี่ยงจากการที่ราคาตลาดของหนวย
ทรัสตลดลงและผลตอบแทนการลงทุนในหนวยทรัสตอาจแตกตางจากที่ผูลงทุนคาดหมาย รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหนวยทรัสตซึ่งอาจทำใหผูถือหนวยทรัสตตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น

ผูจัดการกองทรัสต

ที่อยู

โทรศัพท

URL

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด

02-257-7000

www.inetreit.com

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทรัสตี

ที่อยู

โทรศัพท

URL

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด

0-2673-3999

www.kasikornasset.com

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ขอมูลเบื้องตน
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การดำเนินกิจการ
ของกองทรัสต

ชื่อกองทรัสต (ไทย)

ชื่อกองทรัสต (อังกฤษ)

ชื่อยอ

ประเภท

ผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตี

ทุนจดทะเบียน

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต

INET Leasehold Real Estate Investment Trust

INETREIT

กองทรัสตไมกำหนดอายุและไมรับการไถถอนหนวยทรัสต

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

3,300,000,000 บาท

ขอมูลทั่วไป

2.1.2  กลยุทธในการดำเนินงานของกองทรัสต

ผูจัดการกองทรัสตมีนโยบายและกลยุทธในการบริหาร
จัดการ ดังนี้

1) การควบคุมดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

จัดใหมีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทรัสตในแต 
ละป โดยเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการของกองทรสัตในอดตี
และงบประมาณประจำป เพื่อประเมินผลและหาแนวทางให 
กองทรสัตมีกำไรจากการดำเนนิงานตามเปาหมาย ในกรณทีีผ่ล
ประกอบการของกองทรสัตไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
ผูจัดการกองทรัสตจะวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ และดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานเพื่อใหสามารถบรรลุ  
เปาหมายที่กำหนดไว

01

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน02

  2.1  วัตถุประสงคและกลยุทธในการดำเนินงานของ
        กองทรัสต

2.1.1  วัตถุประสงคของกองทรัสต

กองทรัสตกอตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการดำเนินธุรกรรม 
ในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดโดยมี
วัตถุประสงค ในการออกหลักทรัพยประเภทหนวยทรัสตของ
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Invest-
ment Trust หรือ REIT) เพื่อเสนอขายตอประชาชนตาม
ประกาศ ทจ.49/2555 และมีวัตถุประสงคในการนำหนวย
ทรสัตเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ภายหลงัจากการเสนอ
ขายหนวยทรัสต เมื่อกองทรัสตนำเงินที่ไดจากการเสนอขาย 
หนวยทรัสตและจากการกูยืมเงินไปลงทุนในทรัพยสินหลัก
ของกองทรัสตแลว กองทรัสตโดยผูจัดการกองทรัสตจะนํา
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตดังกลาวไปจัดหาผลประโยชน ไม
วาจะโดยการใหเชา การใหเชาชวง การใหใชพืน้ที ่และ/ หรอืการ
ใหบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเชาหรือทรัพยสินที่ใหเชา ทั้งนี้ 
การจดัหาผลประโยชนและบรหิารทรพัยสนิหลกัของกองทรสัต
จะอยูภายใตการควบคุมและกำกับดูแลของทรัสตี เพื่อใหการ 
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขแหง
สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต ตลอดจนหลักเกณฑที่ พ.ร.บ. 
ทรัสต รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของสำนักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยกำหนด
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2) การกำหนดอัตราคาเชาที่เหมาะสม 

กองทรัสตจะปลอยเชาทรพัยสนิหลกัทีก่องทรสัตเขาลงทนุ
ครั้งแรกใหแก INET  หรือผู ประกอบกิจการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศรายอื่น เพียงรายเดียว โดยกำหนดอัตรา
คาเชาเปนแบบคงที่ ซึ่งอัตราคาเชามีการปรับขึ้นประมาณ       
รอยละ 2 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอัตราคา 
เชาตลาด อีกทั้งทางผูเชาเปนผูออกคาใชจายในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับทรัพยสินเองทั้งหมด

3) การตรวจสอบและประเมินสถานะของทรัพยสินใน
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 

ผูเชาเปนผูออกคาใชจายในการดำเนินงานของทรัพยสิน
ทั้งหมด อาทิ คาประกัน คาซอมแซม และปรับปรุงทรัพยสิน 
รวมถึง ปรับเปลี่ยนอุปกรณที่เชาเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมเปน
ครั้งคราว ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะตรวจสอบและประเมิน
สถานะทรัพยสินใหอยูในสภาพดีตลอดระยะเวลาเชา

4) การติดตามผลการดำเนินงานของผูเชา และแนวโนม
ของอุตสาหกรรมการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจัดการกองทรัสตจะติดตามผลการดำเนินงานและ    
ประ เมนิ ความสามารถในการชำระคาเชาตามสญัญาเชาดำเนนิ
งานของผูเชา รวมถงึแนวโนมของอตุสาหกรรมการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่กองทรัสตตองจัดหาบุคคลอื่น 
มาดำเนนิธรุกจิใหบริการศนูยปฏบิตักิารขอมลูตอจากหรอื แทน 
INET หรือเพื่อพิจารณาถึงการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิน 
ประเภทศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ซ่ึงรวมถึง
โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ ที่จะเปดบริการในอนาคต

5) การลงทุนในอนาคต 

จดัใหมกีารพจิารณาถงึการลงทนุเพิม่เตมิสำหรบัทรพัยสนิ
ประเภทอาคารศูนยปฏิบัติการขอมูลซ่ึงมีรายไดและผลตอบ 
แทนทีเ่หมาะสม รวมถงึทรพัยสนิอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการประกอบ
กิจการของอาคารศูนยปฏิบัติการขอมูล

2.1.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ไมมี-
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      2.1.4  โครงสรางของการบริหารจัดการกองทรัสต

กองทรัสตบริหารจัดการโดย  บริษัท  ไอเน็ต  รีท แมเนจ
เมนท จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการกองทรัสต และมีบริษัทหลักทรัพย
จดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั เปนทรสัต ีโดยกองทรสัตจะจดัหา
ผลประโยชนจากทรพัยสินหลกัโดยการปลอยเชาทรพัยสนิหลกั
ที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกใหแก  INET  เพียงรายเดียว

ในการนี้ INET ซ่ึงเปนผูเชาดําเนินงาน กับ บริษัทฯ ใน
ฐานะผูจัดการกองทรัสต เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันจากการที่ 
INET เปนผูถือหุนรายใหญ และเปนผูมีอำนาจควบคุมของผู   
จัดการกองทรัสต อีกท้ัง INET และ/หรือ บริษัทยอยของ       
INET ในฐานะบริษัทเจาของทรัพยสินจะคงสัดสวนการถือ   
ครองหนวยทรัสตของกองทรัสตในสัดสวนไมต่ำกวารอยละ 25 
ของจำนวนหนวยทรัสตที่ออก และเสนอขายในครั้งนี้และจะ 
ดำรงสดัสวนการถอืหนวยทรสัตในสดัสวนดงักลาวเปนระยะเวลา
ไมต่ำกวา 8 ป นับตั้งแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสิน 
หลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกเสร็จสิ้น 

โดย INET  อาจลดสัดสวนการถือหนวยทรัสตลงเหลือ 
อัตราไมต่ำกวารอยละ 20 ในชวงปที่ 9 ถึงปที่ 16 และรอยละ 
15 ในชวงปที่ 17 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588 ของวันที่กอง
ทรสัตทำการซือ้ขายทรพัยสินหลักทีก่องทรัสตเขาลงทนุคร้ังแรก 
เสร็จสิ้น 

นอกจากนี้  กองทรัสตทำการกูเงินยืมเงินจากธนาคาร  
กสิกรไทย เพื่อนำไปลงทุนในทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลง 
ทุนครั้งแรก โดยธนาคารกสิกรไทย กับ ทรัสตี เปนบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน จากการที่ธนาคารกสิกรไทยเปนผูถือหุนรายใหญและ 
เปนผูมีอำนาจควบคุมของทรัสตี

ทัง้นี ้ การบริหารจดัการกองทรสัตจะอยูภายใตขอกำหนด
สัญญากอตั้งทรัสต และผูลงทุนสามารถขอดูสำเนาสัญญา      
กอตั้งทรัสตฉบับเต็มไดที่สำนักงานของบริษัท ไอเน็ต รีท    
แมเนจเมนท จำกัดในฐานะผูจัดการกองทรัสต ตามชองทาง  
การติดตอที่ไดแจงไว

ทรัสตเพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยไอเน็ต

ผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตี

สถาบันการเงิน

ผูถือหนวยทรัสต

ผูเชาทรัพยสิน

เงินกูยืม

ดอกเบี้ยและเงินตน

คาเชาคงที่

คาธรรมเนียม

บริหารจัดการกองทรัสต

ตรวจสอบดูแลกองทรัสต

ผลประโยชน
ตอบแทน

ลงทุน

คาธรรมเนียม
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  2.2  ขอมูลของทรัพยสินของกองทรัสต

2.2.1  ภาพรวมโครงการ

ศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) คือ สถานที่ที่ถูก
ออกแบบและสรางขึน้มาโดยเฉพาะเพือ่ใชสำหรบัตดิต้ังอปุกรณ
เครือขายและคอมพวิเตอรเพือ่ใชในการจดัเกบ็รกัษาขอมลู   และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่จำเปนในการเขาถึงขอมูล เชน 
เครือ่งเซิรฟเวอรและอุปกรณเครือขาย เพื่อเปนศูนยกลาง  การ
ใหบริการสำหรบัหนวยงานหรอืองคกรธรุกจิทีต่องการนำเสนอ 
และ/หรือเขาถึงขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งน้ีศูนย
ปฏบิตักิารขอมลูจะตองตัง้อยูในสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม และ
มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการใชงานของอุปกรณ
เครือขายและคอมพวิเตอรอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถทำงาน
ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

โครงการศนูยปฏบิตักิารขอมลูไอเนต็แหงท่ี 3 หรอืโครงการ 
INET-IDC3 เปนศูนยปฏิบัติการขอมูล ซึ่งกอสรางและพัฒนา 
โดย  INET  เมื่อป 2559 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และ
สามารถใชเชื่อมตอกับศูนยปฏิบัติการขอมูลอีก 2 แหงของ  
INET ไดแก อาคารบางกอกไทยทาวเวอร (โครงการ INET-IDC1)  
และอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร (โครงการ INET-IDC2)   อีกทั้ง
ยังมกีารเชือ่มโยงระบบระหวางกันใหสามารถทำงานทดแทนกนั
ไดอยางสมบูรณ

โครงการ INET-IDC3 ประกอบไปดวยตึกอาคารศูนย
ปฏบิตักิารขอมูลทั้งหมด 4 เฟส ซึ่งโครงการ INET-IDC3 เฟส 
1 เปนสวนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากลตาง ๆ อาทิ 
Uptime Tier III Certification of Design Documents 
(TCDD):2017, ISO/IEC 270001:2013  และ  ISO/IEC 
20000-1:2011 เปนตน โดยปจจุบันโครงการ INET-IDC3 ไดมี
การใหบริการแกลูกคาแลวจำนวน 2 เฟส ประกอบไปดวย    
เฟส 1 ซึ่งเริ่มเปดดำเนินงานตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 และ   
เฟส 2 (บางสวน) นอกจากนี้  INET  ยังมีแผนขยายการลงทุน 
ในโครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ อยางตอเนื่องตอไป

เฟส
1

เฟส
2

เฟส
3 เฟส

4
Sub

Station
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โครงการ INET-IDC3 ตั้งอยูบนโฉนดเลขที่ 2877 ตำบล 
ทบักวาง อำเภอแกงคอย จังหวดัสระบรุ ีซึง่เปนกรรมสิทธิข์องปูน
ซิเมนตแกงคอย  โดย INET ได เช าที่ ดินดังกลาวจาก           
ปูนซิเมนตแกงคอย ตามสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอยมี
กำหนดระยะเวลาการเชา 30 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2559 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588 ซึ่งปจจุบันมีระยะเวลาการเชา 
คงเหลือ 24 ป นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอาคาร
ควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation) ซึ่งใชสำหรับโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 2 ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 9977 
เลขที่ดิน 112 หนาสำรวจ 1212 ตำบลทับกวาง อำเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี

โดยตำแหนงที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 อยูบนถนน   
ทางเขาโรงงานของปนูซเิมนตแกงคอย  ซึง่หางจากถนนมติรภาพ 
กิโลเมตรที่ 15 ประมาณ 2 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ำ ทะเล
ปานกลาง 42 เมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 
กิโลเมตร ซึ่งใชเวลาเดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมง และหาง จากตัว
เมืองสระบุรี 20 กิโลเมตร มีโครงขายการสื่อสารของผูใหบริการ
โครงขายหลายรายเขาถึง และผูใชบรกิารสามารถเลอืกโครงขาย
การสื่อสารไดหลายโครงขาย 

นอกจากนี ้โครงการรายลอมไปดวยสิง่อำนวยความสะดวก
ตาง ๆ และสามารถเดินทางเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว อีก 
ทั้งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน   
น้ำทวม แผนดินไหว หางไกลพื้นท่ีอุตสาหกรรมเคมีและ 
ปโตรเคมี  และมีความเพียงพอของระบบไฟฟา ซ่ึงเปนไป
มาตรฐานสากลที่ใชสำหรับเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยขอมูล 
(Data Center)

ทั้งนี้ โครงการ INET-IDC3 มีลักษณะเปนกลุมอาคาร 3 
อาคาร ประกอบไปดวย อาคารรับรองลูกคา (Customer 
Center), อาคารศูนยขอมูล (Data Center) และอาคารหอง
เครื่อง (Utility) โดยโครงการ INET-IDC3 สามารถจัดหา
ประโยชนไดทั้งสิ้น 2 บริการ อันประกอบไปดวย

Infrastructure as a Service (IaaS)

เปนการใหบริการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
เซิรฟเวอร (Server), สตอเรจ (Storage) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติ
การที่ทำใหสามารถใชซอฟตแวรเพื่อจำลองการทำงานของ
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น โดยที่ผูใชงานไมจำเปนตองบำรุงรักษา
อปุกรณ ชวยใหผูใชบริการประหยดัการลงทุนทางดานไอท ี และ
บริหารรายไดใหสัมพันธกับรายจาย

Platform as a Service (PaaS) 

เปนบริการที่ใหผูใชบริการสามารถนำแอปพลิเคชัน 
(Application)  มาทำงานอยูบนระบบนี้ โดยจะชวยใหผูใช
บริการใชงานไดโดยไมตองลงทุนทางดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวร เชน บรกิารใบกำกับภาษอีเิลก็ทรอนกิส บรกิาร ระบบ
บริหารจัดการเอกสารดิจิทัล  (Paperless)   บริการออก ใบรับ
รองอิเล็กทรอนิกส  และบริการเตรียมความพรอมทาง การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Cyber Security) เปนตน

Software as a Service (SaaS) 

เปนการใหบริการซอฟตแวรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
(Internet) ซึ่งผูใชงานไมตองทำการลงซอฟตแวร (Install) ใน
อุปกรณปลายทาง และไมตองดูแลรักษา (Maintenance) 
ฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูล เชน Email on Cloud, 
Accounting Software on Cloud เปนตน

1.  บริการ Co-location 
เปนบรกิารเชาพืน้ทีว่างเครือ่งเซริฟเวอร 

โดยจัดเก็บคาบริการเปน คาเชาพื้นที่ คาใช
จายในการติดตั้งและคาใชจายรายเดือน

2.  บริการคลาวด (Cloud) 
ซึ่งสามารถแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้

มิตรภาพ กม.16
ไปนครราชสีมา

ถ.มิตรภาพ

บ.สยามวิจัย
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2.2.2  ทรัพยสินหลักของกองทรัสต

กองทรัสตเขาลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิ
การเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1)  กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางและอุปกรณดังตอไปนี้

1.1) อาคารและสวนควบของอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวของกับการใหบริการของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร  
ศูนยขอมูล (Data Center) พื้นที่ประมาณ 1,900 ตารางเมตร และอาคารหองเครื่อง (Utility) พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร รวม
พื้นที่ประมาณ 3,900 ตารางเมตร) ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 

1.2) อาคารรับรองลูกคา (Customer Center) พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการใหบริการแกลูกคา
และหมูคณะในการเยี่ยมชมไดสูงสุด 100 คนพรอมกัน รวมถึงอาคารจอดรถ อาคารหองน้ำ อาคารถังเก็บน้ำและหองเครื่องปมน้ำ  
ปอมยาม และทางเชื่อมซึ่งเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา (Customer Center)  ซึ่งเปนทรัพยสินสวนกลางของโครงการ INET-IDC3    
ตั้งอยูบนที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1

1.3) อาคารและสวนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation) ซึ่งใชสำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และ
เฟส 2 ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย

1.4) ตู Rack พรอมอุปกรณการเชื่อมตออื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในโครงการ  INET-IDC3 เฟส 1  ซึ่งรวมอุปกรณเทคโนโลยี   
ขั้นสูง (Core Network) จำนวน 492 Rack

1.5) อุปกรณที่ใชสำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1

2) สิทธิการเชาที่ดินบางสวนของโฉนดที่ดินเลขที่ 9977

ซึ่งเปนท่ีดินที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย พ้ืนที่รวมประมาณ 1 งาน 31 ตารางวา โดยมีระยะเวลาการเชาประมาณ 
25 ป ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2588  (ซึ่งเปนวันเดียวกับวันครบกำหนดระยะเวลาการเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดิน 
ปูนซิเมนตแกงคอย)

3) ทรัพยสินสวนกลาง ระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง ถนนสวนกลาง และทางเขาออกของโครงการ INET-IDC3 ทรัพยสิน 
สวนกลาง ระบบสาธารณูปโภคสวนกลางและถนนสวนกลาง

กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินสวนกลาง และระบบสาธารณูปโภคสวนกลางบางสวนของโครงการ INET-IDC3 ไดแก อาคาร
รับรองลูกคา อาคารจอดรถ อาคารหองน้ำ อาคารถังเก็บน้ำและหองเครื่องปมน้ำ ปอมยาม และทางเชื่อมซึ่งเชื่อมกับอาคารรับรอง
ลูกคา กองทรัสตจึงเปนผูมีสิทธิกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนกลางและระบบสาธารณูปโภคสวนกลาง

สำหรับถนนสวนกลางของโฉนดที่ดินเลขท่ี 9977 ซึ่งเปนที่ดินที่เปนที่ต้ังของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย  และระบบ
สาธารณูปโภคสวนกลางอื่น ๆ เชน ระบบไฟฟา ระบบน้ำประปา โทรศัพท และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ของอาคารควบคุมสถานี
ไฟฟายอยท่ีกองทรัสตไมไดเขาลงทุน INET ตกลงท่ีจะใหกองทรัสตสามารถใชประโยชนในทรัพยสินสวนกลางดังกลาวตลอดระยะ  
เวลาการเชาของสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอย 
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ลักษณะของทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน

ที่ตั้ง

ลักษณะ

ที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 นั้น ไดแกที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ตำบลทับกวาง 
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของปูนซิเมนตแกงคอย โดย 
INET  ไดเชาที่ดินดังกลาวจากปูนซิเมนตแกงคอยตามสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนต
แกงคอย มีกำหนดระยะเวลาการเชา 25 ป

กองทรัสตเขาลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
งานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และสิทธิการเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคาร
ควบคุมสถานีไฟฟายอย ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้

1. อาคารและสวนควบของอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (อาคารศูนยขอมูล (Data Center) พื้นที่
ประมาณ 1,900 ตารางเมตร และอาคารหองเครื่อง (Utility) พื้นที่ประมาณ 
2,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่ประมาณ 3,900 ตารางเมตร) ซึ่งตั้งอยูบนที่ดิน 
ที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1  

2. อาคารรับรองลูกคา (Customer Center) พ้ืนท่ีประมาณ 1,600 ตารางเมตร  
ซึ่งสามารถรองรับการใหบริการแกลูกคา และหมูคณะในการเยี่ยมชมได
สูงสุด 100 คนพรอมกัน รวมถึงอาคารจอดรถ อาคารหองน้ำ อาคารถังเก็บน้ำ
และหองเครื่องปมน้ำ ปอมยาม และทางเชื่อมซึ่งเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา 
(Customer Center) ซึ่งเปนทรัพยสินสวนกลางของโครงการ INET-IDC3 
ตั้งอยูบนที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1

3. อาคารและสวนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation) ซึ่งใช
สำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 2 ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เปนที่ตั้ง
ของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย
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ลักษณะของทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีคิดจากรายได (Income Method)

24 ป (นับจากวันที่กำหนดประเมินมูลคา 31 ธันวาคม 2564)

21 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

4,308,000,000 บาท 

ขนาดพื้นที่ที่ดินภายใตสิทธิการเชา

ผูประเมินทรัพยสิน

วิธีการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ระยะเวลาการประเมินมูลคาทรัพยสิน

วันที่สำรวจสภาพทรัพยสิน

วันที่ประเมินมูลคาทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสินที่ประเมิน

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และอาคารทรัพยสินสวนกลาง พื้นที่ ประมาณ 4 ไร 
1 งาน 1 ตารางวา รวมถึงที่ดินที่เปนพื้นที่ใชสอยรวมของโครงการ INET-IDC3 เนื้อที่
ประมาณ 7 ไร 2 งาน 41 ตารางวา

1) อสังหาริมทรัพย (บนบางสวนของโฉนดที่ดินเลขที่ 2877 และ 9977)
- อาคารศูนยขอมูล (Data Center), อาคารหองเครื่อง (Utility), สวนควบ 
  ของอาคารและงานระบบที่เกี่ยวของ
- อาคารรับรองลูกคา (Customer Center), อาคารหองน้ำ, อาคารถังเก็บน้ำ
  และหองเครื่องปมน้ำ, ปอมยาม และทางเชื่อม
- อาคารและสวนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation)

2) สังหาริมทรัพย
- เฟอรนิเจอรอุปกรณสำหรับดำเนินงานภายในอาคารที่เกี่ยวของกับการ
  ประกอบกิจการศูนยปฏิบัติการศูนยขอมูล (Data Center)
- ตู Rack จำนวน 492 Racks พรอมอุปกรณการเชื่อมตอ, อุปกรณเทคโนโลยี
  ชั้นสูง (Core Network), หนวยประมวลผลและจัดเก็บขอมูลพรอมซอฟตแวร
  ที่เกี่ยวของ

ทรัพยสินที่ใหเชา

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 

3 สิงหาคม 2564

4,089 ลานบาท

อายุการเชา

วันที่เขาลงทุนในทรัพยสิน

ราคาที่เขาลงทุน 

4. ตู Rack พรอมอุปกรณการเชื่อมตออื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 ซึ่งรวมอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) จำนวน 492 Rack

5. อุปกรณที่ใชสำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1

2.2.3  ราคาที่ไดจากรายงานการประเมินมูลคาหรือสอบทานการประเมินมูลคาครั้งลาสุด 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนผูประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติไดทำการประเมินมูลคาทรัพย      
สินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก โดยพิจารณาจากรายได (Income Method) เปนเกณฑในการจัดทำรายงานการประเมิน 
ทรัพยสิน ซึ่งจะพิจารณาใชเฉพาะทรัพยสินเพื่อการลงทุน (Investment Property)  การประเมินมูลคาโดยวิธีดังกลาวจะประเมิน    
โดยพิจารณาถึงความสามารถในการสรางรายไดของทรัพยสินตลอดระยะเวลาในการลงทุน   โดยจะทำการประมาณการรายไดจาก 
การดำเนนิกจิการ แลวหักดวยคาใชจายของการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวของแลวคิดลดดวยอัตราที่เหมาะสม  (Discount Rate)     
ผลรวมของรายไดสุทธิในแตละปคิดเปนมูลคาปจจุบันจะเปนมูลคาของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา

สรุปสมมติฐานสำคัญในการประเมินมูลคาดวยวิธีรายไดดังนี้

26 รายงานประจำป 2564



คาเชาอาคารรับรองลูกคา (Customer Center) 
และอุปกรณตาง ๆ

คาเชาอาคารศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) 
และอุปกรณตาง ๆ 

คาเชาอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation) 
และอุปกรณตาง ๆ 

320,000

30,258,000

350,000

ปรับเพิ่มขึ้นทุก
วันที่ 1 มกราคมของทุกป
ในอัตรารอยละ 2 ตอป

อัตราคาเชารายเดือน
ในปแรกของสัญญา (บาท/เดือน) การปรับอัตราคาเชารายการ

9.00%อัตราคิดลด (Discount Rate)

1) คาเชาอสังหาริมทรัพย
- คาเชาและบริการ 18,927,936 บาทตอเดือน ในปแรก
- ปรับคาเชาและบริการทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปที่ 2.00%
- อัตราการครอบครอง (Occupancy) พิจารณาที่ 100.00% ทุกป
  ประมาณการ

2) คาเชาสังหาริมทรัพย
- คาเชาและบริการ 12,618,624 บาทตอเดือน ในปแรก
- อัตราการปรับคาเชาทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกป ปรับเพิ่มทุกป 2.00%
- อัตราการครอบครอง (Occupancy) พิจารณาที่ 100.00% ทุกป
  ประมาณการ

อัตราคาเชาและบริการ

  2.3  การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย

2.3.1  ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย

กองทรัสตมีนโยบายท่ีจะดำเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนคร้ังแรก โดยการนำทรพัยสนิ
หลักใหเชาแก  INET  เพียงรายเดียว เปนระยะเวลาประมาณ 24 ป 5 เดือน (ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการเชาในวันที่ 31 ธันวาคม 
2588) เพื่อให  INET  นำไปใหบริการแกลูกคาของ INET  ตอไป 

กองทรัสตจะจัดเก็บคาเชาจาก  INET  ในอัตราคงที่ ซึ่งจะมีการปรับขึ้นปละ 1 ครั้ง ในอัตรารอยละ 2 ตอป ตามที่กำหนดไวใน
สัญญาเชาดำเนินการ โดยที่  INET  จะชำระคาเชาใหแกกองทรัสตเปนรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยมีรายละเอียดอัตรา
คาเชาดังนี้

30,928,000รวม
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2.3.2  สรุปสาระสำคัญของสัญญาใหเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการ (อาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1, อาคาร
สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ INET-IDC3 และอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย)

ผูใหเชา : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสตเพื่อการ 
             ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต (“กองทรัสต”)
ผูเชา    : บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“INET”)

(1) อาคารและสวนควบของอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวของกับการใหบริการของโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 (อาคารศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) และอาคารหองเครื่อง 
(Utility)) (“อาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1”)  

(2) อาคารรับรองลูกคา (Customer Center) อาคารจอดรถ อาคารหองนํ้า อาคารถังเก็บนํ้า
และหองเครื่องปมนํ้า ปอมยาม และทางเชื่อมซึ่งเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา (Customer 
Center) ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (“อาคารสาธาร- 
ณูปโภคสวนกลางโครงการ INET-IDC3”)

(3) อาคารและสวนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation) ซึ่งใชสําหรับ 
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 2 (“อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย”) 
((1) ถึง (3) รวมเรียกวา “อสังหาริมทรัพยที่เชา”) โดยสิ่งปลูกสรางและสวนควบดังกลาว 
ตั้งอยูบนบางสวนของโฉนดที่ดินเลขที่ 2877 และบางสวนของโฉนดที่ดินเลขที่ 9977 โดย
มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 7,557.6 ตารางเมตร 

(4) เฟอรนิเจอรและอุปกรณสําหรับดําเนินงานภายในอาคาร ที่เปนอสังหาริมทรัพยที่เชาที่
เกี่ยวของกับการประกอบกิจการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center)  (ที่ไมถือเปนสวน   
ควบของอสังหาริมทรัพยที่เชา)  

(5) ตู Rack พรอมอุปกรณการเชื่อมตออื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
ซึ่งรวมอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) และหนวยประมวลผลขอมูลและหนวย 
จัดเก็บขอมูล จํานวน 492 Rack พรอมซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับอุปกรณตาง ๆ 

((4) และ (5) รวมเรียกวา “สังหาริมทรัพยที่เชา”) ทั้งนี้ รายละเอียดทรัพยสินที่เชาเปนไปตาม
 ที่ระบุสัญญา

รายละเอียดหัวขอ

กองทรัสตตกลงให INET เชาทรัพยสินที่เชามีกำหนดระยะเวลาประมาณ 25 ปนับตั้งแตวัน    
จดทะเบียนสิทธิการเชาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588 (“ระยะเวลาการเชา”)

คาเชาทรัพยสินที่เชา (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (ไมรวมคาธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ) ประกอบ 
ไปดวยคาเชาอสังหาริมทรัพยที่เชาจำนวน 18,556,800 บาท และคาเชาทรัพยสินที่เปนสังหา 
ริมทรัพยที่เชาจำนวน 12,371,200 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงดำเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชา ณ สำนักงานที่ดิน
ที่เกี่ยวของภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย (อาคาร 
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1, อาคารสาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ INET-IDC3 และ
อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย) (“สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย”) หรือวันอื่นใดที่คู 
สัญญาจะไดตกลงกัน (“วันจดทะเบียนสิทธิการเชา”)

คาเชา

 INET ตกลงวางเงินประกันการเชาเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้เทากับ    
จำนวนคาเชารวม 6 เดือน โดยรูปแบบของเงินประกันกันเชาดังกลาวจะตองเปนเงินสดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งจำนวนทั้งหมด

เงินประกันการเชา

ระยะเวลาการเชา

การจดทะเบียนสิทธิการเชา

ทรัพยสินที่เชา

คูสัญญา
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รายละเอียดหัวขอ

ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้

1.  INET ตกลงปฏิบัติ จัดทำ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับขอตกลงที่ระบุไวใน 
สัญญาฉบับนี้, สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย (โครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1), สัญญาแบงเชาที่ดิน (อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย1) และสัญญา 
ตกลงกระทำการ (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1) (ระหวาง INET ในฐานะผูใหเชาและกอง
ทรัสตในฐานะผูเชา)

2. INET ตกลงจะจัดหาทดแทน (โดยใหเปนกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต) และ/หรือซอมบำรุง 
รกัษา และ/หรอืซอมแซมทกุชนดิทกุประเภท และ/หรอืปรบัปรงุทรพัยสนิทีเ่ชาหรอื กระทำ
การใด ๆ ทั้งปวง เพื่อใหทรัพยสินที่เชาอยูในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแกการใชงานตาม
วัตถุประสงคดังที่ระบุไวในสัญญาฉบับน้ี และหาประโยชนตามวัตถุประสงคของ INET   
ตลอดระยะเวลาการเชาดวยคาใชจายของ INET ทั้งสิ้น

3.  INET จะไมทำการกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือสวนควบใด ๆ ในทรัพยสินที่เชา และจะไมทำ 
การแกไขดัดแปลงสวนใด ๆ  ของทรัพยสินที่เชาอันเปนการทำใหทรัพยสินที่เชาไดรับความ
เสยีหาย หรอืเปลีย่นแปลงทรพัยสนิทีเ่ชาอนัตองขออนญุาตจากหนวยงานราชการทีเ่ก่ียวของ 
เวนแตจะไดปรึกษาหารือกับกองทรัสต และ INET จะมีสิทธิดำเนินการดังกลาวไดตอเมื่อ 
ไดรบัความยนิยอมเปนลายลกัษณอกัษรจากกองทรสัตกอน โดยกองทรสัตจะไมปฏเิสธ การ
ใหความยินยอมดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ คูสัญญาตกลงใหกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูก
สรางหรือสวนควบใด ๆ ที่ไดกอสรางหรือแกไขดัดแปลงเพิ่มเติมดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์
ของกองทรัสต ทันทีที่กอสรางหรือแกไขดัดแปลงเพิ่มเติมดังกลาวแลวเสร็จ

4. ในกรณีที่การกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือสวนควบหรือการแกไขดัดแปลงสวนใด ๆ ในทรัพย 
สินที่เชาตามขอ 3. ขางตน กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือในกรณีที่   
INET กระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวของของหนวยงาน 
ราชการท่ีเก่ียวของ INET ตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายนั้นแตเพียงฝายเดียวทั้งหมดท้ัง      
ทางแพงและทางอาญาในฐานะผูครอบครองทรัพยสินที่เชา

5.  INET จะใชและจะดูแลใหผูเชาพื้นที่ใชทรัพยสินที่เชาโดยสุจริต และจะไมประกอบกิจการ
หรือกระทำการใด ๆ  หรือยินยอมใหบุคคลใด กระทำการใด ๆ  ที่ขัดตอกฎหมาย หรือความ
สงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

หนาที่และขอตกลง
ของ INET 

INET ตกลงวาจะเขาครอบครอง ใชหาประโยชน หรือดำเนินการอื่นใดกับทรัพยสินที่เชาเพื่อ
ประกอบกิจการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และเพื่อเปนทรัพยสินสวนกลางบางสวนของ
โครงการ INET-IDC3 (ซึ่งประกอบไปดวยโครงการ INET-IDC3 เฟส 1, โครงการ INET-IDC3 
เฟส 2, โครงการ INET-IDC3 เฟส 3 และ โครงการ INET-IDC3 เฟส 4) ทั้งนี้ จะตองเปนไป   
ตามขอตกลงสำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินสำหรับโครงการ INET-IDC3 รวมกันที่ระบุใน    
สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย และสัญญาแบงเชาที่ดิน (อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย) 
(ระหวาง INET ในฐานะผูใหเชาและกองทรัสตในฐานะผูเชา)

วัตถุประสงคในการเชา
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6.  INET ไดรับใบอนุญาตในการดำเนินกิจการใด ๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการใน
ทรัพยสินที่เชา (รวมถึงแตไมจำกัดเพียงกิจการโทรคมนาคม)  และใบอนุญาตดังกลาวได 
รับมาโดยชอบดวยกฎหมาย และยังมีผลสมบูรณ โดยมิไดถูกยกเลิก เพิกถอน หรือหมด 
อายุ รวมถึงไมมีขอพิพาทกับหนวยงานราชการใด ๆ แตประการใด ทั้งนี้  INET ไดปฏิบัติ
ตาม และจะไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑตาง ๆ  ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตตาง ๆ  อยาง
ครบถวนสมบูรณ และไมไดปฏิบัติการใด ๆ  อันเปนการฝาฝนกฎหมายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
ใบอนุญาตนั้น ๆ  อันอาจเปนผลใหใบอนุญาตดังกลาวมีความเสี่ยงตอการถูกเพิกถอน หรือ
อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอทรัพยสินที่เชาหรือตอการปฏิบัติตามสัญญาของคู
สัญญา

7. ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของและทำใหกองทรัสตตองดำเนินการ 
เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ 
ประกอบกิจการในทรัพยสินที่เชา INET  ตกลงดำเนินการ รวมถึงการชวยประสานงานใน
การดำเนินการเพื่อใหกองทรัสต และ/หรือ บุคคลที่กองทรัสตกำหนด (ในกรณีที่กอง    
ทรัสตมอบหมายใหนิติบุคคลอื่นบริหารจัดการทรัพยสินแทน) ไดมาซ่ึงใบอนุญาต    
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการใน
ทรัพยสิน   ที่ซื้อเชา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย  INET ตกลงเปนผูรับผิด
ชอบคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตดังกลาว รวมถึงคาใชจายในการดำเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวของ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ INET เปนนิติบุคคลอื่นผูไดรับมอบหมายจากกองทรัสตใหเปนผูยื่นขอรับ   
ใบอนุญาตแทนกองทรัสต  INET ตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑตาง ๆ ตามที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตตาง ๆ อยางครบถวนสมบูรณ และไมปฏิบัติการใด ๆ อันเปนการฝาฝน
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับใบอนุญาตนั้น ๆ  อันอาจเปนผลใหใบอนุญาตดังกลาวมี
ความเสี่ยงตอการถูกเพิกถอนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการปฏิบัติตาม 
สัญญาของคูสัญญา

8. INET จะดำรงรักษาการรับรองมาตรฐานตาง ๆ ที่ INET ไดรับ (ดวยคาใชจายของ INET  
เอง) ไมใหดอยไปกวามาตรฐานที่ INET ไดรับ ณ วันที่เขาทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง 
(แตไมจำกัดเพียงมาตรฐาน ISO) หรือมาตรฐานอื่นใดในอนาคตตามที่กองทรัสตเห็นวา 
เหมาะสมเพื่อใหการดำเนินธุรกิจการใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูลเปนไปดวยดี และ
สามารถแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจดังกลาวได

9. เวนแตคูสัญญาตกลงเปนอยางอื่นตามที่กำหนดไวในสัญญานี้ INET จะไมกอหนี้หรือภาระ
ผูกพันใด ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะไดตกลงกันรวมถึงภาระผูกพันที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เชาซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชา
หรือสิทธิอื่นใด ตลอดจนการขาย และ/หรือใหเชาทรัพยสินที่เชา และทรัพยสินอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการดำเนินการของทรัพยสินที่เชาซึ่งจะสงผลกระทบตอการประกอบกิจการ
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 โดยมิไดรับความยินยอมจากกองทรัสตลวงหนาเปน     
ลายลักษณอักษร
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10. ในกรณีที่สัดสวนผูถือหุนของ INET ที่ประกอบดวย (ก) หนวยงานของรัฐ, (ข) รัฐวิสาหกิจ 
หรือ (ค) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลังหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่ผานการ
เห็นชอบของมติคณะรัฐมนตรี (“ภาครัฐ”) ลดลงตํ่ากวารอยละ 40 (สี่สิบ) ของหุนทั้งหมด
ของ INET กองทรัสตมีสิทธิดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณาตรวจสอบอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) ของ (ก)  INET  หรือ (ข) ผู
ถือหุนที่เขาถือหุน INET แทนภาครัฐที่จำหนายไป หรือ (ค) บริษัทแมของผูถือหุนตาม 
(ข) วาเทียบเทากับเกรด A- (สำหรับบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย) หรือ เกรด BBB+ 
(สำหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในตางประเทศ) หรือ เกรดที่เทียบเคียงไดเปนอยางนอย 
(หากไมมีการจัดทำอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating)) หากบุคคลตาม (ก) และ 
(ข) และ (ค) ไมสามารถรักษาอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) ใหอยูในเกรด   
ตามที่ระบุดังกลาวได  INET ใหสิทธิกองทรัสตดำเนินการตามที่กำหนดในขอ (2)

(2) กองทรัสตจะตรวจสอบและสอบทานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือ  
หุนของภาครัฐตอการเปนผูเชาของ INET  (เชน จัดทำ Analysis Report (ถามี)) หาก 
ผลจากการตรวจสอบและสอบทานดังกลาวระบุวาการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ของภาครัฐอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยยะสำคัญตอความสามารถในการเปน
ผูเชาของ INET   INET ใหสิทธิกองทรัสตดำเนินการตามที่กำหนดในขอ (3)

(3) กองทรัสตสามารถดำเนินการจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต เพื่อขอมติจากที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปองกัน 
ผลกระทบในทางลบตามผลการตรวจสอบและสอบทานผลกระทบตอการเปนผูเชา  
ของ INET  (Analysis Report (ถามี)) นั้น และกองทรัสตจะดำเนินการรวมกับ INET  
ในการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตดังกลาว

ทั้งนี้ กองทรัสตจะไมใชสิทธิเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสต ตามขอ (3) ในกรณีที่ INET  
ยังสามารถปฏิบัติตามขอ (1) และ (2) ได

ในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา กองทรัสตจะสงมอบทรัพยสินที่เชาในสภาพที่เหมาะแกการใช
ประโยชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ INET  โดยคูสัญญาตกลงใหถือวากองทรัสตไดสงมอบ
การครอบครองในทรัพยสินที่เชาใหแก INET ในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาแลว

หนาที่ของกองทรัสต

1. นับตั้งแตวันทำสัญญาฉบับนี้และตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้  INET จะจัดใหมีการทำประ 
กันภัยโดยมีเงื่อนไขเปนไปตามที่กองทรัสตกำหนดกับบริษัทประกันภัยที่กองทรัสตยอมรับ 
ในจำนวนเงินการทำประกันภัยท่ีเพียงพอตามมาตรฐานของการทำประกันในธุรกิจประเภท
เดียวกัน หรือในจำนวนที่กองทรัสตกำหนด ดังตอไปนี้

การประกันภัย

(1) ประกันภัยความเสี่ยงภัยในทรัพยสิน (Property All Risks) โดยทำเปนการประกัน
ทรัพยสินที่เชาอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุมครองถึงความเสี่ยงภัยอันอาจจะ  
เกิดแกทรัพยสินที่เชา โดยวงเงินเอาประกันภัยพิจารณาตามมูลคาตนทุนทดแทน 
(Replacement Cost) ไมรวมตนทุนคาที่ดินและฐานราก ทั้งนี้ ตองระบุชื่อกองทรัสต 
(และผูใหกูของกองทรัสต (ถามี)) เปนผูเอาประกันรวมและเปนผูรับประโยชนรวมกับ  
INET ในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทำขึ้นสำหรับทรัพยสินที่เชา

(2) ประกันภัยความเสี่ยงภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) จากการที่ทรัพย 
สินที่เชาเสียหาย โดยวงเงินเอาประกันภัยจะตองครองคลุมผลรวมของคาเชาคงที่ที่ 
ตองชำระใหแกกองทรัสตสำหรับระยะเวลา 12 เดือนภายใตสัญญาฉบับนี้ 
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โดยตองระบุชื่อกองทรัสต (และผูใหกูของกองทรัสต (ถามี)) เปนผูเอาประกันรวมและ
เปนผูรับประโยชนรวมกับ INET ในกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยธุรกิจหยุดชะงัก
สำหรับสวนของคาเชาที่กองทรัสตมีสิทธิไดรับตามสัญญานี้

(3) ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liabilities) ซึ่งมีจำนวนเงินเอา
ประกันปละไมตํ่ากวา 50,000,000 บาท โดยวงเงินเอาประกันภัยพิจารณาจาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตองระบุชื่อกองทรัสต (และผู 
ใหกูของกองทรัสต (ถามี)) เปนผูเอาประกันรวมกับ INET ในกรมธรรมประกันภัย 
เพื่อคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่กองทรัสตอาจมีตอบุคคลภายนอก

2. ทั้งนี้  INET ตกลงที่จะรับผิดชอบในเบี้ยประกัน คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการจัดใหมีการประกันภัย และ/หรือการโอนสิทธิตามกรมธรรม 
ประกันภัยที่ไดจัดทำขึ้นและมีผลคุมครองอยู ณ วันที่สัญญาฉบับนี้

1. ภายในระยะเวลาการเชา  INET ไมสามารถโอนสิทธิและหนาที่ในการเชาทรัพยสินที่เชา 
ภายใตสัญญาเชานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลใด ๆ ได เวนแตจะไดรับความ 
ยินยอมจากกองทรัสตลวงหนาเปนลายลักษณอักษร

2. กองทรัสตยินยอมให INET นำทรัพยสินที่เชาออกใหผูประกอบกิจการภายในโครงการ 
INET-IDC3 ใชประโยชนรวม และ/หรือเชาชวงตามการประกอบธุรกิจปกติของศูนย 
ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดโดยไมตองไดรับอนุญาต 
จากกองทรัสตกอน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวาการใหเชาชวงนั้นตองเปนไปตามวัตถุประสงค
การหาประโยชนของ INET  เปนการใหเชาชวงแกกลุมบุคคลเดียวกันของ INET สำหรับ
พื้นที่ภายในโครงการ INET-IDC3 เทานั้นและไมเปนการประกอบธุรกิจที่ขัดตอกฎหมาย 
ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางไรก็ดี ระยะเวลาการใหเชาชวง หรือขอกำหนดในการตออายุสัญญาจะตองไมเกิน 
กวาระยะเวลาการเชาภายใตสัญญา ฉบับนี้

การโอนสิทธิ์การใหเชาและ
การเชาชวง

1.  INET ตกลงจะรับผิดชอบคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
ทั้งนี้ ไมวาจะเรียกชื่ออยางใดก็ตาม  และคาธรรมเนียมหรือภาษีอื่นใดที่ทางราชการอาจ
กำหนดเพิ่มเติมหรือใชบังคับที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งปลูกสราง  และ/หรือรายไดหรือ 
การใชประโยชนครอบครองจากทรัพยสินที่เชา นับตั้งแตวันจดทะเบียนสิทธิการเชาเปน 
ตนไป

2. ในกรณีที่กองทรัสตไดชำระคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียว 
กัน ทั้งนี้ ไมวาจะเรียกชื่ออยางใดก็ตาม และ/หรือภาษีอื่นใดที่กองทรัสตมีหนาที่ตองชำระ 
แทนไปกอน INET ตกลงชำระคืนใหแกกองทรัสตที่ไดชำระไปกอนจนครบถวนภายใน 5 
(หา) วันทำการนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากกองทรัสต

ภาษีอากรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพยสินที่เชา

วันจดทะเบียนสิทธิการเชา ดังตอไปนี้
1. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม:  INET จะเปนผูรับผิดชอบ
2. คาอากรแสตมปสำหรับสัญญาฉบับนี้:  INET จะเปนผูรับผิดชอบ
3. คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวของ:  

INET จะเปนผูรับผิดชอบ

คาธรรมเนียมและคาใชจาย
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ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุ
ผิดนัด
1.  เหตุผิดนัดโดย INET 

เหตุผิดนัด

2.  เหตุผิดนัดโดยกองทรัสต

(ก) ในกรณีที่ INET ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือคำรับรองตามที่ระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้ และ/หรือ
1) สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย
2) สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1)
3) สัญญาแบงเชาที่ดิน (อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย)
4) สัญญาตกลงกระทำการ (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1) (“สัญญาเพื่อการลงทุน 

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1”) หรือ INET ผิดคำรับรองที่กำหนดไวในสัญญาฉบับ 
น้ี และ/หรือสัญญาเพ่ือการลงทุนโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 (แลวแตกรณี) และ  
INET ไมสามารถดำเนินการแกไขเหตุผิดนัดดังกลาว และปฏิบัติใหถูกตองตาม 
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ INET ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิด  
สัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย 
อยางไรก็ดี ในกรณีที่ INET ผิดนัดการชำระคาเชา และ/หรือเงินคางชำระอยาง    
ใด ๆ ท่ี INET มีหนาท่ีตองชำระใหแกกองทรัสตตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ี กองทรัสต
มีสิทธิหักเงินประกันการเชาตามจำนวนที่ INET ผิดนัดชำระได ทั้งนี้  INET จะตอง
นำเงินประกันการเชามาวางเพิ่มเติมแกกองทรัสตใหครบตามจำนวนที่ระบุไวใน 
สัญญาฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาที่เกี่ยวของ ซึ่งหาก INET ไม
นำเงินประกันการเชามาวางเพิ่มเติมตามกำหนดระยะเวลาดังกลาวกองทรัสตมี 
สิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ทันที 
ทั้งนี้ หากกองทรัสตใชสิทธิในการหักเงินประกันการ  เชาตามวรรคกอนครบ 2 
ครั้งในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ และ  INET ผิดนัดการชำระคาเชา และ
/หรือเงินคางชำระอยางใด ๆ อีกในรอบระยะเวลา 12 เดือน ดังกลาว กองทรัสตมี
สิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ทันที

(ข) ในกรณีที่ INET ไดหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนซึ่งทำใหกองทรัสตหรือ 
ผูเชารายใหมที่จะเชาทรัพยสินที่เชาไมสามารถหาประโยชนจากทรัพยสินที่เชาได   
อยางมีนัยสำคัญภายหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง

(ค) เหตุผิดนัดผิดสัญญาอื่นใดที่ระบุไวในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย

(ก) ในกรณีท่ีกองทรัสตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีเปนสาระสำคัญของสัญญาฉบับ
น้ี หรือผิดคำรับรองท่ีใหไวในสัญญาน้ี และกองทรัสตไมดำเนินการแกไขการผิดสัญญา
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวากองทรัสตเปนฝายผิดสัญญาฉบับนี้ เวน
แตเปนเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการที่ INET ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในสัญญา

(ก) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 1. (ก) หรือขอ 1. (ข) ของหัวขอเหตุผิดนัด 
กองทรัสตมีสิทธิดำเนินการตามที่ระบุไวในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย และ     
INET จะปฏิบัติตามการดำเนินการดังกลาว

(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 1. (ค) กองทรัสตมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญา
ฉบับน้ีไดทันที หรือดำเนินการอ่ืนใดตามมติท่ีประชุมของผูถือหนวยทรัสต และ INET 
ตกลงจะปฏิบัติตามมติดังกลาว

1.  สิทธิของกองทรัสตเมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดย INET สิทธิของคูสัญญาเมื่อเกิด
เหตุผิดนัด
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2.  สิทธิของ INET เมื่อเกิดเหตุผิดนัดโดยกองทรัสต
ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 2. ของหัวขอเหตุผิดนัด INET ไมอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากกองทรัสตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ
ตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ ซึ่งสงผลกระทบทำให INET ไมสามารถใชประโยชนจากทรัพย 
สินที่เชาตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้  INET มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ไดทันที ในกรณีที่ INET บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ตามที่ระบุขางตน กองทรัสตจะตอง
ชำระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูในสวนที่กอง
ทรัสตไดรับชำระไปแลวและเงินประกันการเชาใหแก INET  นอกจากนี้ กองทรัสตตกลง
ชดใชคาขาดประโยชนจากการที่ INET ไมสามารถใชประโยชนทรัพยสินที่เชาไดตามระยะ
เวลาการเชาที่เหลือ ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของ INET ในการเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือคาใช 
จายอื่นใดอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้

1.  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเชา

2.  คูสัญญาตกลงเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร

3.  มีการเพิกถอน หรือยกเลิกกองทรัสตโดยผลของกฎหมาย และ/หรือคำสั่งของหนวยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน หรือเปนไปตามที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต ทั้งนี้ โดยไมใช
ความผิดของคูสัญญา

4.  เมื่อกองทรัสตใชสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหาย
ทั้งหมดหรืออยางมีนัยสำคัญ

5.  ในกรณีที่พื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญของโฉนดที่ดินเลขที่ 2877 ซึ่งเปนที่ดินที่ตั้ง
ทรัพยสินที่เชาตกอยูภายใตเขตเวนคืนหรือเขตสงวนหรือเขตสำรวจเพื่อการเวนคืนตาม
ประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ไมวาโฉนดที่ดินเลขที่ 
9977 จะตกอยูภายใตเขตเวนคืนดังกลาวดวยหรือไมก็ตาม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุด 
ลงทันทีเมื่อหนวยงานที่เวนคืนไดจายหรือวางเงินคาทดแทนตามที่กำหนดไวภายใต    
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความชัดเจน ในกรณีที่โฉนดที่ดินเลขที่ 9977 ตกอยูภายใตเขต 
เวนคืนหรือเขตสงวนหรือเขตสำรวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับ
การเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 2877 ไมไดตกอยูภายใตเขตเวนคืน  
ดังกลาว ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดเฉพาะในสวนโฉนดที่ดินเลขที่ 9977 เทานั้น และคู
สัญญาจะดำเนินการตามที่กำหนดไวภายใตสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย

6.  ในระยะเวลาใด ๆ กอนหรือในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา เมื่อทรัพยสินที่เชาไดรับความ 
เสียหายอยางมีนัยสำคัญ โดยไมใชความผิดของคูสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
ทันที

7.  เม่ือไมสามารถจดทะเบียนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยท่ีเชาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
ในสัญญาฉบับนี้ โดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใชความผิดของคูสัญญาฝายใดฝาย 
หนึ่ง และคูสัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบับนี้

การสิ้นสุดของสัญญา
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1.  เมื่อสัญญาครบกำหนดระยะเวลาการเชา คูสัญญาตกลงให INET ดำเนินการรื้อถอนทรัพย  
สินที่เชาทั้งหมดที่ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 2877 (ซึ่งไมรวมถึงอาคารควบคุมสถานีไฟฟา 
ยอย) และปรับปรุงที่ดินอันเปนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยที่เชา และขนยายวัสดุอุปกรณทุก 
ชนิดที่ INET นำไปติดตั้งในที่ดินดังกลาวภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกองทรัสต 
เปนลายลักษณอักษร โดย INET ตองปรับปรุงที่ดินอันเปนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยที่เชาให
อยูในสภาพตามที่กองทรัสตกำหนดดวยคาใชจายของ INET เอง เวนแต ในกรณีที่คูสัญญา 
ภายใตสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพยจะตกลงเปนอยางอื่น  INET ตกลงจะดำเนินการ
ตามที่คูสัญญาตกลงกัน

2.  ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงกอนกำหนด (ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม และเมื่อกองทรัสต  
ยังคงมีสิทธิการใชที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 จากเจาของที่ดินแปลง 2877)  INET จะดำเนิน    
การดังนี้

2.1.  ใหความชวยเหลือแกกองทรัสตในการจัดหาผูประกอบกิจการศูนยปฏิบัติการขอมูล 
(Data Center) (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และทรัพยสินสวนกลาง) ภายใน 5 ป  
นับตั้งแตวันที่จดทะเบียนโอนสิทธิการเชาหรือวันที่สัญญาเชาพื้นที่ฉบับใหมกับเจา  
ของที่ดินแปลง 2877 มีผลใชบังคับ

2.2.  โอนสิทธิในการใชซอฟตแวร (Software) ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
ศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และ ทรัพยสิน 
สวนกลาง) ใหแกกองทรัสตหรือบุคคลที่กองทรัสตกำหนด

2.3.  ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเปนตอการประกอบกิจการภายในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
และทรัพยสินสวนกลาง) เชน โอนมิเตอรนํ้าและมิเตอรไฟฟาจาก INET ใหแกกอง   
ทรัสตหรือบุคคลที่กองทรัสตกำหนด เปนตน

ผลภายหลังจากสัญญาเชา
ครบกำหนดระยะเวลาการเชา

1.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 1. ของหัวขอการส้ินสุดของสัญญา คูสัญญาตกลง
ดำเนินการตามที่กำหนดไวในขอ 1. ของหัวขอผลภายหลังจากสัญญาเชาครบกำหนดระยะ
เวลาการเชา

2.  ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงตามขอ 2. คูสัญญาตกลงจะดำเนินการตามที่จะไดตกลงกัน

3.  ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงตามขอ 3., ขอ 4. และขอ 5. ของหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา    
คูสัญญาตกลงจะดำเนินการตามท่ีระบุไวภายใตสัญญาจะซ้ือจะขายอสังหาริมทรัพย รวมท้ัง 
กองทรัสตจะดำเนินการคืนคาเชาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูใน 
สวนที่กองทรัสตไดรับชำระไปแลวและเงินประกันการเชาใหแก INET 

4.  ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงตามขอ 6. หรือ ขอ 7. ของหัวขอการสิ้นสุดของสัญญา คูสัญญา  
ตางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายซึ่งกันและกัน เวนแตเหตุดังกลาวเกิดจากความจงใจหรือ  
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของอีกฝาย

5.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 8. ของหัวขอการส้ินสุดของสัญญา คูสัญญาตกลง
ที่จะดำเนินการตามที่ระบุไวในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย

ผลของการสิ้นสุดของสัญญา

รายละเอียดหัวขอ

8.  เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพยสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้น
สุดลงทันที
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1.  เหตุสุดวิสัยอันสงผลกระทบตอคาเชา
ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยอันสงผลกระทบในทางลบอยางเปนสาระสำคัญตอธุรกิจ และ/หรือ
กิจการของ INET  รวมทั้งผูประกอบการรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยไมใชความ 
ผิดของ INET  หรือ INET มิไดเปนผูมีสวนที่ทำใหเกิดเหตุสุดวิสัยนั้นขึ้น และสงผลให INET 
ไมสามารถชำระคาเชาในจำนวน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาฉบับนี้ได INET 
มีสิทธิรองขอใหกองทรัสตพิจารณาเพื่อใหความชวยเหลือแก INET  ซึ่งรวมถึงการขอให     
ผอนผัน และ/หรือลดหยอนคาเชา และ/หรือขยายระยะเวลาการชำระคาเชา และ/หรือ
ขอเสนออื่นใด ทั้งนี้ พิจารณาดังกลาวเปนดุลยพินิจของกองทรัสตแตเพียงผูเดียว โดยกอง
ทรัสตอาจพิจารณาจากปจจัยใด ๆ ท่ีกองทรัสตเห็นวาเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียง 
ผลประกอบการของ INET และผูประกอบการรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ทั้งนี้ภายหลังจากการตรวจสอบและพิจารณาคำขอจาก INET นั้น หาก

1.1.   INET มีแผนการฟนฟูและระยะเวลาท่ีจะสามารถหารายไดเพ่ือมาชำระคาเชาแกกอง
ทรัสต ไดอยางชัดเจน หรือ

1.2. เหตุสุดวิสัยนั้นอันสงผลกระทบในทางลบอยางเปนสาระสำคัญตอธุรกิจ และ/หรือกิจ 
การของผูประกอบการรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันในวงกวางโดยมีขอมูลผล 
กระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน

การพิจารณาใหผอนผัน และ/หรือลดหยอนคาเชา และ/หรือขยายระยะเวลาการชำระ      
คาเชา  และ/หรือรับขอเสนออื่นใดดังกลาวใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทรัสต  และ  
ทรัสตีอยางไรก็ดี  หากการขอใหผอนผัน และ/หรือลดหยอนคาเชา  และ/หรือขยายระยะ
เวลาการชำระคาเชา และ/หรือขอเสนออื่นใดจาก INET ไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตน กอง
ทรัสตจะเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่ออนุมัติใหผอนผัน และ/หรือลดหยอนคาเชา และ
/หรือ ขยายระยะเวลาการชำระคาเชา และ/หรือรับขอเสนออื่นใดดังกลาว  โดย INET จะ 
ตองมีการเสนอเหตุผลอยางชัดเจนในการเสนอใหผูถือหนวยทรัสตพิจารณา 
ทั้งนี้ กองทรัสตสงวนสิทธิที่จะเสนอการดำเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ของผูจัดการกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสตพิจารณาใหความเห็นชอบกอน (แลวแตขนาด 
รายการ) โดย INET ตกลงจะรับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ของผูจัดการกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสต (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้

2.  เหตุสุดวิสัยในกรณีอื่น ๆ
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อันเปนผลใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้ได นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไวในขอ 1. คูสัญญาฝายนั้นจะตองสงหนังสือแจงให
คูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบถึงเหตุสุดวิสัยดังกลาวโดยเร็ว และในกรณีดังกลาวใหคูสัญญาท้ัง
สองฝายยินยอมใหอีกฝายหนึ่งเลื่อนการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไปไดเทากับระยะเวลาที่ 
เกิดเหตุสุดวิสัย โดยไมถือวาเปนความผิดของคูสัญญาฝายใดในกรณีที่เหตุสุดวิสัย ทำใหคู
สัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 
45 วัน คูสัญญาทั้งสองฝายจะเจรจารวมกันโดยสุจริต และจะใชความพยายามอยางดีที่สุด 
ในการบรรลุขอตกลงที่เปนประโยชนอยางที่สุดสำหรับคูสัญญาทั้งสองฝาย

เหตุสุดวิสัย

รายละเอียดหัวขอ
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2.3.3  ขอมูลเกี่ยวกับ INET (ผูเชา)

1)  ประวัติความเปนมาและขอมูลโดยทั่วไป

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ 
INET เปนผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร 
โดยบริการของ  INET  ครอบคลุมตั้งแตบริการเชื่อมตอเครือ 
ขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ  การใหบริการศูนยขอมูลพรอม
อุปกรณตาง ๆ รวมถึงการนำเสนอระบบดานเทคโนโลยีสาร 
สนเทศแบบ Cloud Computing Solutions (Cloud 
Solutions Provider)

INET กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของศูนย 
บริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย (Internet Thailand 
Service Center: ITSC) ซึ่งไดใหบริการอินเทอรเน็ตในเชิง
พาณิชย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะ
รัฐมนตรีไดมีมติใหดำเนินการจัดตั้งเปนบริษัท และไดจด 
ทะเบียนเปนบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540   ในวันที่    
9 ตุลาคม 2540  INET ได รับอนุมัติจากการสื่อสารแหง
ประเทศไทย  (ในขณะนั้น)  ใหดำเนินการเปนผูใหบริการเชื่อม
ตออินเทอรเน็ตแกลูกคาประเภทนิติบุคคลหรือองคกรและ
ประเภทบคุคล โดยไมมกีารสิน้สดุของอายกุารไดสทิธดิำเนนิการ
ดังกลาว  ตอมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 INET ไดแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐ  
มนตรี โดยเขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2544 เปนตนมา

2)  ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 

2.1)  การใหบริการ Infrastructure as a service เกิด
จากการควบรวมการใหบริการทั้ง 3 ประเภท ไดแก บริการ 
Cloud Solutions, บริการ Co-location และบริการ 
Internet Access 

2.1.1) บริการ Cloud Solutions
Cloud Solutions เปนบริการการใชทรัพยากร

คอมพิวเตอรรวมกนัผานเครือขายอนิเทอรเนต็ภายใตมาตรฐาน
ความปลอดภยัทีป่ฏบิตัสิอดคลองกบัมาตรฐาน  ISO/IEC 27001, 
ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 27018 แบงเปน 3 ประเภท
ดังนี้

• Infrastructure as a Service (IaaS) เปนการให
บริการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เซิรฟเวอร (Server) 
และสตอเรจ (Storage) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการที่ทำให  
สามารถใชซอฟตแวร เพื่อจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร
เครื่องอื่น โดยที่ผูใชงานไมจำเปนตองบำรุงรักษาอุปกรณ ชวย
ใหผูใชบริการประหยัดการลงทุนทางดานไอที และบริหารราย
ไดใหสัมพันธกับรายจาย

• Platform as a Service (PaaS) เปนบริการที่ให
ผูใชบริการสามารถนำแอปพลิเคชัน (Application) มาทำงาน
อยูบนระบบนี้ โดยจะชวยใหผูใชบริการใชงานไดโดยไมตอง

ลงทุนทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร เชน บริการใบกำกับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส บริการระบบบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล 
(Paperless) บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และบริการ
เตรียมความพรอมทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) เปนตน

• Software as a Service (SaaS) เปนการให
บริการซอฟตแวรผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งผูใช
งานไมตองทำการลงซอฟตแวร (Install) ในอุปกรณปลายทาง 
และไมตองดูแลรักษา (Maintenance) ฮารดแวร ซอฟตแวร 
และขอมูล เชน Email on Cloud, Accounting Software 
on Cloud เปนตน

2.1.2) บริการ Co-location
• บริการแบบรับฝากเซิรฟเวอร สำหรับองคกรที่

ตองการความปลอดภยัและมเีสถยีรภาพโดยนำเครือ่งทีมี่อยูแลว
มาฝากในพื้นที่ที่จัดไว

• Business Continuity Planning/ Disaster 
Recovery Center  ศูนยสำรองขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
ฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดวยพื้นที่การทำ 
งานสำรองพรอมอนิเทอรเนต็และอปุกรณอำนวยความสะดวก 
และรองรับการทำงานของพนักงานในทุกสถานการณฉุกเฉิน 
เชน วิกฤตการณน้ำทวม วิกฤตการณการเมือง

2.1.3) บริการเช่ือมตออินเทอรเน็ต (Internet 
Access)

INET  ดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการเชื่อมตออินเทอร 
เน็ตสำหรับธุรกิจดวยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ใหบริการ
อินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำใหผูใชบริการสามารถ 
เชื่อมตอเขาสู เครือขายอินเทอรเน็ตไดทั่วประเทศ บริการ
อินเทอรเน็ตนี้สามารถเชื่อมตอโดยผานโครงขายอินเทอรเน็ต
บรอดแบนด โครงขายสายวงจรเชา (MPLS) ความเร็วสูง และ
บริการแบบ SD Wan ที่มีความยืดหยุนในการใหบริการดวยคา
ใชจายที่สมเหตุสมผล และมีการบริหาร Bandwidth ให เหมาะ
สมกบัความตองการของลูกคา สามารถตรวจสอบสถานะการใช
งานแบบ Real Time ไดตลอดเวลา พรอมเจาหนาที่ที่ปรึกษา
ดานเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รับประกันคุณภาพสูงดวย 
Service Level Agreement (SLA) Uptime รอยละ 99.90 
และเพื่อเป นการยกระดับการใหบริการ INET นำระบบ 
Software-defined network  เขามาชวยบรหิารจดัการ  เครอื
ขายที่เปนหนึ่งในโครงสรางพื้นฐานสำคัญของ  INET ไดแบบ
อัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของคนลงได    สงผล
ใหบริการไดรับการยอมรับ และเลือกใชงานจากองคกรธุรกิจ
ขนาดใหญของประเทศหลายองคกร
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2.2) บริการ Knowledge as a Service

เนื่องจากสังคมไทยและเศรษฐกิจในชวงยุคดิจิทัลมีการ
เติบโตแบบกาวกระโดด ภาคธุรกิจตองปรับตัวใหสามารถใช
เทคโนโลยเีปนเครือ่งมอืในการทำธุรกจิและสรางรปูแบบการทำ
ธุรกิจใหม ๆ (Digital Disruption) บริการ Knowledge as a 
Service จึงเปนบริการใหมของ  INET  ในป 2562 ซึ่งใหบริการ
บคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถเขาไปเปนทีป่รกึษาดานกลยทุธ
ดิจิทัล (Digital Strategy) เพื่อทำ Digital Transformation 
ใหองคกร สามารถแบงได 2 ประเภทดังนี้

2.2.1) Developer หรือนักพัฒนาระบบ 
เปนบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานไอที ดาน

ซอฟทแวรตาง ๆ เชน UX/UI, Laravel, Java, JavaScript, 
SA, Python, NodeJs, PHP, Swift, Vue, React native, 
Angular, CSS, C#, .Net เปนตน

2.2.2) IT Support หรือเจาหนาที่ไอที 
เปนบรกิารบคุลากรทีม่ปีระสบการณและเช่ียวชาญ

ดาน ไอทีที่พรอมใหบริการทันที โดยมีใหบริการแยกตามทักษะ 
ไดแก Project Manager, Business Analyst, System 
Analyst, Mobile Development, Digital Marketing, 
Tester เปนตน

2.3.4 ผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผูเชา

ในกรณทีีก่องทรสัตตองเปลีย่นตวัผูเชาหรอืใชสิทธใินการ
บอกเลิกสัญญาภายใตสัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการ 
(โครงการ INET-IDC3 เฟส 1, อาคารสาธารณูปโภคสวนกลาง
ของโครงการ INET-IDC3 และอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย) 
กอนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา บริษัทฯ จะมีกระบวน 
การในการพิจารณาคดัเลอืกผูเชาชวงและเชาทรพัยสนิรายใหม 
โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทรัสต  และผูถือหนวยทรัสต    
เปนสำคญั อยางไรกด็ ีกองทรสัตอาจตองใชเวลาในการหาบคุคล  
อื่นเพื่อเขามาเปนผูเชาชวงและเชาทรัพยสินหลักที่กองทรัสต 
เขาลงทุนครั้งแรกดังกลาวแทน INET ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจ  
ไมมีคุณสมบัติหรือความสามารถเหมือนกับ INET รวมทั้งคา   
เชาที่กองทรัสตจะไดรับจาก INET อาจไมเทียบเทากับคาเชาที่
เคยไดรับ ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทรัสต 
และความสามารถในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือ 
หนวยทรัสต

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสตใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
เชาดำเนนิงาน เนือ่งมาจากการผดิเงือ่นไขตามทีร่ะบไุวในสญัญา
เชาดำเนินงาน หรือสัญญาอื่น ๆ  ของผูเชาที่เกี่ยวของ นอกเหนือ
จากการที่กองทรัสตมีสิทธิฟองรองใหผูเชาปฏิบัติตามสัญญา 
และ/หรือเรียกคาเสียหายจากผูเชาไดแลวนั้น กองทรัสตยังมี 
สิทธิเรียกเก็บเงินมัดจำท่ีผูเชาไดใหไวกับกองทรัสตตามสัญญา 
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแกกองทรัสตในการสูญเสีย
โอกาสในการสรางรายไดอยางตอเนื่อง
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หลักประกันการกูยืม 1. จำนองทรัพยสินอาคารและอุปกรณโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 รวมถึงอาคารควบคุมสถานี
ไฟฟายอย (Substation) และอุปกรณ

2. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญาตอไปนี้
- สัญญาเชาระหวางกองทรัสตและผูเชาหลัก 
- สัญญาแบงเชาที่ดิน (อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย)
- สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน

3. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิในบัญชีเงินฝากของกองทรัสตตามที่คูสัญญาตกลงกัน 
4. โอนสิทธิในการรับเงินคาเชาที่ INET ชำระใหกับกองทรัสตตามที่คูสัญญาตกลงกัน
5. สลักหลังกรมธรรมประกันภัย 
6. คำรับรองวาจะไมกอหลักประกันบนทรัพยสินหลักเพิ่ม (Negative pledge) จากกองทรัสต
7. หลักประกันอื่นใดตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน 

เงื่อนไขที่สำคัญ 1. อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (Funded Interest Bearing Debt to 
Total Asset Ratio) ไมเกินรอยละ 35

2. อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื ่อมราคาและคาตัด
จำหนาย (Funded Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไมเกิน 5.5 เทา

ขอกำหนดและเงื่อนไขอื่น นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุขางตน ขอกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อนี้ใหเปน  
ไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่คูสัญญาตกลง 
กันภายใตหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยและกฎหมายกำหนด

2.3.5 การกูยืมเงิน

กองทรัสตเขาทำสัญญาเงินกูกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญดังตอไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต 

1,000 ลานบาท

MLR - 1.75

11 ป นับจากวันที่เบิกเงินกูกอนแรก

ชำระคืนโดยการทยอยชำระตามที่ระบุในสัญญาเงินกู เริ่มชำระเงินกูยืมตั้งแตเดือนที่ 15 เปนตนไป

ชำระรายเดือน

ผูใหกู

ผูกู

วงเงินกู (ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย

อายุสัญญาเงินกู

การชำระเงินตน

การชำระดอกเบี้ย

39รายงานประจำป 2564



ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน

  3.1  ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ

ป 2564 ประเทศไทยยังคงไดรับผลกระทบจากการ    
ระบาดของ Covid-19 ภาครัฐไดออกมาตรการจำกัดการเดิน
ทาง และมาตรการควบคุมการแพรระบาดอยางเขมงวด การ
บริโภคภาคเอกชนยังคงนอย แมภาครัฐจะมีมาตรการมาชวย 
พยงุกำลงัซือ้แกประชาชน การทองเทีย่วในชวงคร่ึงปแรกหดตวั 
แตเริ่มมีนักทองเที่ยวบางจากโครงการของภาครัฐในไตรมาส   
3 ในขณะที่ภาคการสงออกสินคาสินคาในครึ่งปแรกสามารถ 
ขยายตัวไดดีเนื่องจากมีอุปสงคจากประเทศคูคา ทำใหการ 
ผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น แตใน
ชวงไตรมาส 3 จากการแพรระบาดอยางรุนแรงในตางประเทศ
ทำใหอุปสงคของประเทศคูคาชะลอตัว การลงทุนภาคเอกชน 
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงชะลอตัวตาม จากผลการ 
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 
ธันวาคม 2564  ธนาคารแหงประเทศไทย คาดการณวา
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวที่รอยละ 0.9 ในป 2564 และ
จะขยายตัวตอเนื่องใน ป 2565 และ 2566 ที่รอยละ 3.4 และ 
4.7 ตามลำดับจากการฟนตัวของการใชจายในประเทศและ   
นักทองเที่ยวตางชาติที่คาดวาจะทยอยกลับมามากขึ้น รวมถึง
การฟนตวัในหลายสาขาธุรกจิมแีนวโนมปรบัดขีึน้สอดคลองกบั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตการจางงานและรายไดแรงงานยังอยู
ต่ำกวาชวงกอนการระบาด สำหรับแรงสนับสนุนจากการใช  
จายภาครัฐคาดวาจะลดลงหลังจากที่เรงไปในชวงกอนหนา 

ดานการสงออกสินคามีแนวโนมชะลอลงตามเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาและผลกระทบเพิม่เตมิจากการระบาดของสาย พนัธุ
ใหม   อัตราเงินเฟอมีแนวโนมอยูในกรอบเปาหมายที่รอยละ 
1.0 -3.0 โดยป 2564  2565 และ 2566 คาดการณที่รอยละ 
1.2 1.7 และ 1.4 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอจะ 
เพิม่ขึน้ชัว่คราวจากปจจยัดานอปุทานโดยเฉพาะราคาพลงังาน 
และขอจำกดัในการผลติและขนสงสนิคาในตางประเทศ ซ่ึงคาด
วาจะปรับตัวดีขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2565 โดย คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 
นโยบายไวที่รอยละ 0.5 ตอป โดยประเมินวาเศรษฐกิจไทยมี
แนวโนมฟนตัวไดตอเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับเพิ่ม 
ข้ึนชัว่คราวจากราคาพลงังาน แตตองตดิตามพัฒนาการเงนิเฟอ 
โลกและการสงผานตนทนุ ทัง้นี ้การระบาดของ  COVID-19  สาย
พันธุ  Omicron  เปนความเสี่ยงสำคัญตอแนวโนมเศรษฐกิจ      
โดยรวมในระยะขางหนา 

  3.2  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหา
        ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน

จากสถานการณการแพรระบาดของการแพรระบาดของ 
COVID-19 ที่ทำใหผูบริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสูวิถี
ใหม (New Normal) หันมาพ่ึงพาการใชเทคโนโลยีเขามา      
ดำเนินชีวิตประจำวัน ผานการทำกิจกรรมออนไลนตาง ๆ ไม  
วาจะเปนการติดตอสื่อสารผานชองทาง Social Media การทำ
ธุรกรรมซื้อขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) และ
องค กรธรุกิจเองทีมี่การหนัมาพึง่พาการใชเทคโนโลย ีเพือ่พัฒนา
บริการดิจิทัล และดิจิทัลคอนเทนตรูปแบบตาง ๆ เพื่อตอบ  
สนองความตองการของผู บริโภค รวมถึงการหันมาพึ่งพา 
การใชซอฟตแวรผานระบบคลาวดเพือ่ลดตนทนุดานไอทีใน การ
ดำเนินธุรกิจและสามารถขยายธุรกิจไดงายและสะดวกรวดเร็ว

จากการวิเคราะหของ Economic Intelligence Center 
(EIC) ธนาคารไทยพาณชิย คาดการณมลูคาตลาด Data Center 
ของไทยมีแนวโนมเติบโต 20% CAGR ในชวงป 2563-2565 
อยูที่ 3.2 หมื่นลานบาท โดยจะมาจากการเติบโตของ Public 
cloud เปนหลัก ทั้งนี้คาดวาในป 2563-2565 จะขยายตัวสูง 
ที่ 24% CAGR อยูที่ 2.6 หมื่นลานบาท  เนื่องจากผูใชบริการ  
สามารถประหยัดงบลงทุนในสวนของอุปกรณไอทีและยังมี
ความยืดหยุนในการขยายหรือลดการใชงานไดมากกวาแบบ      
Co-location หรือ Private cloud ซึ่งคาดวาจะเติบโตที่ 6% 
CAGR อยูที่ 6 พันลานบาท ในชวงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้มูลคา
ตลาด Data Center รวมในป 2565 คาดวาจะอยูในระดับ     
12 ลานลานบาท 

มูลคาตลาดใหบริการ Data Center ของไทย มีแนวโนม
เติบโตในอัตราที่ชากวาตลาดโลก จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยใน
ชวงป 2561-2563 ซึ่งเติบโตประมาณ 19% CAGR โดยตลาด 
Co-location คาดวาจะเติบโตราว 6% CAGR มาอยูที่ 6.3 พัน
ลานบาท ในป 2565 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตที่ต่ำกวาตลาดโลก 
(8% CAGR) เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของไทยในชวงป 
2564-2565 ที่คาดวาจะฟนตัวชากวาเศรษฐกิจโลกจากผล 
กระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ทำให
ผูประกอบการในบางธุรกิจตัดสินใจชะลอการลงทุนดาน
สินทรัพยไอทีลงหรือบางสวนมีการเปล่ียนไปใชงาน Public 
cloud มากขึ้น เนื่องจากใชเงินลงทุนเริ่มตนนอยกวา ขณะที่
ตลาด Public Cloud ของไทย มีแนวโนมเติบโตไดใกลเคียงกับ
ตลาดโลก (25% CAGR) โดยคาดวาจะขยายตัวถึงราว 24% 
CAGR มาอยูที่ 2.6 หมื่นลานบาท ในป 2565 จากการใชงาน
เทคโนโลยีคลาวดภายในองคกรที่เพิ่มขึ้น
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นอกจากนี้ หากพิจารณาสัดสวนมูลคาตลาด Data Center ในป 2562 พบวามูลคาตลาดของ Public cloud อยูที่ 72% ซึ่งยัง
อยูในระดับต่ำกวาสัดสวนของตลาดโลกซึ่งมีสัดสวนของ Public cloud ที่ราว 80% แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการ ขยายตัวของตลาด 
Public cloud ของไทยที่ยังมีอยูมากในอนาคต สอดคลองกับทิศทางตลาดที่คาดวาอัตราการเติบโตของ Public cloud จะสูงกวา 
Co-location ทั้งนี้สัดสวนของ รูปแบบการใหบริการของ Public cloud พบวากวา 93% เปนแบบ IaaS และ SaaS ขณะที่มูลคา
ตลาดของ PaaS มีสัดสวนเพียง 7% โดย EIC คาดวาผูใหบริการของไทย 2 กลุมหลักอยางผูใหบริการในกลุม IaaS ซึ่งสวนใหญเปน 
รายเดียวกับผูใหบริการ Co-location และผูใหบริการ SaaS สวนใหญเปนบริษัทสตารตอัปผูพัฒนาซอฟตแวรบนระบบคลาวด ขณะ
ที่ตลาด PaaS แมวาจะมีแนวโนมเติบโตตามตลาด Public cloud รวม  แตผูใหบริการสวนใหญในไทยยังเปนบริษัทเทคโนโลยียักษ  
ใหญจากตางประเทศ เชน Amazon, Google, Microsoft และ Alibaba เปนตน

สัดสวนมูลคาตลาดประเภทของ Public cloud ของโลกและของไทย
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ที่มา : Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย, 2021
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ปจจัยความเสี่ยง

การเติบโตของทั้ง Co-location และ Public cloud มา
จาก 3 ปจจัยสนับสนุนจากความตองการใชขอมูลทั้งจากผู
บริโภค ภาคธุรกิจ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ดังนี้ 

1) ภาคผูบริโภค คาดวาการใชงานขอมูลจะมีการเติบโต
อยางตอเน่ืองตามการขยายตัวของธุรกิจ Cloud Gaming, 
Over-the-top platform (OTT), Social media รวมถึง 
E-commerce เปนตน ซึ่งการเติบโตนี้เปนไปตามการเปลี่ยน 
แปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุ บันท่ีหันมาใชงาน
แพลตฟอรมออนไลนในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น

2)  ภาคองคกรธุรกิจ การแพรระบาด COVID-19 เปน
ปจจยัเรงใหองคกรธุรกจินำเทคโนโลยเีขามาชวยในการดำเนนิ

การลงทุนในหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิ 
การเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต   ผู ลงทุนควรพิจารณาขอมูล
ทั้งหมดที่อยูในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป รวมทั้งปจจัย
ความเสีย่งอยางรอบคอบกอนการตดัสนิใจลงทนุ  นอกเหนอืจาก
ปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล ประจำป
ฉบับนี้แลว อาจมีปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ  ไมอาจทราบได
ในขณะนีห้รอืเปนความเสีย่งบรษิทัพจิารณาในขณะนีว้าไมเปน
สาระสำคัญ แตความเสี่ยงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่
สำคัญตอไปในอนาคต 

บริษัทฯ ไดดำเนินการศึกษาขอมูลและรายละเอียดของ
ทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน โดยการตรวจสอบขอมูลตางๆ 
ที่เกี่ยวของ รายงานของบริษัทผูประเมินมูลคาทรัพยสิน และ
รายงานทางเทคนิคของทรัพยสิน และยังมีการการพิจารณาถึง
ปจจัยแวดลอมตาง ๆ เชน การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ในป 2564 บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตมีความ 
เห็นวา มีปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบในทางลบอยาง   
มีนัยสำคัญตอกองทรัสต ที่ผูลงทุนควรพิจารณา ดังนี้

  4.1  ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทรัสต หรือการดำเนินงาน
        ของกองทรัสต

4.1.1  ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของกองทรัสต
ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของผูจัดการกองทรัสตและความ
เสีย่งท่ีกองทรสัตอาจสญูเสยีผูจดัการกองทรสัตหรอืผูจดัการ
กองทรัสตอาจสูญเสียบุคลากรท่ีเปนผูบริหารระดับสูงและ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของกองทรัสต

แมวากองทรัสตจะมีโครงสรางรายไดที่คงที่ บริษัทฯ ใน 
ฐานะผูจดัการกองทรสัตยงัมสีวนสำคญัในการควบคมุการ  ดำเนิน
ธุรกิจเพื่อจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทรัสตลงทุน  
รวมถึงโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 
แนวทางการลงทุนของกองทรัสตตามที่ระบุไวในสัญญากอตั้ง
ทรัสต ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ จะอยูภายใตการ 
ควบคุมดูแลของทรัสตี 

ในการดำเนินการดังกลาวขางตน ผูถือหนวยทรัสตอาจ 
ไมมีโอกาสท่ีจะประเมินการตัดสินใจของบริษัทฯ เกี่ยวกับ
กลยุทธที่บริษัทฯ  นำมาใชในการบริหารจัดการ หรือการลงทุน
ของกองทรัสตตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกลาว  นอกจาก
นี้ บริษัทฯ สามารถที่จะใชสิทธิหรือยินยอมใหใชสิทธิหรือการ
เยียวยาใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ หรือใช
สิทธิหรือยินยอมใหใชสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ  ในฐานะผูจัด 
การกองทรสัต รวมถงึใหความยนิยอมในการแกไขเปลีย่นแปลง
เอกสารสัญญาโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ เอง (นอกเหนือจาก 
เรือ่งทีส่งวนไววาจะตองไดรบัความเห็นชอบหรอืความยนิยอมจาก
ผูถือหนวยทรัสตเพื่อประโยชนของกองทรัสต)  ซึ่งจะผูกพันผู 
ถือหนวยทรัสตทุกราย แมอาจไมสอดคลองกับประโยชนของ  
ผูถือหนวยทรัสตแตละราย อยางไรก็ตาม การใชสิทธิใด ๆ  ของ 
บริษัทฯ ดังกลาวขางตนจะเปนไปตามกฎและระเบียบการ  
ปฎิบัติงานของกองทรัสต โดยคำนึงถึงผลประโยชนโดยรวม
ของกองทรัสตเปนสำคัญ

ธุรกิจมากขึ้น (digital transformation) ไมวาจะเปนเทคโน 
โลยี Artificial Intelligence (AI), Big Data analytics, Auto-
mation system รวมถึง Cloud computing ซึ่งจะสงผลให
ปริมาณการใชขอมูลขององคกรธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 

3) หนวยงานภาครัฐ ภาครัฐมีโครงการในการพัฒนา   
ระบบโครงสรางพื้นฐานคลาวดกลางของภาครัฐ  (Govern-
ment Data Center and Cloud Service: GDCC) เพื่อรองรับ
การจัดเก็บขอมูลภาครัฐใหอยูในระบบดิจิทัลทั้งหมด   รวมถึง
การสนับสนุนใหไทยกาวสูการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลแหง
อาเซียนโดยการใหสิทธิพิเศษทางภาษี (BOI) กับผูใหบริการ 
Data Center อีกดวย
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ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานตาม
กลยทุธการลงทนุของกองทรสัตใหประสบความสำเรจ็นัน้ขึน้อยู
กับปจจัยท่ีไมแนนอนหลายประการ    โดยหากบริษัทฯ ไม
สามารถดำเนนิงานตามกลยทุธของกองทรสัตอยางทีว่างแผนไว 
อาจมผีลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงนิ ผลการดำเนนิงาน
และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสตอยางมีนัยสำคัญ   ตลอด
จนความสามารถของกองทรสัตในการจายผลตอบแทน แกผูถอื
หนวยทรัสต และราคาชื้อขายของหนวยทรัสต 

นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ   
ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เปนสวนสำคัญในการดำเนินการ
จัดหาผลประโยชนและบริหารจัดการการใชประโยชนจาก
อสงัหาริมทรพัย การทีก่องทรสัตสญูเสยีผูจดัการกองทรสัต  หรอื
ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตสูญเสียบุคลากรหลักไป อาจเปน 
การสูญเสียผูมีประสบการณความรู ความชำนาญ และสาย
สัมพันธทางธุรกิจ ซึ่งการหาบุคลากรที่มีความสามารถในระดับ
เดยีวกนัมาแทนทีเ่ปนเรือ่งทีท่ำไดยาก จงึอาจสงผลใหประสทิธภิาพ
ในการดำเนินงานของกองทรัสตลดลง 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตมี 
หนาที่ตองแจงใหทรัสตีทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
หลกั ในการจดัการและบรหิารกองทรสัตและตองจดัหาบุคลากร
หลกัรายใหมทีม่คีวามรูความสามารถและประสบการณโดยเรว็
เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  ของผูจัดการ
กองทรัสตและใหการบริหารจัดการกองทรัสตเปนไปอยางตอ
เนื่อง ตลอดจนดำรงจำนวนบุคลากรใหสอดคลองกับกฎเกณฑ 
และประกาศที่เกี่ยวของ 

4.1.2  ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชน 
เนื่องจาก INET ซึ่งเปนผูเชาดำเนินงานเปนผูบริหารศูนย
ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) แหงอื่นนอกเหนือจาก
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่กองทรัสตเขาลงทุน

หลงัจากการเสนอขายหนวยทรสัตของกองทรสัตสำหรบัการ
ลงทนุในทรพัยสนิหลกัทีก่องทรสัตเขาลงทนุครัง้แรก  กองทรัสต
นำเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตในครั้งแรกนี้ไปลงทุน 
ในทรัพยสินหลักในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และเขาทำ
สัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 กับ INET ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เพื่อให  
INET ในฐานะผูเชาดำเนินงาน สามารถนำทรัพยสินหลักที่กอง
ทรัสตลงทุนในครั้งแรกไปใหบริการแกลูกคาของ INET ตอไป

เนื่องจาก INET ยังคงบริหารจัดการโครงการ INET-IDC1 
โครงการ INET-IDC2 และโครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ 
(ซึ่งเปนโครงการที่มีลักษณะการประกอบกิจการในรูปแบบ 
เดยีวกนักบัทรพัยสินหลกัทีก่องทรสัตเขาลงทนุครัง้แรก)    ตลอด
จนอาจพัฒนาโครงการอื่น ๆ  ในอนาคต จึงอาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทรัสตได ในกรณีที่มีผูประสงค
ที่จะใชบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) รายใหม

และ INET  นำเสนอโครงการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data 
Center) อื่นที่มิใชโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ใหพิจารณา 
ทำใหผูประสงคที่จะใชบริการดังกลาวอาจตัดสินใจใชบริการ
ศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) แหงอื่นที่กองทรัสตมิได
เขาลงทุนในครั้งแรกได นอกจากนี้ แม INET มีหนาที่ในการ
ซอมแซม ปรับเปลี่ยน และบำรุงรักษาทรัพยสินอุปกรณที่เชา 
และเปนผูรบัผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการดังกลาวตามที่
กำหนดในสัญญาเชาทรพัยสินเพือ่การดำเนนิการกองทรัสตยัง
อาจมีความเส่ียงจากการท่ี INET อาจเลือกที่จะ      ซอมแซม 
พัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนทรัพยสินอุปกรณ ในโครงการ
ศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) อื่น ๆ ที่ INET เปนผู
บริหารกอนการซอมแซม พัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยน
ทรัพยสินอุปกรณในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1  ซึ่งอาจสงผล 
กระทบตอมูลคา สถานะ สภาพ และอัตราการใชบริการของ
ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก

อยางไรก็ดี ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นดัง
กลาวมิไดสงผลกระทบโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกอง
ทรัสต เนื่องจากรายไดหลักของกองทรัสตมาจากคาเชาที่  INET  
จะตองชำระใหกบักองทรัสตในอตัราคงท่ี ซึง่มไิดแปรผนัตามผล
ประกอบการของทรพัยสินหลักท่ีกองทรสัตเขาลงทนุครัง้แรกแต
อยางใด ทั้งนี้ ความสามารถในการจายคาเชาของ INET จะขึ้น
อยูกับผลการประกอบธุรกิจโดยรวมของ  INET  ทั้งจากโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 ท่ีกองทรัสตเขาลงทุนในครั้งแรกและ 
โครงการอื่น ๆ ของ INET รวมถึงโครงการในอนาคต

นอกจากมาตรการที่กลาวมาขางตน ภายใตสัญญาตกลง
กระทำการ INET ไดใหสิทธิแกกองทรัสตในการปฏิเสธกอน 
(Right of First Refusal) สำหรับการเขาลงทุนในโครงการ 
INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ รวมถึง ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ 
ธุรกิจประเภทศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ของ INET 
และ/หรอืกลุมบคุคลเดยีวกนั นอกเหนอืจากทรัพยสนิทีอ่ยูภาย
ใตโครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น 

4.1.3  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากการที่
กองทรัสตกูยืมเงิน

กองทรัสตเขาทำสัญญากูยืมเงินระยะยาววงเงิน 1,000 
ลานบาทหรือคิดเปนประมาณรอยละ 24.46 ของมูลคาของ
ทรพัยสนิหลกัทีก่องทรสัตเขาลงทนุครัง้แรก กบัสถาบนัการเงนิ
เพื่อเปนแหลงเงินทุนสวนหน่ึงในการลงทุนในทรัพยสินหลักท่ี
กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก ดังนั้นกองทรัสตอาจมีความเสี่ยง
จากการกูยมืเงนิดังกลาวไดจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ
และอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามสัญญา 
เงนิกูอาจมกีารเปลีย่นแปลงในระหวางอายขุองสญัญาเงนิกูซึง่จะ
สงผลกระทบตอการดำเนินงานของกองทรัสตทำใหกองทรัสต
มสีภาพคลองไมเพียงพอในการชำระดอกเบีย้และเงนิตน และอาจ
จะกระทบตอความสามารถของกองทรสัตในการจายประโยชน
ตอบแทนใหผูถือหนวยทรัสต 
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หากกองทรัสตไมสามารถชำระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียที่
ถึงกำหนดชำระ หรือเกิดเหตุผิดสัญญาอื่น ๆ  ภายใตสัญญาเงิน
กู อาจสงผลใหผูใหกูอาจดำเนินการทางกฎหมายกับกองทรัสต 
หรือใชสิทธิเรียกรองตามสัญญา อันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติ
ตามสัญญากูยืมเงิน เชน ใชสิทธิในการบังคับตามสัญญาที่เกี่ยว
กบัการใหหลกัประกนัสวนใดสวนหนึง่หรอืทัง้หมดของกองทรัสต
ที่นำไปเปนหลักประกันเงินกู เปนตน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการ
กูยืมเงินใหมเพื่อมาชำระหนี้เงินกูยืมเดิม (Refinancing) กอง
ทรัสตอาจมคีวามเสีย่งทีอ่าจใชระยะเวลาในการดำเนนิการ หรอื
ไมไดขอตกลงในสัญญากูยืมเงินฉบับใหมที่ดีเทากับขอตกลงใน
สญัญากูยมืเงนิฉบับเดิมหรอืในกรณทีีม่กีารกูยมืเงินเพิม่เติม อาจ
มีขอสัญญาบางประการซึ่งจำกัดการดำเนินงานของกองทรัสต 
โดยความเสี่ยงจากการกูยืมเงินที่กลาวมาทั้งหมดนั้น อาจมีผล 
กระทบตอสภาพคลองของกองทรัสต ซึง่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอความสามารถของกองทรสัตในการจายผลตอบแทน
ใหแกผูถอืหนวยทรสัต นอกจากนัน้ ขอกำหนดดงักลาวอาจจำกดั
ความสามารถของกองทรัสตในการลงทุนเพิ่มเติม

อยางไรกด็ ีบรษิทัฯ จะพจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่พิม่ข้ึนเทยีบ
กับประโยชนที่จะไดรับจากการกูยืมเงิน และแนวทางหรือ  
มาตรการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได รวมทั้งบริษัทฯ จะ
มมีาตรการในการตดิตามผลการดำเนนิงานของกองทรสัต และ
ปจจัยภายนอกตาง ๆ รวมถึงแนวโนมอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ำ 
เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเจรจากับเจาหนี้ เชน 
การขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การขอผอนผันเงื่อนไขที่
เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการกองทรัสต เปนตน โดยกอง
ทรัสตจะดำเนนิการดงักลาวโดยคำนงึถงึกฎหมายทีเ่ก่ียวของและ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตเปนสำคัญ

  4.2  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจาก
        ทรัพยสินของกองทรัสต

4.2.1  ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตพึ่งพิงรายไดจาก
ผูเชาดำเนนิงานเพยีงรายเดียวทีเ่ปนผูบรหิารจดัการโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งเปนเพียงรายไดแหลงเดียวของกอง
ทรัสต

กองทรัสตมีการเขาทำสญัญาเชาทรัพยสนิเพือ่การดำเนนิ
การโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 กับ INET เปนระยะเวลา
ประมาณ 24 ป 5 เดือน เพื่อให INET เชาใชทรัพยสินดังกลาว 
โดย INET จะเปนผูดำเนินการจัดหาประโยชนจากโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 โดยการนำทรัพยสินดังกลาวออกใหบริการ 
แกลูกคาของตนเองตอไป 

เนื่องจากรายไดหลักของกองทรัสตจะมาจากคาเชาตาม
สัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 ขางตนเพียงเทานั้น หาก INET ไมสามารถควบคุมดูแล 
บริหารจัดการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และกิจการโดย
ทั่วไป (ไมวาในโครงการใด ๆ) ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล อาจสงผลตอศกัยภาพในการประกอบธรุกิจและ
การบริหารจัดการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และทรัพยสิน
ภายในโครงการดังกลาว รวมถึงผลประกอบการของ  INET  ซึ่ง
อาจทำให INET ไมสามารถชำระคาเชาใหแกกองทรัสต และ
/หรอืปฏบัิตติามเงือ่นไขของสญัญาเชาทรัพยสนิเพือ่การดำ เนิน
การโครงการ INET-IDC3 เฟส 1  และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของ
ได  และกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอผล      
ประกอบการของกองทรสัตรวมถงึความสามารถในการจาย   ผล
ตอบแทนของกองทรัสต

อยางไรก็ดี สัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการ
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ไมไดเปดชองใหผูเชาดำเนินงาน
สามารถบอกเลิกสัญญาไดกอนครบกำหนดระยะเวลาการเชา 
และไดกำหนดใหผูเชาดำเนนิงานวางเงนิประกนัเทากบัจำนวน
คาเชารวม 6 เดือน ตามที่ระบุไวในสัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการ
ดำเนินการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 โดยหากมีการสิ้นสุดลง
ของระยะเวลาการเชากอนกำหนด ซึง่มสีาเหตมุาจาก  การปฏิบตัิ
ผิดสัญญาของ  INET กองทรัสตมีสิทธิยึดเงินประกันการเชาดัง
กลาวตามเงือ่นไขทีก่ำหนดในสญัญาเชาทรพัยสนิเพือ่การดำเนนิ
การโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 พรอมเรียกคาเสียหายอื่น ๆ 
(ถามี) จาก INET ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคำตัดสินของศาลและ ความ
สามารถในการชำระหน้ีหรือมูลคาทรัพยสินของ INET วาจะ
เพียงพอตอการชำระหนี้ใหแกกองทรัสตหรือไม 

นอกจากนี ้กองทรสัตอาจขาดรายไดจากคาเชาในระหวาง
ที่ยังไมมีผูเชาดำเนินงานรายใหมเขามาดำเนินธุรกิจใหบริการ
ศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ตอจากหรือแทน INET 
โดยหากกองทรสัตไมสามารถหาผูเชารายใหมทีต่กลงชำระคาเชา
ในจำนวนทีส่มเหตสุมผลและในเวลาทีเ่หมาะสมได หรอื มเีง่ือนไข
คาเชากับผูเชารายใหมที่แตกตางไปจาก  INET หรือ ไมสามารถ
หาผูเชารายใหมไดเลย เหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนอาจสงผลให
กองทรสัตไดรบัคาเชาลดลงในแตละป และอาจสงผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนิน
งาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต รวมถึงความสามารถ
ของกองทรัสตในการจายผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 

ทั้งนี้ INET เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่
ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีมาอยางยาวนาน และมีความ
เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ซึ่งจะชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับผูถือหนวยทรัสตไดวา  INET จะ
มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและความสามารถในการ    
ปฏิบัติตามสัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของ อีกทั้งภายใต
สัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 ไดมีมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมการดำเนินธุรกิจของ
ผูเชา ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการกำหนดอัตราสวนหนี้สินที่
มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (Funded Interest Bearing 
Debt to Total Asset Ratio) การปฏิบัติตามกฎหมายขอตกลง
และเงื่อนไขของใบอนุญาต และกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบกิจการ เปนตน 
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4.2.2 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ
อตุสาหกรรมอาจสงผลตอผลประกอบการ ฐานะการเงนิ และ 
ความสามารถในการชำระคาเชาของ INET กับกองทรัสต 

การเปลีย่นแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
ทั้งที่อาจเกิดขึ้นในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนียัสำคญัตอภาวะ
อุตสาหกรรมการใหบริการดานเทคโนโลยี และการประกอบ
ธรุกจิของผูประกอบการตาง ๆ  รวมถงึความตองการการใชพ้ืนที่
การจัดเก็บขอมูล ระบบการจัดเก็บขอมูล อันจะสงผลตอผล
ประกอบการ และฐานะการเงินของผูเชาดำเนินงานของกอง
ทรัสต รวมถึงความสามารถในการชำระคาเชาของผูเชาดำเนิน
งาน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการ   
จายผลตอบแทนของกองทรสัตได ซึง่หากเกดิกรณทีีผู่เชาดำเนนิ
งานไมสามารถชำระคาเชาไดและกองทรสัตดำเนนิการเลกิสัญญา
ดังกลาว กองทรัสตอาจไมสามารถหาผูเชาดำเนินงานรายอื่น 
มา เชาเพ่ือดำเนนิการได เนือ่งจากเปนกรณทีีเ่กดิการเปลีย่นแปลง
ที่สงผลกระทบตอสภาวะอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ดี เทคโนโลยีของทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขา
ลงทุนครั้งแรกนั้น ปจจุบันถือเปนเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับ
การใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ซึ่งยังคง   
มีความจำเปนและยังไมมีแนวโนมท่ีจะมีเทคโนโลยีใหมเขามา
แทนที่ไดในอนาคตในระยะสั้นและระยะกลาง นอกจากน้ัน 
สินทรัพยประเภทศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ที่กอง
ทรัสตเขาลงทุนในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1  ยังสามารถ    
ปรบัเปลีย่นเพือ่รองรบัการพฒันาของเทคโนโลยใีนอนาคต โดย
สามารถจัดหาผลประโยชนไดหลากหลายระดับ ทั้งจากการให
บริการ Co-location ไปสูบริการคลาวด (Cloud) ประเภท 
Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a 
Service (Paas) และ Software as a Service (SaaS) รวมถึง
บริการเสริมตาง ๆ  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มได ปจจัยดังกลาวจะชวย
ลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมท่ีอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงในอนาคต อันจะชวยลดผลกระทบในทางลบที่มี 
ตอความสามารถในการจายผลตอบแทนของกองทรัสตได 

4.2.3 อุตสาหกรรมการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ 
INET อาจไมประสบความสำเร็จในการตอบสนองตอการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความ
สามารถของ INET ในการรักษาและเพิ่มฐานลูกคา ซึ่งอาจ 
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจ ฐานะการ
เงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถของ INET ในการ
ชำระคาเชาตามสัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการ
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1

เนื่องจากเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว INET จึงจะ
ตองคาดการณและตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงดังกลาว เพือ่
พัฒนาปรับปรุงบริการปจจุบันหรือพัฒนาบริการใหมที่ดียิ่งขึ้น

ใหสำเรจ็และรวดเรว็พอทีจ่ะปรบัตวัใหทนักบัการเปลีย่นแปลง
ของตลาด การดำเนินการดังกลาวอาจตองมีการลงทุนเพิ่มเติม
อยางมีนัยสำคัญ ทั้งในดานเทคโนโลยี อุปกรณที่เกี่ยวของ และ
บริการใหมที่ดียิ่งขึ้น และอาจทำใหเกิดตนทุนการซอมบำรุง  
ดูแลรักษาในระดับที่สูงขึ้น แม  INET จะมีหนาที่ในการซอม 
แซม ปรับเปลี่ยน และบำรุงรักษาทรัพยสินที่เชาใหอยูในสภาพ
ดีตลอดระยะเวลาการเชา และปรับเปลี่ยนอุปกรณที่เชาเพื่อให
เทาทันกับเทคโนโลยีใหม แตก็มีความเส่ียงที่ INET อาจไม
สามารถปรบัเปล่ียนเทคโนโลยดีงักลาวอนัเนือ่งมาจากการขาด
เงินทุนหรือจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
มูลคาของทรัพยสินหลักท่ีกองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกอยางมี 
นัยสำคัญ 

นอกจากนี ้ในอนาคตเทคโนโลยใีหมอาจเขามาแทนทีแ่ละ
ทำใหเทคโนโลยแีละระบบในปจจบุนัลาสมยั ดงันัน้ความสามารถ
ของ INET  ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนอบริการ
ใหมที่ดียิ่งขึ้นไดทันเวลาโดยมีตนทุนที่ต่ำ หรือความสามารถใน
การคาดการณความตองการของลูกคา จะมสีวนสำคญัตอความ
สามารถของ INET ในการเพิ่มหรือรักษาฐานลูกคาและรายได
ของ INET  หาก INET ไมสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยน 
แปลงทางเทคโนโลยหีรอืไมมสีนิคาและบรกิารทีต่ลาดใหความ
นยิม หรือมีการพฒันาของสนิคาหรอืบรกิารของผูใหบรกิาร ราย
อืน่เขามาแขงขนั อาจนำไปสูการลดลงของความสามารถในการ
แขงขันและจำนวนลูกคาของ INET ซึ่งอาจทำใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยางมนียัสำคัญตอธรุกจิ ฐานะการเงนิ ผลการดำเนนิ
งานและความสามารถของ INET การชำระคาเชาตามสัญญา 
เชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1

ทั้งนี้ INET เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานเทคโนโลยีมา
อยางยาวนาน และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ซึง่จะชวยเพิม่ความมัน่ใจใหกบัผูถอื
หนวยทรัสตไดวา  INET  มีความสามารถในการเขาถึงแหลง
ขอมลู แนวโนม และทศิทางการเปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรมการ
ใหบรกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และมศีกัยภาพในการ  ตอบ
สนองตอการพัฒนาทางเทคโนโลยดีงักลาวได รวมทัง้ในอนาคต
ตนทุนของเทคโนโลยีตาง ๆ อาจต่ำลง จึงอาจไมตองใชเงินทุน
จำนวนมากในการลงทุนเพิ่มเติมดังกลาว 

4.2.4    ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู แขงทางการคาในการ 
ดำเนินธุรกิจของ INET

INET อาจเผชิญความเส่ียงอุปทานของตลาดที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากจากการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต เน่ืองจากอุปทานของศูนย
ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ในประเทศไทยเติบโตกวา   
รอยละ 180 ระหวางป 2558 ถึงป 2560 และการเติบโตจะอยู
ในอัตราที่สูงระหวางรอยละ 25.00 ถึงรอยละ 30.00 ตอป ในป 
2560 โดยมีผูใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) 
จำนวนกวา 30 รายในประเทศไทย นอกจากนี้ คาดวาจะมีการ
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ในกรณีที่ INET ปฏิบัติผิดสัญญาที่เกี่ยวของระหวางกอง
ทรัสตและ INET ทำใหกองทรัสตตองเลิกสัญญาเชาทรัพยสิน 
ดงักลาว กองทรสัตอาจไมสามารถหาบคุคลทีส่ามมาดำเนนิธรุกจิ
ใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ตอจากหรือ
แทน INET ไดภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากผูที่จะสามารถ
ดำเนินธุรกิจใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) มี
จำนวนจำกดั และบุคคลดงักลาวจำเปนตองมใีบอนญุาตและได
รับการอนุมัติตาง ๆ  ที่เกี่ยวของจาก กสทช. โดยในปจจุบัน ผูที่
สามารถดำเนินธุรกิจใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data 
Center) มีทั้งหมดประมาณ 10 ราย  นอกจากนี ้ภายใตสญัญา
แกไขเพิม่เตมิสญัญาเชาทีด่นิปนูซเิมนตแกงคอยทีใ่หสทิธแิก  กอง
ทรัสตในการรับโอนสิทธิการเชาที่ดินจาก INET หรือใหสิทธิแก
กองทรัสตในการเขาทำสัญญาใหมแทน INET กับปูนซิเมนต
แกงคอยนัน้ มเีงือ่นไขวากองทรสัตจะตองจัดหาผูมาดำเนนิการ
กิจการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) สำหรับโครงการ 
INET-IDC3 ภายใน 5 ปนับแตวันที่จดทะเบียนโอนสิทธิการ  
เชา หรือวันที่สัญญาเชาพื้นที่ฉบับใหมมีผลบังคับใช โดยผูมา
ดำเนินการกิจการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ดัง 
กลาวจะตองเปนบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate  Gover-
nance) โดยเทียบเคียงกับแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี (Good 
Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทยกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดไวภาย
ใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอย ทั้งนี้ 
หากกองทรัสตไมสามารถจัดหาผูมาดำเนินการกิจการศูนย
ปฏบิตักิารขอมลู (Data Center) สำหรบัโครงการ INET-IDC3 
ไมวาในเฟสใดเฟสหนึง่ไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนดปนูซเิมนต
แกงคอยในฐานะเจาของท่ีดนิและคูสัญญาเชาพืน้ทีม่สิีทธยิกเลกิ
สัญญาเชาพื้นท่ีระหวางปูนซิเมนตแกงคอยกับกองทรัสตซึ่งจะ 
สงผลใหกองทรัสตไมสามารถจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน   
ที่เชาตอไปได และอาจตองเลิกกองทรัสตในทายที่สุด

อยางไรก็ดี โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งไดเริ่มดำเนิน
การเชงิพาณชิยแลวในปจจบุนั ไดรบัการรบัรองมาตรฐานระดบั 
Tier 3 Design จาก Uptime Institute ในดานการออกแบบ
ของระบบทางวศิวกรรม ซึง่เปนมาตรฐานทีไ่ดรบัการยอมรบัใน
ระดับสากล และรองรับผูเชาไดหลายประเภท รวมถึง บริษัท
ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ผูขายอุปกรณฮารดแวรสำหรับศูนย
ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ นอกจากนี้ โครงการ INET-IDC3 ตั้งอยูในทำเลที่ดี     
มคีวามเสีย่งจากภยัธรรมชาตติำ่ และมคีวามพรอมในดาน    ระบบ
สาธารณปูโภค อกีทัง้ ในปจจบุนัมผูีท่ีไดรบัใบอนญุาตทีเ่กี่ยวของ
กับธุรกิจใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) 
หลายราย ประกอบกับธุรกิจใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล 
(Data Center) เปนธุรกิจที่อยูในชวงที่กำลังขยายตัว  ซึ่งหาก 
ผูสนใจลงทุนที่ตองการความรวดเร็วในการเปดดำเนินการ 
ทรพัยสนิของกองทรัสตทีม่คีวามพรอมในการดำเนนิการก็อาจ
เปนทางเลอืกใหแกผูทีส่นใจมาเชาทรพัยสนิจากกองทรสัต ดงันัน้
ปจจัยดังกลาวจะชวยสงเสริมใหมีผูสนใจเขามาดำเนินกิจการ 
หรือเปนผูเชาทรัพยสินจากกองทรัสตได 

เติบโตของการกอสรางศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) 
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณอุปสงคท่ีเพิ่มข้ึนจากปริมาณการ  
เติบโตของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่รองรับการรับสงขอมูล (Smart 
Phone) การใชงานเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
และแอปพลิเคชัน (Application) รวมถึงการใชบริการศูนย
ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ที่เพิ่มขึ้นจากวิสาหกิจขนาด
ใหญ ซึ่งหันมาใชระบบคลาวด (Cloud) เพื่อการจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลมากขึ้น และภาครัฐ ซึ่งตองการสงเสริมการเขา
ถึงของโครงขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ตลอดจนบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-Government) ไป  
ยงัพืน้ทีห่างไกลทีส่าธารณปูโภคดานสารสนเทศและการส่ือสาร
และบริการดจิทิลัยงัเขาไปไมถงึการเพิม่ขึน้ของจำนวนผูประกอบ
การในตลาด และการเพิ่มขึ้นของศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data 
Center) แหงใหมนอกเหนือจากที่มีอยูในปจจุบัน อาจสงผล 
กระทบใหผูใชบรกิารเปลีย่นไปใชบรกิารของผูใหบรกิารรายอืน่ 
อันจะสงผลตอรายไดและผลการดำเนินงานของ INET ได

อยางไรก็ตาม อุปสงคของธุรกิจศูนยปฏิบัติการขอมูล 
(Data Center) มีแนวโนมการขยายตัวท่ีดีในปจจุบันและ
อนาคต เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและการเขาถึงของ
ระบบอนิเทอรเนต็สงผลใหมคีวามตองการดานการวเิคราะหฐาน
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytic) และการรับสงขอมูล   
ผานระบบภาพและเสียง (Audio Visual Streaming) มากยิ่ง
ขึ้น อีกทั้งศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) โครงการ 
INET-IDC3 มีจุดแข็งจากการออกแบบและกอสรางตามมาตร 
ฐาน Tier Standard Topology ในระดับ Tier-III จาก 
Uptime Institute การรับรองการบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Management 
System) ของศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 รับรองการบริหารการให
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management 
System) ของศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 การออกแบบโครงสรางพื้น
ฐานเครือขายโทรคมนาคมตามมาตรฐาน TIA/EIA 942-A และ
ในสวนการเชื่อมตอผู ใหบริการเครือขายแบบ Network 
Neutral Data Center ซึ่งไมมีการผูกขาด ทำใหผูใหบริการ
เครือขายมีทางเลือกท่ีหลากหลายอีกท้ังตำแหนงที่ตั้งของศูนย
ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) อยูในภูมิประเทศที่ปลอดภัย
จากภัยพิบัติตามธรรมชาติ และมีลูกคาซึ่งเปนกลุมธุรกิจภาค
อุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศ กลุมสถาบันการเงิน และ
กลุมองคกรภาครัฐท้ังท่ีใชบริการและมีแผนที่จะเขาใชบริการ  
จึงทำใหทรัพยสินหลักท่ีกองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกมีขอได
เปรียบ และมีความสามารถในการแขง  ขันที่โดดเดนเมื่อเปรียบ
เทียบกับทรัพยสินประเภทอาคารศูนยปฏิบัติการขอมูล  (Data 
Center) อื่น ๆ

4.2.5  ความเสีย่งในการหาผูเชารายใหมมาดำเนนิธรุกิจ
ใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ตอจากหรือ
แทน INET 
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4.2.6  ความเสีย่งจากการทีผู่เชาดำเนนิงานไมไดรับหรือ
ไมสามารถตออายใุบอนญุาตหรอืไมไดรบัการอนมุตัทิีจ่ำเปน
เพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ

INET จะตองไดรับใบอนุญาตและการอนุมัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของจากกสทช. โดยการดำเนินธุรกิจในปจจุบันนั้น INET 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งจะ
สิ้นอายุในวันที่ 30 มีนาคม 2568 โดยใบอนุญาตฉบับดังกลาว 
จะสามารถตออายุออกไปได เมื่อไดดำเนินการตามเงื่อนไขที่
กสทช. กำหนด และในการดำรงไวซึง่ใบอนญุาตดงักลาว ผูไดรบั
ใบอนญุาตจะตองปฏบิตัติามขอกำหนดและเงือ่นไขบางประการ
ตามที่กสทช. กำหนด 

ทัง้นี ้ในระหวางอายขุองสญัญาเชาทรพัยสนิเพือ่การดำเนนิ
การโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 นั้น กองทรัสตไมสามารถ
รับรองไดวา INET จะสามารถดำรงไวหรือตออายุใบอนุญาตดัง
กลาวได นอกจากนี ้หาก กสทช. มกีารออกกฎเกณฑหรอืระเบยีบ
ใหม หรือมีแนวการตีความกฎหมายที่แตกตางไปจากเดิม หรือ
ในกรณีที่กสทช. ปรับเพิ่มคาธรรมเนียมหรือเงื่อนไข ตาง ๆ  เกี่ยว
กับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก  INET  กองทรัสตไมสามารถ
รับรองไดวา INET จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหมหรือแนว
การตีความดังกลาวไดหรือไม ทั้งนี้ ผลของการฝาฝนขอกำหนด
และเงื่อนไขตามใบอนุญาตจะข้ึนอยูกับลักษณะของการฝาฝน
นัน้ ซึง่อาจรวมถงึ ความรบัผดิในคาปรบัรายวันในอตัราปจจบุนั
ที่ไมนอยกวา 20,000 บาทตอวัน หากมีการฝาฝน เงื่อนไขใบ
อนุญาตบางกรณีที่ไมไดรับการแกไข และหาก กสทช. เห็นวา
เปนการฝาฝนกรณีรายแรง กสทช. อาจพิจารณาเพิกถอนใบ
อนุญาตได ซึ่งเหตุดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถในการดำเนินงานของ INET 
และการชำระเงินคาเชาของ INET ใหแกกองทรัสตตามสัญญา
เชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
หรือหาก  INET ถูกเพิกถอนหรือไมสามารถตออายุใบอนุญาต
ได หรือ ในกรณีที่มีการออกกฎเกณฑใหมทำใหใหกองทรัสต
มีหนาที่ตองดำเนินการขอรับใบอนุญาต และกองทรัสตไม
สามารถขอรับใบอนุญาตดังกลาวได หรือกองทรัสตอยูระหวาง
การดำเนินการขออนุญาต INET และ/หรือ กองทรัสต 
(แลวแตกรณี) อาจไมสามารถดำเนินกิจการชั่วคราว หรือตอไป
ได ซึ่งการดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอรายได
ของกองทรัสตและความสามารถของกองทรัสตในการจายผล
ตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต จนถึงอาจตองเลิกกองทรัสต

อยางไรกต็าม ภายใตสญัญาเชาทรพัยสนิเพือ่การดำเนนิการ
ไดกำหนดเงื่อนไขให  INET  ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ
ตกลง และเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ใชบังคับกับการประกอบ
กิจการของ INET ซึ่งรวมถึงการจัดใหไดมาและดำรงคงไวซึ่งใบ
อนุญาตจากกสทช. โดย  INET  ตกลงรับผิดชอบชดใชความเสีย
หายใด ๆ ซึ่งกองทรัสตและทรัสตีไดรับเนื่องจากการทำผิดขอ
ตกลง หรือขอสัญญา หรือการผิดคำรับรองใดของ INET ภายใต
สัญญาขอตกลงดำเนินการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ดัง
กลาว นอกจากนี้ ขอสัญญาภายใตสัญญาตกลงกระทำการ

ระหวางกองทรัสตและ  INET  ไดกำหนดให  INET  มีหนาที่
ตองดำเนินการหรือชวยประสานงานในการดำเนินการ ในกรณี
ที่มีการออกกฎเกณฑหรือระเบียบใหม หรือมีแนวการตีความ
กฎหมายที่แตกตางไปจากเดิม โดย  INET  ตกลงจะเปนผูรับผิด
ชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดำเนินการที่เกี่ยวของ 

  4.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินหลักที่
        กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก

4.3.1  ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกอาจ
มีอายุการใชประโยชนจริงสั้นกวาอายุการใชงานที่ออกแบบ
ไวอยางมีนัยสำคัญ

การลงทุนในทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก
นั้น บริษัทฯ ไดจัดใหมีที่ปรึกษาทางเทคนิค โดยที่ปรึกษาทาง
เทคนิคไดทำการประเมนิอายุการใชงานของทรพัยสนิหลักทีก่อง
ทรัสตเขาลงทุนครัง้แรก โดยองิอายกุารใชงานตามมาตรฐานโดย
ทั่วไปของทรัพยสินแตละประเภท ดังนี้ 1) อุปกรณเทคโนโลยี
ขั้นสูง มีอายุการใชงานประมาณ 7 ป   2) อุปกรณเครื่องจักร
สวนควบ มีอายุการใชงานประมาณ 15 ป  3) งานระบบ
อุปกรณสายเคเบิลอุปกรณเครือขาย มีอายุการใชงานประมาณ 
20 ป และ 4) โครงสรางอาคาร มีอายกุารใชงานมากกวา 27 ป 
ซึง่การประเมนิดงักลาวอยูบนสมมติฐานเพิม่เตมิทีว่าผูใชทรพัยสนิ
จะจดัหาประโยชนในทรพัยสนิตามวตัถปุระสงคของการใช  งาน 
และมีการดูแลและบำรุงรักษาทรัพยสินตามมาตรฐานอยาง      
ตอเนื่อง

อยางไรกต็าม กองทรัสตอยูในฐานะของเจาของกรรมสทิธิ์
และเปนผูใหเชาทรัพยสนิเพยีงเทานัน้ จึงมคีวามเสีย่งทีว่าผูเชา
ดำเนินงานของกองทรัสตอาจมีการนำทรัพยสินไปใชจัดหา
ประโยชนในลักษณะที่ไมตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน หรือ
มีการดูแลและบำรุงรักษาที่ไมถูกตอง อันจะสงผลใหทรัพยสิน 
ดงักลาวเสือ่มสภาพเรว็กวามาตรฐาน หรอืในกรณทีีผู่เชาดำเนนิ
งานไมสามารถจดัหาอปุกรณมาเปลีย่นแทนอปุกรณทีช่ำรุด เสยี
หาย เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใชงาน เพื่อคงมาตรฐานเชน
เดียวกับวันแรกที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่กอง
ทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก ทำใหอาจกระทบตอมาตรฐานการให
บรกิารในการนำทรพัยสินหลักทีก่องทรสัตเขาลงทนุครัง้แรกออก
จดัหาประโยชน ซึง่อาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถ
ในการชำระคาเชาของผูเชาดำเนินงานกับกองทรัสต

อยางไรก็ดี สัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการดำเนินการโครง 
การ INET-IDC3 เฟส 1 ไดกำหนดให  INET ในฐานะผูเชา      
ดำ เนนิงาน มหีนาทีใ่นการซอมแซม ปรบัเปล่ียน และบำรงุรกัษา
ทรัพยสินท่ีเชาใหอยูในสภาพดีตามมาตรฐานการใชงานตลอด
ระยะเวลาการเชา ตลอดจนรบัผดิชอบคาใชจายในการบำรงุรักษา
ทรัพยสินที่เชา รวมถึงคาใชจายในการเปลี่ยนอะไหลตาง ๆ ที่
เสื่อมหรือหมดอายุการใชงาน (โดยกรรมสทิธิใ์นทรพัยดงั กลาว 
จะเปนของกองทรัสต) เพือ่ใหมัน่ใจไดวาการใชประโยชนใน
ทรพัยสนิของผูเชาดำเนนิงานนัน้จะเปนไปตามวัตถปุระสงคและ
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มาตรฐานการใชงาน รวมถงึมกีารดแูล ซอมแซมและบำรงุรกัษา
เปนไปตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดการใช
ประโยชนในทรัพยสินดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ หาก  
INET  ตองซอมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณเปนจำนวนมาก อาจสง
ผลกระทบตอความสามารถในการจายคาเชาของ  INET  ใหแก
กองทรสัตได 

อยางไรก็ดี กองทรัสตกำหนดให INET นำสงแผนการ 
ดำเนินงานประจำป รวมถึงแผนการซอมบำรุงทรัพยสินใหแก
กองทรัสต พรอมทั้งกำหนดให  INET  ตองจัดใหมีการดำรงเงิน
สำรองตามแผนการดงักลาวสำหรบัในกรณทีีต่องดำเนนิการซอม
หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณเปนจำนวนมาก รวมทั้งกองทรัสตจะ 
จัดใหมีที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อดำเนินการตรวจสอบแผนการ 
และการดำเนินการตามแผนการดังกลาว 

4.3.2  ความเสี่ยงจากมูลคาของสิทธิการเชาที่ดินที่เปน
ทีต่ัง้ของอาคารควบคุมสถานไีฟฟายอย และอาคารทีก่องทรสัต
เขาลงทุนจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู   ซึ่งอาจ
สงผลใหมูลคาหนวยทรัสตของกองทรัสตลดลงตามสวนไป
ดวย

กองทรัสตเขาลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของ
อาคารควบคมุสถานไีฟฟายอย ตลอดจนลงทนุในกรรมสทิธิข์อง
อาคารและสิ่งปลูกสรางและสังหาริมทรัพยที่ใชในโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 เพื่อใชประโยชนในทรัพยสินหลักที่กอง
ทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก ตามวัตถุประสงคการลงทุนของกอง
ทรัสตเปนระยะเวลาประมาณ 24 ป 5 เดือน โดยนับตั้งแตวันที่
กองทรัสต  เข าลงทุน จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2588 
(ซึ่งเปนวันเดียวกับวันครบกำหนดระยะเวลาการเชาที่ดินตาม
สัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอย) ประกอบกับ ณ วันที่ครบ
กำหนด  ระยะเวลาการเชา  INET มีสิทธิที่จะซื้อคืนอาคารและ
สิ่งปลูกสรางที่กองทรัสตเขาลงทุน หรือกองทรัสตอาจมีหนาที่
ตองรื้อถอนอาคารดังกลาว (แลวแตกรณี)  ซึ่งมูลคาสิทธิการ    
เชาทีด่นิทีเ่ปน ทีต่ัง้ของอาคารควบคมุสถานไีฟฟายอยและมลูคา
ส่ิงปลกูสรางทีก่องทรสัตเขาลงทนุจะลดลงตามระยะเวลาทีเ่หลอื
อยู โดยกองทรัสตจะไมมีการสำรองเงนิทนุไวสำหรบัการจายคนื
เงนิลงทนุในสทิธกิารเชาอสงัหารมิทรพัยใหแกผูถอืหนวยทรสัต 
แตจะทยอยจายคนืเงนิลงทุนใหแกผูถอืหนวยทรสัตโดยการ   ลด
ทุนจดทะเบียน 

นอกจากนี ้มลูคาหนวยทรสัตอาจจะลดลงจากการประเมนิ
คาของสิทธกิารเชาและสิง่ปลกูสรางที่กองทรสัตเขาลงทุน หรอื
เนือ่งจากสาเหตอุืน่ใดทีอ่ยูนอกเหนอืการควบคมุของกองทรสัต 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาว อาจสงผล 
กระทบอยางมีนัยสำคัญตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต 
มูลคาหนวยทรัสต และ/หรือการจายประโยชนตอบแทนของ 
กองทรัสตในทายที่สุด

4.3.3  การศกึษาและเขาตรวจสอบสถานะของโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 ไมไดเปนการรับประกันวาทรัพยสินที่ใน
การประกอบธรุกจิการใหบรกิารศนูยปฏบิตักิารขอมลู (Data 
Center) ไมมีขอบกพรอง

กอนการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุน
ครัง้แรก บรษัิทฯ ไดทำการศึกษาขอมลูรายละเอยีดของทรัพยสนิ
ที่ใชในการใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center)    
ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 โดยทำการตรวจสอบสถานะ
จากเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) รวมถึงศึกษาราย
ละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา รายงานของที่ปรึกษา
ดานโครงสรางอาคาร และรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิค
ของกองทรัสตอยางละเอียด อยางไรก็ตาม การกระทำดังกลาว
มไิดเปนการรบัประกนัวาทรพัยสินทีใ่ชในการประกอบธรุกจิการ
ใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ปราศจาก 
ความเสยีหายหรอืความบกพรองท่ีอาจจะตองมคีาใชจายในการ
ปรบัปรงุหรอืซอมแซม โดยรายงานของผูประเมนิราคา รายงาน
ของที่ปรึกษาดานโครงสรางอาคาร และรายงานของที่ปรึกษา
ทางเทคนคิของกองทรสัตท่ีบรษิทัฯ ใชเปนพืน้ฐานในการประเมนิ
และตรวจสอบทรพัยสินทีใ่ชในการประกอบธุรกจิการใหบรกิาร
ศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) อาจมีขอบกพรองและ 
ไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของทรัพยสินที่    
ใชในการประกอบธุรกิจการใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล 
(Data Center) อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจ 
พบได เนื่องจากขอจำกัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่
ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่น ๆ  ที่เปนขอจำกัดในการตรวจ
สอบของทัง้ผูประเมนิราคา ทีป่รกึษาดานโครงสรางอาคาร และ
ทีป่รกึษาทางเทคนคิของกองทรัสต ตลอดจนเหตกุารณทีอ่าจจะ
เกดิขึน้นบัจากวนัจัดทำรายงานของผูประเมนิราคา ท่ีปรกึษาดาน
โครงสรางอาคาร และทีป่รกึษาทางเทคนคิของกองทรสัตจนถงึ
วันที่กองทรัสตเขาลงทุนสำเร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพยสินหลักที่
กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกมีความชำรุดบกพรองทำใหกอง
ทรสัตไมสามารถใหเชาแกผูเชาดำเนนิการหรอืใชประโยชนอ่ืนใด
ทีเ่กีย่วของเพือ่ประโยชนของกองทรสัตได กองทรสัตมสีทิธทิี ่  จะ
ไดรับการชดเชยจาก  INET ในกรณีที่มีการผิดสัญญาโดย 
สามารถ พิสูจนไดวาความชำรุดบกพรองดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ 
INET สงมอบทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกให  
แกกองทรัสต อยางไรก็ดี ผูกอตั้งทรัสตไมสามารถรับรองไดวา
กองทรัสตจะมีสิทธิไดรับชดเชยจากการที่ผูใหเชาผิดสัญญา ซึ่ง
หากผูใหเชาไมยนิยอมชดเชยในกรณทีีม่กีารผดิสญัญาดงักลาว 
กองทรัสตกม็สิีทธทิีจ่ะใชสิทธทิางการศาลเพ่ือใหไดรบัการชดเชย
จากผูใหเชาตอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการพิสูจน การนำสืบ 
และการฟองรองบังคับคดีตอไป

นอกจากนี ้ทรพัยสินหลักท่ีกองทรสัตเขาลงทนุครัง้แรกอาจ
จะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสิน ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ของบริษัทฯ ไมสามารถ
ครอบคลุมถงึได ซึง่อาจจะสงผลใหเกดิภาระคาใชจายทีเ่กินกวา
ทีบ่รษัิทฯ ไดประมาณการไวกอนการลงทนุหรอืกอใหเกดิหนาท่ี
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ทีต่องปฏบิตัติามขอผกูพนัทีเ่กีย่วกบัการละเมดิกฎขอบงัคบัดงั
กลาวที่ถูกกำหนดโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คำรับรอง คำรับประกันและขอตกลงที่จะรับผิดชดใช
ซึ่ง INET ไดใหไวแกกองทรัสตนั้น มีขอจำกัดในแงของขอบเขต 
จำนวนเงนิ และระยะเวลาทีเ่จาของทรพัยสนิไดใหคำรบัรอง คำ
รับประกัน และขอตกลงที่จะรับผิดชดใช ทั้งนี้ กองทรัสตมีสิทธิ
ทีจ่ะไดรบัการชดเชยจากผูใหเชาในกรณทีีม่กีารผดิคำรบัรอง  คำ
รับประกัน อยางไรก็ดี ผูกอตั้งทรัสตไมสามารถรับรองไดวากอง
ทรสัตจะมสีทิธไิดรับชดเชยตามคำรบัรอง คำรับประกนั หรอืขอ
ตกลงทีจ่ะรบัผดิชดใชกรณีทีเ่กิดความเสยีหายหรอืความรบัผดิ
ตอกองทรัสตอนัเปนผลมาจากการไดมาซึง่ทรพัยสนิ ซึง่หากผูให
เชาไมยนิยอมชดเชยในกรณทีีม่กีารผิดสญัญาดงักลาว  กองทรสัต
ก็มีสิทธิที่จะใชสิทธิทางการศาลเพื่อใหไดรับการชดเชยจากผู 
ใหเชาตอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการพิสูจน การนำสืบ และ
การฟองรองบังคับคดีตอไป 

4.3.4  ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชาพื้นที่ระหวาง 
ปูนซิเมนตแกงคอยและ INET 

เนื่องจากที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เปน
ที่ดินซึ่ง  INET  เชาจากปูนซิเมนตแกงคอย ภายใตสัญญาเชา
ที่ดินปูนซิเมนตแกงคอย โดยปูนซิเมนตแกงคอยและ INET ได
จดทะเบียนสิทธิการเชาสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอยกับ
สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลว อยางไรก็ดี การที่กองทรัสตเขา
ลงทนุในทรพัยสนิหลกัท่ีกองทรสัตเขาลงทนุครัง้แรกทีต่ัง้อยูบน
ที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และอาคาร
ทรัพยสินสวนกลางนั้น กองทรัสตไมไดมีการทำสัญญาเชา    ชวง
ที่ดินดังกลาวกับ INET เนื่องจากภายใตสัญญาเชาที่ดินปูน        
ซิเมนตแกงคอยกำหนดหามไมให INET นำที่ดินที่เชาไปเชา ชวง
ใหแกบุคคลใด ๆ ได อยางไรก็ดี ปูนซิเมนตแกงคอยและ INET 
ไดมีการเขาทำสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชาท่ีดินปูนซิเมนต
แกงคอยเพือ่ใหสทิธแิกกองทรสัตในการใชประโยชนจากทีด่นิที่
เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และอาคารทรัพยสิน
สวนกลาง และที่ดินที่เปนพื้นที่ใชสอยรวมของโครงการ INET 
-IDC3 โดยไมมีคาตอบแทนตลอดระยะเวลาภายใตสัญญาเชา
ทีด่นิปนูซเิมนตแกงคอย ซ่ึงกองทรสัตไดเขาถือเอาประโยชนจาก
สัญญาดังกลาวในวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่
กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก โดยผลทางกฎหมายของขอตกลง
ดังกลาวนั้น ถือวากองทรัสตเปนบริวารของ INET ในการใช
ประโยชนบนที่ดินของปูนซิเมนตแกงคอยขางตน

ในกรณีท่ี  INET ปฏิบัติผิดขอกำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาเชาทีด่นิปูนซเิมนตแกงคอย อาจสงผลใหปนูซิเมนตแกงคอย
ใชสิทธิยกเลิกสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอยและให  INET  
ออกจากที่ดินที่เชาได  ซึ่งการสิ้นสุดลงของสัญญาเชาที่ดินปูนซิ
เมนตแกงคอยจะสงผลใหกองทรสัตไมมสีทิธใิชประโยชนบนท่ีดนิ
ที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และอาคารทรัพยสิน
สวนกลาง และท่ีดินที่เปนพื้นท่ีใชสอยรวมของโครงการ 
INET-IDC3 ในฐานะบริวารของ INET ไดอีกตอไป และสงผลให 
กองทรัสตไมสามารถนำทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุน  

ครั้งแรกที่ตั้งอยูบนที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3  
เฟส 1 และอาคารทรัพยสินสวนกลางออกจัดหาผลประโยชน 
ตามแผนการลงทุนของกองทรัสตได  ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกัน
ความเสีย่งดังกลาวท่ีอาจเกดิขึน้ สัญญาแกไขเพิม่เตมิสญัญาเชา
ที่ดินปูนซิเมนตแกงคอยไดกำหนดเงื่อนไขใหในกรณีที่ INET     
ไมปฏิบตัติามขอกำหนดภายใตสัญญาเชาทีด่นิปนูซเิมนตแกงคอย
และสญัญาแกไขเพิม่เตมิสญัญาเชาทีดิ่นปนูซเิมนตแกงคอย    ปนู
ซเิมนตแกงคอยจะแจงใหกองทรสัตทราบเปนลายลกัษณอกัษร 
รวมทัง้ในกรณีทีม่เีหตทุีท่ำใหสญัญาเชาทีด่นิปูนซเิมนตแกงคอย
ตองสิ้นสุดลง ปูนซิเมนตแกงคอยและ INET ตกลงจะโอนสิทธิ
การเชาตามสญัญาเชาทีดิ่นปนูซเิมนตแกงคอยใหแกกองทรัสต
หรือใหกองทรัสตเขาทำสัญญาเชาพื้นที่ฉบับใหมกับปูนซิเมนต
แกงคอยสำหรับระยะเวลาการเชาคงเหลือตามสัญญาเชาที่ดิน 
ปูนซิเมนตแกงคอย (แลวแตกรณี) 

อนึง่การทำสญัญาแกไขเพิม่เตมิสญัญาเชาทีด่นิปนูซเิมนต 
แกงคอยระหวางปูนซิเมนตแกงคอยและ INET เพื่อใหสิทธิแก
กองทรัสต ในลักษณะตามที่กลาวขางตน มีลักษณะเปนการทำ
สญัญาเพือ่ประโยชนของบคุคลภายนอก ซึง่แตกตางจากการทำ
สัญญาเชาชวงระหวาง INET และกองทรัสต กลาวคือ การทำ
สัญญาเชาชวงระหวาง INET และกองทรัสต จะทำใหกองทรัสต
มีชื่อปรากฏเปนผูเชาชวงตามที่ระบุในสารบัญจดทะเบียนของ
โฉนดที่ดิน และกองทรัสตสามารถใชสิทธิที่มีตามกฎหมายใน
ฐานะผูเชาชวงรวมถงึฟองรองใหปฏบิติัตามสญัญาและเรียกรอง
คาเสียหายได ในสวนของการทำสัญญาแกไขเพิม่เตมิสัญญาเชา
ที่ดินปูนซิเมนตแกงคอยระหวางปูนซิเมนตแกงคอยและ INET 
ซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอกนั้น 
กองทรัสตซึ่งเปนบุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนสามารถฟอง
รองใหปูนซิเมนตแกงคอย และ/หรือ INET ปฏิบัติตามสัญญา
และเรยีกรองคาเสียหายจากปนูซเิมนตแกงคอย และ/หรอื  INET 
ไดเชนเดยีวกนัในฐานะผูรบัประโยชนตามสัญญาไมแตกตางจาก
การทำสัญญาเชาชวง อีกทั้ง ตามหลักในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เมื่อสิทธิของกองทรัสตไดเกิดขึ้นตามสัญญาแกไข 
เพิม่เตมิสญัญาเชาซึง่เปนสญัญาเพือ่ประโยชนของบคุคลภายนอก
แลว INET และปูนซิเมนตแกงคอยไมสามารถเปลี่ยนแปลง    
หรอื ระงับสิทธิของกองทรัสตได นอกจากนี้ แมวาในกรณีนี้จะ
ไมมีชื่อกองทรัสตปรากฏในสารบัญจดทะเบียนของโฉนดท่ีดิน 
แตเมื่อมีการนำสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาไปจดทะเบียน        
ณ สำนักงานที่ดินแลว สัญญาดังกลาวจะเก็บอยูในสารบบของ
โฉนดที่ดินเลขที่ 2877 ณ สำนักงานที่ดิน และจะผูกพันเจาของ
ที่ดิน ดังนั้น แมภายหลัง SCG จะขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
2877 ใหแกบุคคลภายนอก สัญญาดังกลาวจะยังคงมีผลผูกพัน
บคุคลภายนอกผูรบัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกองทรสัตจะยงัคง
สามารถใชสิทธิภายใตสัญญาดังกลาวตอไปได
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4.3.5   ความเสีย่งเน่ืองจากกองทรสัตตองอาศยัท่ีดนิของ
ปูนซิเมนตแกงคอยในการผานเขาออกโครงการ INET-IDC3 

ปจจุบันโครงการ INET-IDC3 มีทางเขาออกสูสาธารณะ
จำนวน 2 ทาง ไดแก ทางเขาออกถนนโรงปูน และทางเขาออก
ถนนเทศบาลทับกวาง ซึ่งทางเขาออกถนนโรงปูนนั้นเปนทาง 
เขาออกท่ีตองผานทีด่นิซึง่เปนกรรมสทิธ์ิของปนูซเิมนตแกงคอย  
โดยกองทรสัตมสีทิธใิชทางเขาออกดงักลาวตามทีก่ำหนดไว ภาย
ใตสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอย เพื่อ
ผานไปสูถนนสาธารณะ โดยไมไดมกีารจดทะเบยีนหลงัโฉนดทีด่นิ
แปลงถนนโรงปนูดงักลาว ทัง้นี ้เนือ่งจากสทิธดัิงกลาว   เปนเพยีง
บุคคลสิทธิภายใตสัญญา หากเกิดกรณีที่ปูนซิเมนตแกงคอย
ยกเลิกขอตกลงดังกลาว หรือปูนซิเมนตแกงคอยโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่เปนทางเขาออกไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งจะเปนกรณี
ทีป่นูซเิมนตแกงคอยผดิสญัญาและกองทรสัตจะ ตองใชสทิธใิน
ทางกฎหมายเ พ่ือเรียกรองใหทางปูนซิเมนตแกงคอย 
(ในฐานะคูสัญญาเชาพื้นที่กับ INET ซึ่งเปนสัญญาที่กองทรัสต
เขารับประโยชน) จัดหาทางเขาออกพื้นที่เชาของ INET ซึ่งเปน
ที่ตั้งของทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน อยางไรก็ดี ผูกอตั้ง
ทรัสตไมสามารถรับรองไดวากองทรัสตจะมีสิทธิไดรับการ
เยยีวยา หรือการชดเชยจากการทีป่นูซเิมนตแกงคอย ผดิสญัญา 
ซึ่งหากปูนซิเมนตแกงคอยไมยินยอมชดเชยในกรณีท่ีมีการผิด
สัญญาดังกลาว กองทรัสตก็มีสิทธิที่จะใชสิทธิทางการศาลเพื่อ
ใหไดรบัการชดเชยจากปนูซเิมนตแกงคอยตอไป ทัง้นี ้ขึน้อยู กบั
กระบวนการพิสูจน การนำสืบ  และการฟองรองบังคับคดีตอไป 
ซึ่งระหวางการพิจารณานั้น  กองทรัสตอาจมีความเสี่ยงที่จะไม
สามารถใชทางถนนโรงปูนดังกลาวในการเขาออกสูถนน 
สาธารณะได

อยางไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสตไมสามารถใชทางเขาออก
ถนนโรงปูนไดนั้น กองทรัสตยังคงสามารถใชทางเขาออกถนน
เทศบาลทับกวาง โดยผานที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ INET      
เพื่อผานไปสูถนนสาธารณะ ซึ่ง INET ตกลงจะดำเนินการจด
ทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยบนพื้นที่ที่ใชเปนถนน 
ทางเขาออกบนโฉนดที่ดินดังกลาวใหแกกองทรัสต ณ วันที่กอง
ทรัสตเขาลงทุน เพื่อใหกองทรัสต และ/หรือบุคคลที่กองทรัสต 
กำหนดสามารถใชประโยชนบนที่ดินของ INET เพื่อเขาออกสู
ถนนสาธารณะคือถนนเทศบาลทับกวางได

4.3.6  ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตอาจไมสามารถ 
ขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (จากการซื้อทรัพยสินจาก INET) จาก
กรมสรรพากรไดตามจำนวนที่ขอคืน หรือไดรับเงินคืนลาชา

กองทรัสตมีหนาที่ตองชำระภาษีมูลคาเพิ่มจากการซื้อ
ทรัพยสินจาก INET ภายใตสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ 
กองทรัสตมีสิทธิขอเงินภาษีมูลคาเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรได
ภายหลงัจากวันทีท่ำการซ้ือขายทรพัยสนิเสรจ็สิน้หากกองทรสัต
มีภาษีขายนอยกวาภาษีซื้อ อยางไรก็ดี กองทรัสตไมสามารถ
รับรองไดวากองทรัสตจะไดรับคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่มจากกรม
สรรพากรเต็มจำนวน ตลอดจนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับคืน

 เงนิดงักลาวลาชา ซึง่อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประกอบ
การของกองทรสัตรวมถงึความสามารถในการจายผลตอบแทน
ของกองทรัสตได นอกจากนั้น ในกรณีกองทรัสตไมเห็นดวยกับ
คำวนิจิฉยั ของกรมสรรพากร กองทรสัตอาจตองดำเนนิการตาม
สมควร  ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายตอกรม
สรรพากรหรอื ตอศาล เพือ่เรยีกรองขอคืนเงนิภาษีมลูคาเพิม่ตาม
จำนวน  โดย ณ ปจจุบันอยูในระหวางรอการพิจารณาจากกรม
สรรพากร

4.3.7  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอ
วินาศภัย หรือเหตุการณความเสียหายที่อาจกระทบตอการ
ประกอบกิจการศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ของ
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 รวมถึงประกันภัยสำหรับ
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่ไดทำไวอาจไมเพียงพอที่จะ
เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไดทัง้หมด จงึอาจสงผลตอการ
ดำเนินงานของกองทรัสตในทางลบ ที่อาจสงผลตอความ
สามารถในการจายผลตอบแทนของกองทรัสต

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 อาจเกิดความเสียหาย 
ระหวางการดำเนินการไดจากหลายสาเหตุ เชน ไฟไหม การ
ระเบดิ  ภัยธรรมชาต ิรวมถงึเหตท่ีุเกดิจากการกระทำของ บคุคล
ภายนอกและเหตุอันตรายอื่นที่ไมอาจคาดการณได แมเหตุดัง
กลาวจะมโีอกาสเกดิขึน้ไดไมบอยครัง้นกั แตอาจกอใหเกดิความ
เสียหายอยางมีนัยสำคัญตอบุคคล ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม การ
ดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานและ
สถานะทางการเงินของ  INET  และอาจมีผลกระทบในทางลบ 
ตอรายไดของกองทรัสตอยางมีนัยสำคัญ 

ทั้งนี้ แมวากองทรัสตจะจัดใหมีการเอาประกันภัยใน
ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกอยางเพียงพอและ
เหมาะสมซึ่งจะเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
แลวกต็าม อยางไรกด็ ีในกรณทีีเ่กดิความเสียหายขึน้กบัโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 อาจมีเหตุการณที่กรมธรรมประกันภัยบาง
กรมธรรมมิไดใหความคุมครองความเสียหายเต็มจำนวน หรือ
ความเสียหายบางรายการทีอ่าจเกดิขึน้ซ่ึงอยูนอกเหนอืจากการ
คาดการณโดยกรมธรรมประกันภัยไมครอบคลุม ดังนั้นวงเงิน
ประกนัภัยหรอืสินไหมทดแทนทีจ่ะไดรับอาจมจีำนวนไมเพยีงพอ
สำหรับการซอมแซมหรือกอสราง และ/หรือเกิดความลาชา 
ทำใหกองทรัสตอาจมีภาระที่จะตองเสียคาใชจายในการ
ซอมแซม และ/หรือกอสรางเพิ่มเติม และ/หรือคาใชจายที่ 
เกี่ยวของระหวางการกอสราง เพื่อใหอสังหาริมทรัพยสามารถ
จัดหาประโยชนได ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอประโยชน
ตอบแทนทีผู่ถอืหนวยทรสัตคาดวาจะไดรบั หรอือาจมไิดรบัเงนิ
ประกันภัยใด ๆ เลย ทั้งนี้ กองทรัสตไดจัดทำประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อลดความเสี่ยงจาก  
การขาดรายไดในระหวางการกอสรางในกรณท่ีีเกดิความเสยีหาย
กบัทรพัยสิน อนึง่ เพือ่เปนการบรหิารจดัการความเสีย่งดงั    
กลาว  ทางบริษัทฯ อาจมีการทบทวนประเภทของการประกัน
ภยัอยางสม่ำเสมอ และจะมกีารพจิารณาจดัทำวงเงนิประกันภัย
สำหรับการประกันภัยแตละประเภทอยางเหมาะสม
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  4.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษีอากร 
        และความเสี่ยงทั่วไป

4.4.1  การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
นโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอรายไดของกองทรัสต

กฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายการบงัคบัตามกฎหมาย
ของประเทศไทย ซึง่รวมถงึกฎหมายทีใ่ชบงัคบักบัการประกอบ
กิจการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้ง องคกรที่มีหนาที่กำกับดูแลแต  
ละองคกรอาจตีความกฎหมายและมีแนวปฏิบัติในการบังคับ 
ตามกฎหมายที่แตกตางกัน โดยการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ
ระเบยีบ นโยบาย และแผนงานของรัฐบาลเกีย่วกบัลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของกองทรัสตหรือธุรกิจการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจสงผลใหกองทรัสตมีภาระตอง 
ปฏบิตัติามขอกำหนดทางกฎหมายเพิม่เตมิ ถกูจำกดัขอบเขต ใน
การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของตน มีผล
ทำใหตนทุนในการดำเนินกิจการสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ หรือ 
อาจทำใหกองทรัสตไมสามารถดำเนินการหาประโยชนจาก
ทรัพยสินที่ลงทุนไดอีกตอไป ซึ่งการใด ๆ ดังกลาวขางตนอาจ 
สงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกจิของกองทรสัต จนถงึอาจตองเลกิกองทรสัต

4.4.2  ความเส่ียงจากกรณทีรพัยสนิหลกัท่ีกองทรัสตเขา
ลงทุนครั้งแรกถูกเวนคืน

กองทรัสตอาจมคีวามเสีย่งในกรณทีีห่นวยงานของรฐัเวนคนื
ทรพัยสนิหลกัทีก่องทรสัตเขาลงทนุครัง้แรก ซึง่ทำใหกองทรสัต
ไมอาจใชทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกเพื่อ
ประโยชนในการดำเนินธุรกิจตอไปได และทำใหผลตอบแทนที่ 
กองทรัสตไดรับจากการลงทุนจะไมเปนไปตามประมาณการ   
รายไดจนถึงอาจตองเลิกกองทรัสต

นอกจากนี้ กรณีที่เกิดการเวนคืนดังกลาวกองทรัสตอาจ 
ไมไดรับคาชดเชยจากการเวนคืน หรือไดรับคาชดเชยดังกลาว
นอยกวามูลคาที่กองทรัสตใชในการลงทุนในทรัพยสิน ซึ่งอาจ 
สงผลใหผลตอบแทนทีผู่ถือหนวยทรสัตจะไดรบัจากการลงทนุไม
เปนไปตามที่ไดประมาณการไว  ทั้งนี้ จำนวนเงินคาชดเชยที่ 
กองทรัสตจะไดรับขึ้นอยูกับเงื่อนไขตามท่ีกำหนดในสัญญาท่ี
เกีย่วของ ระยะเวลาการเชาชวงทรพัยสนิทีเ่หลอือยูภายหลังจาก
การถูกเวนคืน หรือจำนวนเงินคาชดเชยที่ไดรับจากการเวนคืน 
อนึง่ จากการท่ีผูกอตัง้ทรสัตไดศกึษาขอมลูตามพระราชกฤษฎกีา
กำหนดเขตทีดิ่นในบรเิวณทีจ่ะเวนคนืในทองทีท่ีท่รพัยสนิหลัก
ที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกต้ังอยู ไมพบวาท่ีตัง้ของทรพัยสิน
หลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกทีจ่ะลงทุนตกอยูภายใตเขต
เวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง ท้ังนี ้ผูกอตัง้ทรสัตไมสามารถประเมนิ
ถึงโอกาสในการถูกเวนคืนไดเนื่องจากการเวนคืนที่ดินเปน

นโยบายและความจำเปนในการใชพื้นที่ของรัฐในเวลานั้น ๆ  ใน
อนาคต

4.4.3  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือกฎหมายที่
เกีย่วของอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงาน หรอืความสามารถ
ในการจายผลตอบแทนของกองทรัสต

งบการเงนิของกองทรสัตอาจไดรับผลกระทบจากการม ีผล
บังคับใชของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม ซึ่งไดรับการปรับปรุง
เพิ่มเติมใหตรงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (International Financial Reporting Standards 
– IFRS) โดยปจจุบันยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับขอบเขตและระยะ 
เวลาในการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีซึง่การเปลีย่นแปลง
ดังกลาวเปนสิ่งที่ไมอาจคาดเดาได อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง
ดงักลาวเปนเพยีงการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจ
มิไดมีผลกระทบตอความสามารถในการจายประโยชน
ตอบแทนแกผูถือหนวยแตอยางใด

นอกจากนี้ การแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกำหนด 
ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ นโยบาย การตีความ และ
/หรอืคำสัง่ของหนวยงานราชการหรอืหนวยงานทีม่อีำนาจ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกองทรัสตหรือผลประโยชนที่ไดรับ
จากการลงทุนในทรัพยสินของกองทรัสตถือเปนปจจัยท่ีกอง
ทรัสตไมอาจควบคุมหรือคาดการณได ดังนั้นกองทรัสตจึงไม
สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากเหตุดังกลาวได และไม
สามารถรับประกันไดวาเหตุการณใด ๆ  ดังกลาวขางตนจะไมสง
ผลกระทบตอผลการดำเนนิงานของกองทรสัตหรอืความสามารถ
ในการจายผลประโยชนตอบแทนของกองทรัสตซึ่งหากเกิด
เหตุการณดังกลาว อาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอผล
การดำเนินงาน สถานะ รายได ผลกำไร และสภาพคลองทาง 
การเงินของกองทรัสต รวมถึงความสามารถในการจายผล
ตอบแทนของกองทรสัตหรอืราคาซือ้ขายหนวยทรสัตในตลาดรอง

4.4.4  การแพรระบาดของโรคติดตอ ความหวาดกลัว 
ตอการแพรระบาด หรือปญหารายแรงดานสาธารณสุขอื่น ๆ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุ A ที่
เกิดขึ้นในสัตวปก หรือไขหวัดนก (Influenza A H5N1) โรค 
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory 
Syndrome “SARS”) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(“Middle East Respiratory Syndrome “MERS”) โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคภัยอื่นใดท่ีเปน 
อนัตรายถงึชีวติ โรคติดตอ หรอืโรคระบาดรนุแรง และมาตรการ
การจดัการการแพรระบาดดงักลาวโดยรฐับาล เชน มาตรการปด
เมือง รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสถานการณการแพร
ระบาดดงักลาว อาจสงผลกระทบตอการดำเนนิธรุกิจและความ
สามารถในการชำระคาเชาของ INET ซึ่งอาจสงผลกระทบใน  
ทางลบตอรายไดหรือฐานะทางการเงินของกองทรัสตได 
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ทัง้นี ้ในปจจบุนัการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ยังไมสงผลกระทบตอธุรกิจการใหบริการ 
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง และยงัไมสงผลกระทบ  อยาง
มนียัสำคญัตอการดำเนนิงานของทรพัยสนิหลกัทีก่องทรสัตเขา
ลงทนุคร้ังแรก รวมทัง้จากรายไดหลกัของกองทรสัตจะมาจากคา
เชาที่ INET จะตองชำระใหกับกองทรัสตในอัตราคงที่ ซึ่งมิได
แปรผันตามผลประกอบการของทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขา
ลงทุนครั้งแรกแตอยางใด อยางไรก็ดีบริษัทฯ ตระหนักถึงความ
เสีย่งทีจ่ะเกิดขึน้จากสถานการณดงักลาวและเตรยีม  ความพรอม
เพื่อรองรับสถานการณท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงาน
ของกองทรสัตและภาวะอตุสาหกรรมทีอ่าจสงผลกระทบตอ การ
ดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระ
คาเชาของ INET เนื่องจากกองทรัสตพึ่งพารายไดจาก INET   ซึ่ง
เปนผูเชาเพยีงรายเดยีว รวมท้ังกรณทีีห่ากลกูคาของ INET ไดรบั
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด  ของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือการแพรระบาดของโรคติดตอ
อื่นใดในอนาคต และสงผลใหลูกคาของ INET ไมสามารถ ชำระ
คาเชาหรือคาบริการแก INET ได อาจสงผลกระทบตอ ความ
สามารถในการชำระคาเชาของ INET แกกองทรัสตเชน กัน 
นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัเตรียมความพรอมสำหรบัโอกาสทีจ่ะเกดิ
ขึ้นจากสถานการณดังกลาว อยางไรก็ดี หากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
อนาคตรนุแรงขึน้ อาจสงผลตอผลการดำเนนิ งานของกองทรสัต
และการจายผลประโยชนตอบแทนของกองทรัสต

4.4.5  ความเสี่ยงทางการเมือง

การดำเนนิงาน ฐานะการเงนิ ผลการดำเนนิงานและโอกาส
ทางธุรกิจของกองทรัสตอาจไดรับอิทธิพลบางสวนจาก
สถานการณทางการเมืองในประเทศไทย ดังจะเห็นไดวา
สถานการณทางการเมืองในประเทศไทยประสบภาวะขาด
เสถียรภาพหลายครั้ง เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันไดวาจะไมมีเหตุการณที่
จะนำไปสูการขาดเสถยีรภาพทางการเมืองอกี ซึง่อาจมผีลในทาง
ลบอยางมนียัสำคญัตอการดำเนนิงาน ฐานะการเงนิ ผลการดำเนนิ
งาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทรัสต

  4.5  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยทรัสต

4.5.1 หนวยทรัสตของกองทรัสตยังไมเคยมีการซื้อ 
ขาย ในตลาดหลักทรัพยมากอน

บริษัทฯ ดำเนนิการจดทะเบยีนหนวยทรสัตเปนหลกัทรพัย
จดทะเบยีนและซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยภายหลงัจากการ  กอ
ตั้งกองทรัสตตามสัญญากอตั้งทรัสต  ซึ่งตองดำเนินการยื่นขอ  
จดทะเบียนดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันปด   
การเสนอขายหนวยทรัสตครั้งแรก

อยางไรก็ตาม เนื่องจากหนวยทรัสตของกองทรัสตเปนหลัก
ทรัพยที่ออกใหม บริษัทฯ จึงไม สามารถรับรองไดวาการซื้อขาย
หนวยทรัสตของกองทรัสตในตลาดรองใด ๆ จะมีสภาพคลอง
เพียงพอ หรือผูถือหนวยทรัสตจะสามารถขายหนวยทรัสต
ของกองทรสัตได อกีทัง้ไมสามารถรบัรองไดวาผูถอืหนวยทรสัต
จะสามารถขายหนวยทรัสตของกองทรสัตไดในราคาทีต่องการ
ขาย นอกจากนั้น หนวยทรัสตอาจมีการซื้อขายในตลาดรองใน
ราคาทีต่ํ่ากวาราคาเสนอขายครัง้นี ้ซึง่ขึน้อยูกบัปจจยัหลายอยาง
รวมถงึสภาวะทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศไทยและตาง
ประเทศในขณะนัน้ ผลการดำเนนิงานของกองทรสัต และสภาวะ
ตลาดของหลักทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

4.5.2  ราคาซื้อขายหนวยทรัสตอาจผันผวนอยางมาก 
และผูลงทนุอาจไมสามารถขายหนวยทรสัตไดในราคาเทากบั
หรือมากกวาราคาเสนอขายหนวยทรัสต

กองทรัสตทำการจดทะเบียนหนวยทรัสตเปนหลักทรัพย
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย สภาพคลองในการซือ้ขาย  หนวย
ทรสัตจะประเมนิจากความถีแ่ละปรมิาณการซือ้ขายหนวยทรสัต
นัน้ในตลาดหลักทรพัย ซึง่อยูบนพืน้ฐานของปรมิาณความตองการ
ของผูซื้อ-ผูขาย (Bid-Offer) ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ 
ทีก่องทรสัตไมสามารถควบคุมได เชน ปริมาณความตองการของ
ผูลงทนุ ดงันัน้จงึมีความเส่ียงทีห่นวยทรสัตของกองทรสัตจะขาด
สภาพคลองในการช้ือขายในตลาดรอง และขาดอปุสงคโดยท่ัวไป
ของผูลงทนุ รวมทัง้อาจสงผลใหราคาซือ้ขายหนวยทรสัตของกอง
ทรสัตไมสะทอนผลประกอบการทีแ่ทจริงของกองทรสัต ซ่ึงอาจ
ทำใหผูลงทุนไมสามารถประเมินผลการดำเนินงานของกอง
ทรัสต โดยการเปรยีบเทยีบกบักองทรสัต อืน่ ๆ  ทัง้ในประเทศไทย
หรือตางประเทศได 

นอกจากนี ้ราคาซือ้ขายหนวยทรสัตในตลาดรองอาจมกีาร
ชื้อขายกันในราคาที่ตํ่ากวาราคาเสนอขายหนวยทรัสตในการ
เสนอขายครัง้นี ้ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหนวยทรสัตนัน้ขึน้อยูกับหลาย
ปจจัย ซึ่งรวมถึงปจจัยดังตอไปนี้

- มุมมองตอศักยภาพในการดำเนินงานและการลงทุน 
ของกองทรัสตรวมถึงธุรกิจการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทย

-  ความแตกตางระหวางฐานะการเงินและผลการดำเนิน
งานของกองทรสัตทีเ่กิดขึน้จรงิกับท่ีมกีารคาดการณโดยผูลงทุน
และนักวิเคราะห

-  การออกบทวิเคราะหใหม หรือการเปล่ียนแปลงเกี่ยว 
กับคำแนะนำหรือประมาณการของนักวิเคราะห

-  การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะ
ตลาดโดยทั่วไป

- มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต
-  ความนาสนใจของหนวยทรัสตเปรียบเทียบกับหลัก

ทรัพยประเภททุนอื่น ๆ รวมถึงหนวยทรัสตอื่นที่ไมอยูในธุรกิจ
การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในหนวยทรัสต
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- การขายหรือเจตนาที่จะขายหนวยทรัสตจำนวน
มากโดยผู ถือหนวยทรัสต
       - ขนาดและสภาพคลองในอนาคตของตลาดธุรกิจการให
บรกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทยหรอืตลาดของ
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

- การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเก่ียวกับโครงสรางหลัก    
เกณฑ รวมถงึภาระภาษ ีทัง้ในกรณทีัว่ไปและโดยเฉพาะในกรณี
ทีเ่กีย่วกบัทรสัตเพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย และการลงทนุ
ในประเทศและตางประเทศ

- คดีความและการสอบสวนโดยหนวยงานราชการ
- ความผันผวนของตลาด ซ่ึงรวมถึงความออนแอของ   

ตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และ
- การท่ีกองทรัสตไมสามารถดำเนินงานตามกลยุทธการ

ลงทุนและการขยายธุรกิจ เปนตน

จากปจจัยทั้งหลายขางตน อาจทำใหราคาตลาดและ
อุปสงคของหนวยทรัสตมีความผันผวนอยางมาก หรือทำใหมี
การซือ้ขายหนวยทรสัตในตลาดรองในราคาทีส่งูกวาหรอืตํา่กวา
มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยทรัสต

นอกจากนี ้การทีก่องทรสัตไมสามารถดำเนนิการใหเปนไป
ตามความคาดหวังของตลาดในดานกำไรและผลตอบแทนอาจ 
กอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยทรัสต  
ซึ่งอาจจำกัดหรือทำใหผูถือหนวยทรัสตไมสามารถที่จะขาย  
หนวยทรัสตไดอยางทนัทวงท ีและอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
สภาพคลองของหนวยทรัสตของกองทรัสต

4.5.3  การขายหนวยทรัสตในอนาคตของ INET หรือ 
ผูถือหนวยทรัสตรายใหญรายอื่น ๆ  อาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอราคาซื้อขายของหนวยทรัสตได

หลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตครั้งแรก INET ตกลง 
ถือหนวยทรัสตในสัดสวนไมต่ำกวารอยละ 25.00 ของจำนวน
หนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ และจะดำรงสัดสวน
การถือหนวยทรัสตในสัดสวนดังกลาวเปนระยะเวลาไมต่ำกวา 
8 ป นับตั้งแตวันที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่กอง
ทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกเสร็จสิ้น โดย INET อาจลดสัดสวนการ
ถือหนวยทรัสตลงเหลืออัตราไมต่ำกวารอยละ 20.00 ในชวงป
ที่ 9 ถึงปที่ 16 และรอยละ 15.00 ในชวงปที่ 17 ถึงปที่ 25 ของ
วนัท่ีกองทรัสตทำการซือ้ขายทรพัยสนิหลกัทีก่องทรสัตเขาลงทุน
คร้ังแรกเสร็จสิน้ของจำนวนหนวยทรสัตทีอ่อกและเสนอขายใน
ครั้งนี้ ทั้งนี้ INET ตกลงจะไมจำหนาย จาย โอน หรือกอภาระ
ผกูพันใด ๆ  บนหนวยทรสัตทีต่นถอืดงักลาว เวนแตจะไดรบัความ
ยินยอมจากกองทรัสต ดังนั้นในกรณีที่ INET หรือผูถือหนวย
ทรัสตรายใหญรายอื่น ๆ (ถามี) ไมวารายเดียวหรือหลายราย 
ทำการขายหนวยทรัสตของตนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือมี
ความคาดหมายในตลาดวาอาจมกีารขายหนวยทรสัตในจำนวน
ทีม่นียัสำคญัเกิดขึน้ อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซือ้ขาย
ของหนวยทรัสตในตลาดหลักทรัพย และผลประโยชนของ
ผู ถือหนวยทรัสตในการซ้ือขายหนวยทรัสตในตลาดรองได

นอกจากนัน้ เหตดุงักลาวยงัอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคา
เสนอขายหรือความยากลำบากในการเสนอขายหนวยทรัสตที่
ออกใหมของกองทรัสตในกรณีที่มีการเพิ่มทุน (หากมี) ซึ่งกอง
ทรัสตไมสามารถประเมินหรือคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบ 
ดังกลาวในอนาคตได (หากมี)

4.5.4  กองทรัสตไมอาจรับรองไดวาจะสามารถจายผล
ประโยชนตอบแทนในหนวยทรสัต หรอืรักษาระดับของอตัรา
การจายผลประโยชนตอบแทนได

การจายผลประโยชนตอบแทนของกองทรัสตจะถูก
พจิารณาจากผลการดำเนนิงานของกองทรสัตซึง่ขึน้อยูกบัปจจยั
หลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและ      ตาง
ประเทศ ความสามารถของผูเชาในการชำระคาเชา คาใชจายใน
การดำเนินงานตาง ๆ  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ   ขอบังคับ
ทีเ่กีย่วของกับธุรกจิการใหบรกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ภยั
ธรรมชาต ิสภาวะทางการเมอืง ดังนัน้จงึมคีวามเสีย่งทีน่กัลงทนุ
จะไมไดรบัผลประโยชนตอบแทนตามทีไ่ดประมาณการเอาไวใน
ปทีเ่กดิเหตกุารณ หรอืกองทรสัตจะไมสามารถท่ีจะรกัษาระดบั
การจายผลประโยชนตอบแทน      หรือเพิ่มการจายประโยชน
ตอบแทนไดในปตอ ๆ ไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมสามารถรับรอง
ไดวากองทรัสตจะมีความสามารถจายประโยชนตอบแทนหรือ
รักษาระดับของอัตราการจาย ผลประโยชนตอบแทนได

นอกจากนี้ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปจจุบัน 
กองทรสัตไมมภีาระภาษเีงนิไดนติบิคุคล หากมกีารแกไขเปลีย่น 
แปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ซึ่งทำให 
กองทรัสต และ/หรือผูถือหนวยทรัสตมีภาระภาษีเงินได โดย 
INET ไมมีหนาที่ตองรับผิดชอบหรือชดใชเงินภาษีดังกลาวให
แกกองทรัสตอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอ 
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการจาย
ผลประโยชนตอบแทนของกองทรัสตรวมทั้งผลประโยชน
ตอบแทนจากการลงทนุของผูถอืหนวยทรสัต และอาจทำใหผูถอื
หนวยทรสัตไดรบัเงนิจากกองทรสัตนอยลงหรอืผูถอืหนวยทรสัต    
อาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น

4.5.5  กองทรัสตเปนกองทรัสตประเภทไมรับซื้อคืน 
หนวยทรัสต ซึ่งผูถือหนวยทรัสตไมสามารถขายคืนหนวย
ทรัสตได

เนื่องจากกองทรัสตเปนกองทรัสตประเภทไมรับซื้อคืน 
หนวยทรัสต ผูถือหนวยทรัสตจึงไมสามารถขายคืนหนวยทรัสต
ของตนได ดงันัน้จงึไมมีหลักประกนัวาผูถอืหนวยทรสัต จะสามารถ
ขายคืนหนวยทรสัต และไมมหีลักประกนัวาจะสามารถ จำหนาย
หนวยทรัสตของตนไดเทากับราคาที่ไดซื้อหนวยทรัสต มา     หรือ
จำหนายไดในราคาใด ๆ  อยางไรก็ดี กองทรัสตทำการจด 
ทะเบียนหนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหนวยทรัสตจึงมีชองทางที่จะขาย
หนวยทรสัตไดในตลาดหลกัทรพัย ซึง่ราคาของหนวยทรสัตและ
สภาพคลองในการซื้อขายจะเปนไปตามภาวะตลาด
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4.5.6 กองทรัสตอาจตองเลิกกองทรัสตเ ม่ือเกิด
เหตกุารณ  ซึง่ทำใหตองเลกิกองทรัสตตามทีก่ฎหมายกำหนด 
โดยเงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสตอาจจะนอยกวาจำนวน
เงินที่ผูถือหนวยทรัสตไดลงทุน

หลังจากวันที่มีการกอตั้งกองทรัสตหากมีเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้อาจทำใหบริษัทฯ ตองเลิกกองทรัสต

- จำนวนผูถือหนวยทรัสตลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย 
- เมื่อมีการจำหนายทรัพยสินหลักของกองทรัสตและ

บริษัทฯไมสามารถดำเนินการเพื่อใหกองทรัสตลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเปนมูลคารวมกันไมนอยกวา 500 ลานบาท  
หรือไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกอง
ทรัสตภายใน 1 ปนับแตวันที่จำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักดัง
กลาว

- เมือ่ทีป่ระชมุผูถอืหนวยทรสัตมมีตใิหเลกิกองทรสัตตาม 
หลักเกณฑที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต

เมื่อมีการเลิกกองทรัสตผูถือหนวยทรัสตอาจไมไดรับเงิน
จองซือ้หนวยทรัสตคนืเตม็จำนวนหรือไมไดรบัคนืเลย เนือ่งจาก
กองทรัสตตองดำเนินการชำระบัญชี ซึ่งคาใชจายในการจัดตั้ง
และจดัการกองทรสัตจะถกูหกักอนทีจ่ะคนืเงนิใหแกผูถอืหนวย
ทรัสต

4.5.7  ราคาตลาดของหนวยทรัสตอาจลดลงหากราคา
เสนอขายของหนวยทรสัตทีอ่อกใหมตำ่กวามูลคาหนวยทรัสต
กอนการเสนอขายหนวยทรัสตเพิ่มเติม

หลงัจากการเสนอขายหนวยทรัสตครัง้แรก กองทรสัตอาจ
ออกหนวยทรัสตเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขายหนวยทรัสตที่

กองทรัสตไมมีขอพิพาททางกฎหมายและไมมีขอจำกัดในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยท่ีมีนัยสำคัญ ซ่ึงจะสงผล   
กระทบในทางลบตอการดำเนินงานของกองทรัสต

ออกใหมที่ตํ่ากวามูลคาหนวยทรัสตกอนการเสนอขายหนวย
ทรัสตเพิ่มเติม ราคาเสนอขายที่ตํ่ากวามูลคาหนวยทรัสตกอน 
การเสนอขายนัน้ อาจสงผลใหราคาตลาดของหนวยทรสัตลดลง
และผลตอบแทนการลงทุนในหนวยทรัสตอาจแตกตางจากที่ผู
ลงทุนคาดหมายไว 

4.5.8  เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสตอาจจะนอยกวา
จำนวนเงนิทีผู่ถอืหนวยทรสัตไดลงทนุจากการเสนอขายหนวย
ทรัสตในครั้งนี้

ในกรณทีีมี่การเลกิกองทรสัต บรษิทัฯ ไมสามารถรบัประกนั
ไดวาผูถอืหนวยทรสัตจะไดรบัเงนิลงทุนของตนคนืไมวาทัง้หมด
หรือบางสวน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสาเหตุ วิธีการในการเลิกกองทรัสต
หลักเกณฑการจำหนายทรพัยสินหลักทีก่องทรสัตเขาลงทนุครัง้
แรก และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเชาที่ดิน อีกทั้ง หนวย
ทรัสตไมใชผลิตภัณฑทางการเงินที่มีการคุมครองเงินตน 
บรษิทัฯ ไมสามารถรบัรองไดวาผูถอืหนวยทรสัตจะไดรบัเงนิลงทนุ
คืนทั้งจำนวน  ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทรัสตหรือมีการชำระ
บญัชกีองทรสัตนัน้มคีวามเปนไปไดทีผู่ลงทนุอาจสญูเสยี เงนิลงทุน
ของตนในหนวยทรัสตบางสวนหรือทั้งหมด

4.5.9  การเปลีย่นแปลงนโยบายทางภาษทีีเ่กีย่วของกบั
การลงทุนในหนวยทรัสตของกองทรัสต

ผูถือหนวยทรัสตอาจมีภาระภาษีเกี่ยวกับการลงทุนหรือ 
ซื้อขายหนวยทรัสตโดยอาจจะตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นได
หากมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายและระเบยีบดานภาษหีรอืดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ขอพิพาทและขอจำกัดในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย05

กองทรสัตไมมขีอมลูสำคญัอืน่ท่ีมนียัสำคญัตอการดำเนนิงานของกองทรสัต ท้ังนี ้ผูลงทนุสามารถศกึษาขอมลูของกองทรสัต
เพิ่มเติมอื่นไดท่ีเว็บไซตของกองทรัสต ท่ี www.inetreit.com หรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี 
www.set.or.th 

ขอมูลสำคัญอื่น06
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เงินทุนชำระแลว

มูลคาที่ตราไวตอหนวย

จำนวนหนวยทรัสต ณ ปจจุบัน

3,300,000,000 บาท

10.00 บาท/หนวย

330,000,000 หนวย

ราคาปด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันที่ 3 ส.ค. 2564

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอป (Trade Volume)

ราคาสูงสุดตลอดปบัญชี 2564

มูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

11.00 บาท/หนวย

3,527.26 ลานบาท

9.7796 บาท/หนวย

10.6886 บาท/หนวย

3,630 ลานบาท

8.16 ลานบาท

11.20 บาทตอหนวย

ขอมูลหนวยทรัสต และผูถือหนวยทรัสต07

  7.1  หนวยทรัสต

7.1.1  ขอมูลหนวยทรัสต

7.1.2  ขอมูลราคาหลักทรัพย

7.1.3  ตราสารที่กองทรัสตเปนผูออก

- ไมมี -
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บริษัท  อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปด  เค Property Infra Flexible

บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท  กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริษัท  อาคเนย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท  อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท  ไทยนครพัฒนา จำกัด

บริษัท เอสพีที แลนด จำกัด

82,500,000

17,665,000

12,500,000

11,137,800

10,076,400

10,000,000

10,000,000

7,500,000

7,500,000

6,000,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.00

5.26

3.79

3.38

3.05

3.03

3.03

2.27

2.27

1.18

ผูถือหนวยรายใหญ จำนวนหนวยลำดับ รอยละ

บริษัท  อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 82,500,0001 25.00

ผูถือหนวยรายใหญ จำนวนหนวยลำดับ รอยละ

  7.2  โครงสรางผูถือหนวยทรัสต

       7.2.1  กลุมผูถือหนวยทรัสตรายใหญ 10 รายแรก

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีผูถือหนวยทรัสตรายใหญตามการปดสมุดทะเบียน ดังนี้

  7.3  การจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสต

7.3.1  นโยบายการจายประโยชนตอบแทน

การจายประโยชนตอบแทนของกองทรสัตจะถกูพจิารณา
จากผลการดำเนินงานของกองทรัสตซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะไมไดรับประโยชน
ตอบแทนตามท่ีไดประมาณการเอาไว หรือกองทรัสตอาจไม
สามารถรกัษาระดบัการจายประโยชนตอบแทน หรอืเพิม่การจาย
ประโยชนตอบแทนได โดยนโยบายการจายผลประโยชนและ  
ขอจำกัดกองทรัสตมีดังนี้

1) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผู  
ถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุง
แลวของรอบปบญัช ีโดยประโยชนตอบแทนทีจ่ะจายใหแกผูถอื
หนวยทรสัตนัน้ แบงเปนประโยชนตอบแทนสำหรบัรอบปบญัชี 
(Year-End Distribution) และประโยชนตอบแทนระหวาง
กาล (Interim Distribution) (หากมี) ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสต
จะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวา 2 
ครั้งตอรอบปบัญชี (โดยจะเริ่มจายประโยชนตอบแทนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต หากกองทรัสตมีกำไรเพียง
พอที่จายประโยชนตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว)
อนึง่ กำไรสทุธทิีป่รบัปรงุแลวตามขอนีใ้หหมายถงึกำไรทีป่รับปรงุ
ดวยรายการดังตอไปนี้

- การหักกำไรที่ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain) จาก   
การประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของ 
กองทรสัต รวมท้ังการปรบัปรงุดวยรายการอืน่ตามแนวทางของ
สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกอง
ทรัสต

- การหักดวยรายการเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้เงินกู   
ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกูยมืเงนิของกองทรสัตตามวงเงนิที่
ไดระบไุวในแบบแสดงรายการขอมลูและหนงัสอืชีช้วนหรือแบบ
แสดงรายการขอมูลประจำป แลวแตกรณี

7.2.2  ผูถือหนวยทรัสตรายใหญ (ถือหนวยทรัสตตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป โดยกลุมบุคคลเดียวกัน)
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2) ในกรณีที่กองทรัสตมีกำไรสะสมที่อางอิงจากกำไร    
สุทธิที่ปรับปรุงแลวในแตละปของกองทรัสตตามขอ (1) ใน    
รอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจัดการกองทรัสตอาจจายประโยชน
ตอบแทนใหผูถือหนวยทรัสตจากกำไรสะสมดังกลาวดวยก็ได

3) ในกรณีทีก่องทรสัตยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ผูจดัการ
กองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต

4) ในกรณีที่มีการจายประโยชนตอบแทนใหแกผู ถือ
หนวยทรัสตในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจัดการกองทรัสต  
จะประกาศจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสตและ
ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อระบุชื่อผูถือหนวยทรัสต       
ที่มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทน และจะดำเนินการจาย
ประโยชนตอบแทนดังกลาวใหแกผูถือหนวยทรสัตภายในกำหนด
เวลาดังตอไปนี้

ประโยชนตอบแทนสำหรับรอบปบัญชี  (Year-End Dis 
tribution)

ผูจดัการกองทรสัตจะจายประโยชนตอบแทนสำหรบั  รอบ
ปบัญชี (Year-End Distribution) ภายใน 90 วันนับแต   วันสิ้น
รอบปบัญชี 

เงื่อนไขเพิ่มเติม
เวนแตการจายประโยชนตอบแทนสำหรบังวดปบัญชแีรก 

ในการพจิารณาจายประโยชนตอบแทนรายป การกำหนดอตัรา
การจายประโยชนตอบแทนจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทรสัต ซึง่หากประโยชนตอบแทนทีจ่ะประกาศจายตอหนวย
ทรัสตระหวางรอบปใด มีมูลคาต่ำกวาหรือเทากับ 0.10 บาท ผู
จดัการกองทรัสตขอสงวนสทิธิทีจ่ะไมจายประโยชนตอบแทนใน
ครั้งนั้น และใหสะสมประโยชนตอบแทนดังกลาวเพือ่นำไปจาย
รวมกับประโยชนตอบแทนที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป ทั้งนี้
เงื่อนไขขางตนตองไมขัดกับขอ (1)

ประโยชนตอบแทนระหวางกาล (Interim Distribution)
ผูจัดการกองทรสัตจะจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล 

(Interim Distribution) (หากมี) ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้น 
รอบระยะเวลาพิจารณาการจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล

เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทนระหวางกาล การ

กำหนดอตัราการจายประโยชนตอบแทนจะขึน้อยูกบัดลุยพนิจิ
ของผูจดัการกองทรสัต ซึง่หากประโยชนตอบแทนทีจ่ะประกาศ
จายตอหนวยทรัสตระหวางรอบไตรมาสใดมีมูลคาต่ำกวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท   ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิที่จะไมจาย
ประโยชนตอบแทนในครัง้นัน้ และใหสะสมประโยชนตอบแทน
ดังกลาวเพื่อนำไปจายรวมกับประโยชนตอบแทนท่ีจะใหมีการ
จายในงวดถัดไป

สำหรับนโยบายการจายประโยชนตอบแทนดังกลาวผู
จดัการกองทรสัตจะดำเนนิการใหเปนไปตามท่ีระบไุวในสญัญา
กอตั้งทรัสต เวนแตกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ  หนวย 
งานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายไดมีการแกไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอืน่ ผูจดัการกองทรสัตจะดำเนนิการใหเปนไปตามนัน้

ในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตให
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) ผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนตอง
เปนผูถือหนวยทรัสตที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวย
ทรัสตของกองทรัสต ณ วันปดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตเพื่อ  
การจายประโยชนตอบแทน และ/หรือวันกำหนดรายชื่อเพื่อ 
ใหสิทธิ (Record Date) ตามสัดสวนการถือหนวยทรัสตของผู
ถือหนวยทรัสตแตละราย

2) ผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนตอง
เปนผูถอืหนวยทรสัตทีม่ชีือ่ปรากฏอยูในสมดุทะเบยีนผูถอืหนวย
ทรัสตของกองทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต 
เพื่อกำหนดสิทธิผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิไดรับประโยชน
ตอบแทน ตามสัดสวนการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสต
แตละราย หากปรากฏวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด 
ถือหนวยทรัสตของกองทรัสตเกินกวาอัตราที่ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะ
ไมมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนเฉพาะในสวนที่ถือหนวย
ทรัสตเกินกวาอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3) ผูจัดการกองทรัสตจะประกาศการจายประโยชนตอบ 
แทนกอนวนัปดสมดุทะเบยีนผูถอืหนวยทรสัตหรอืวันกำหนดราย
ชื่อผูถือหนวยทรัสต ตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(แลวแตกรณี) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อกำหนด
สิทธใินการรบัประโยชนตอบแทนและอตัราประโยชนตอบแทน 
ผานระบบเผยแพรขอมลูของตลาดหลักทรัพย และอาจประกาศ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย

• สงหนังสือแจงผูถือหนวยทรัสตที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบยีนผูถอืหนวยทรสัตของกองทรัสต   ณ   วนัปดสมดุทะเบียน
ผูถอืหนวยทรสัตหรอืวนักำหนดรายชือ่ผูถอืหนวยทรสัต ตามหลกั
เกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ (แลวแตกรณี) หรือ

• ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ที่ทำการทุกแหงของผู
จัดการกองทรัสต หรือ

• ประกาศผานเว็บไซตของผูจัดการกองทรัสต และ/หรือ 
เว็บไซตของกองทรัสต หรือ

• ประกาศในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับ

4) ผูจัดการกองทรัสตจะดำเนินการใหมีการหักภาษี ณ ที่
จายในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดของประโยชนตอบแทนท่ี  
จายใหแกผูถือหนวยทรัสตแตละประเภท 

59รายงานประจำป 2564



5) ผูจัดการกองทรัสตจะดำเนินการใหมีการจายประโยชนตอบแทนเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยทรัสต และ
สงทางไปรษณยีลงทะเบยีนตามทีอ่ยูทีผู่ถอืหนวยทรสัตระบไุวในใบจองซือ้หนวยทรสัต หรอืนำเงนิฝากเขาบญัชเีงนิฝากของผูถอืหนวย
ทรสัตตามทีแ่จงไว โดยผูถอืหนวยทรสัตจะเปนผูรบัภาระคาธรรมเนยีมคาใชจายในการโอนเงนิทีเ่กดิขึน้ และภาระความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (ถามี) โดยผูจัดการกองทรัสตจะหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวจากจำนวนเงินที่จะสงให

6) ในกรณทีีผู่ถือหนวยทรสัตไมใชสทิธขิอรบัประโยชนตอบแทนจำนวนใดภายในอายคุวามใชสทิธเิรยีกรองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ใหเงนิดังกลาวตกเปนกรรมสทิธิข์องกองทรัสต โดยผูจดัการกองทรสัตจะไมนำประโยชนตอบแทนจำนวนดงักลาวไป
ใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทรัสต

05 พ.ย. 2564

10 ก.พ. 2565

19 พ.ย. 2564

24 ก.พ. 2565

03 ธ.ค. 2564

10 มี.ค. 2565

0.1269

0.2271

29 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

วันที่ใหสิทธิ
ผูถือหนวยทรัสต

วันที่จายผลประโยชน
ตอบแทน

ผลประโยชนตอบแทน
ตอหนวย (บาท)

วันที่กรรมการ
มีมติ

รอบผลประกอบการ

  7.4  ประวัติการจายประโยชนตอบแทนยอนหลัง
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โครงสรางการจัดการ08

  8.1  ผูจัดการกองทรัสต

8.1.1  ขอมูลทั่วไป

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งทำหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) ของกองทรัสต เปน 
บริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการกองทรัสตโดยเฉพาะ และมีบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
(“INET”) เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ โดยถือหุนเปนจำนวนรอยละ 99.997 ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับ
ความเห็นชอบใหเปนผูจัดการกองทรัสตตามประกาศ สช.29/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ตารางดังตอไปนี้แสดงสรุปขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผูจัดการกองทรัสต

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด 

0105563143111

29 กันยายน 2563

10,000,000 บาท

100,000 หุน 

หุนละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว

จำนวนหุนที่ออกและเรียกชำระแลว

มูลคาที่ตราไว

INET (รอยละ 99.997)ผูถือหุนรายใหญ (สัดสวนการถือหุน)

01 มกราคม – 31 ธันวาคม รอบระยะเวลาบัญชี

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งสำนักงาน

ทำหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(REIT Manager)

ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ

1. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ 
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน 
4. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
5. นายอภิรมย นอยอ่ำ 

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ หรือ นายสหัส ตรีทิพยบุตร หรือ นางมรกต 
กุลธรรมโยธิน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัท

รายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

รายชื่อกรรมการ

โทรศัพท: 02-257-7000           โทรสาร:  02-257-1379
เว็บไซต: www.inetreit.com     e-mail: info@inetreit.com

ชองทางการติดตอ

61รายงานประจำป 2564



INET

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

นายสุตกานต แนนหนา

99,997

2

1

100,000

1

2

3

99.997

0.002

0.001

100.00

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ (หุน)ลำดับ สัดสวน (รอยละ)

8.1.2  ผูถือหุนของผูจัดการกองทรัสต

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

กลุมผูถอืหุนรายใหญทีโ่ดยพฤตกิารณมีอทิธพิลตอการกำหนดนโยบายการจดัการหรอืการดำเนนิงานของผูจดัการกองทรสัตอยาง
มีนัยสำคัญ ไดแก INET ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 99.997 ของจำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมด ทั้งนี้ INET เปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในหมวดใหบริการเช่ือมตออินเทอรเน็ตและการใหบริการครบวงจรท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ตอไปนี้จะรวมเรียก INET และบริษัทยอยของ INET วา “กลุม INET”) โดยมีขอมูลสำคัญปรากฏตามตารางดังตอไป

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

0107544000094

14 กันยายน 2544

500,041,575.00 บาท

หุนละ 1.00 บาท

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

www.inet.co.th

รอบระยะเวลาบัญชี

เว็บไซต

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

มูลคาที่ตราไว

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้นไอที
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ที่ตั้งสำนักงาน

1. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
2. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
4. นางอัจฉรา จันทรฉาย
5. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
6. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
7. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
8. นายทินกร นาทองลาย
9. นายชวลิต จินดาวณิค
10. นางสาวทิพวรรณ ปนวนิชยกุล
11. นายมรกต เธียรมนตรี

นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล หรือ นายณรงค ศิริเลิศวรกุล คนใดคนหน่ึงลงลายมือ 
ช่ือรวมกับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน หรือ นายมรกต เธียรมนตรี หรือ นายทินกร 
นาทองลาย คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท 
หรือ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ลงลายมือช่ือรวมกับนายมรกต เธียรมนตรี หรือ 
นายทินกร นาทองลาย คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญ 
ของบริษัท

รายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

รายชื่อกรรมการ

ใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการใหบริการครบวงจรที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทธุรกิจ

รวม
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ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของ  INET  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ

นายวิบูลย ศิริกิจพาณิชยกุล

นางพัชรา นิธิวาสิน

นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์

นายนันทชัย กัมทรทิพย

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

นายสมชาย วงษเมตตา

124,504,000

120,496,000

41,531,601

21,650,000

7,814,600

6,406,700

6,100,000

5,240,000

4,700,000

4,255,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24.90

24.10

8.31

4.33

1.56

1.28

1.22

1.05

0.94

0.85

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ (หุน)ลำดับ สัดสวน (รอยละ)
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คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจำนวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระดังกลาวมีคุณสมบัติเปนไปตาม 
หลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม นอกจากนี้ 
กรรมการและบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการตองมีลักษณะเปนไปตามประกาศ สช.29/2555 และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมหรือตาม     
กฎเกณฑอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ตองมีกรรมการ 2 ทาน (โดยไมใชกรรมการอิสระ)    
ลงนามรวมกันและประทับตราบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาวจะตองไมเปนกรณีที่การมอบอำนาจ หรือการมอบ
อำนาจชวงมีผลทำให (1) กรรมการหรือผูรับมอบอำนาจซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย หรือ (2) บุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดอันขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต สามารถอนุมัติรายการดังกลาว

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ พรอมดวยวุฒิการศึกษาและประสบการณ มีดังนี้

ฝายนักลงทุนสัมพันธ
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

Investor Relations
& Operations Support

ฝายบริหารอสังหาริมทรัพย
Asset Management

ผูตรวจสอบภายใน
Internal Audit

(วาจางบุคคลภายนอก)

Marketing & 
Business Development

ฝายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

Acting Managing
Director

รักษาการ
กรรมการผูจัดการ

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

Compliance &
Risk Management

ฝายกำกับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

8.1.3  โครงสรางการบริหาร

โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
เจาหนาที่บริหารตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้

การจัดโครงสรางองคกรของผูจัดการกองทรัสตยึดหลักการในการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานอยางชัดเจน 
แตละฝายมีความเปนอิสระ เปนระบบ สอดคลองตอหลักความไววางใจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงการควบคุมความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของการทุจริต ฉอฉล ความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหผูจัดการกองทรัสตสามารถจัดการลงทุนใหผูลงทุนดวย 
ความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยทรัสตกอนประโยชนของผูจัดการกองทรัสตเอง
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ผูบริหาร

บริษัทฯ แบงฝายงานออกเปน 4 ฝายหลัก ปฏิบัติหนาที่ภายใตการกำกับดูแลของกรรมการผูจัดการ ไดแก ฝายบริหารสินทรัพย 
ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน และฝายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการผูจัดการและผูบริหาร พรอมดวยวุฒิการศึกษาและประสบการณ มีดังนี้ 
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8.1.4  หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต

บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่และความรับ
ผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต และควบคุมการปฏิบัติ
หนาที่ของผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสตและดำเนินการให
เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตง
ตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

 
หนาที่โดยทั่วไปของบริษัทฯ มีดังนี้

1) ปฏบัิตหินาทีโ่ดยใชความรูความสามารถเยีย่งผูประกอบ
วิชาชีพดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต โดย
ปฏิบตัติอผูถอืหนวยทรสัตอยางเปนธรรมเพือ่ประโยชนทีด่ท่ีีสดุ
ของผูถอืหนวยทรสัตโดยรวม รวมทัง้ปฏิบตัใิหเปนไปตามสญัญา
กอตัง้ทรสัต สญัญาแตงตัง้ผูจดัการกองทรสัต แบบแสดงรายการ
ขอมูล หนังสือช้ีชวน วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทรัสต 
มติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ

2) ปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ทรสัต พ.ร.บ. หลกัทรัพย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทรัสต ตลอดจน  
จรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพทีก่ำหนดโดย
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย หรือองคกรที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจหลักทรัพยที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และ
ไมสนับสนุน สั่งการ หรือใหความรวมมือแกบุคคลใด ๆ ในการ
ปฏิบัติที่อาจฝาฝนกฎหมาย  หรือขอกำหนดดังกลาว

3) จัดใหมเีงนิทนุทีเ่พยีงพอตอการดำเนนิธุรกิจและความ  รับ
ผิดชอบอนัอาจเกดิขึน้จากการปฏบิตัหินาทีใ่นฐานะผูจดัการกอง
ทรัสตไดอยางตอเนื่อง 

4) จดัใหมกีารประกันภยัความรบัผดิทีอ่าจเกิดขึน้จากการ
ดำเนนิธรุกจิหรอืการปฏบิตังิานของบริษทัฯ ตลอดจนการปฏิบัติ
งานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

5) บริหารจดัการทรพัยสนิใหเปนไปตามสญัญากอตัง้ทรสัต 
สัญญาแตงตั้งผู จัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล 
หนังสือชี้ชวน แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ มติของที่ประชุม
ผูถือหนวยทรัสต รวมทั้งระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

6) ไมนำขอมลูจากการปฏบัิตหินาทีผู่จดัการกองทรสัตไป  
ใชประโยชนอยางไมเหมาะสมเพื่อตนเอง หรือทำใหเกิดความ  
เสียหาย หรือกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของกองทรัสต

7) ปฏบิตังิานดวยความระมัดระวงัไมใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และในกรณทีี่มคีวามขดัแยงทางผลประโยชนเกิด
ข้ึน จะดำเนนิการใหมัน่ใจไดวาผูลงทนุไดรบัการปฏบิตัท่ีิเปนธรรม
และเหมาะสม

8) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามหลักเกณฑที่
กำหนดในสญัญากอตัง้ทรสัต ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วของ

9) ดำเนนิการเพิม่ทนุ หรอืลดทนุ ตามหลกัเกณฑทีก่ำหนด 
ในสัญญากอตั้งทรัสต ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวของ

หนาที่ในการจัดทำรายงาน และการเปดเผยขอมูล

1) จัดทำงบการเงนิของบริษทัฯ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชีที่กำหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี และสงงบการ
เงินดังกลาวตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) เปดเผย ใหความเหน็ หรอืใหขอมลูทีม่คีวามสำคัญและ
เกี่ยวของอยางเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน

3) จัดทำและเปดเผยขอมูลของกองทรัสตตาม พ.ร.บ. 
หลักทรัพย และขอมูลอื่นตามที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต 
แบบแสดงรายการขอมูล หนงัสือชีช้วน ขอบงัคับของตลาด หลกั
ทรัพย รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การ
คำนวณ และเปดเผยมูลคาทรัพยสินของกองทรัสตและมูลคา
หนวยทรัสต เปนตน

4) ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี หรือ
สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการจัดทำและเปดเผยขอมูลอื่นใด
ตามที่ทรัสตีหรือสำนักงาน ก.ล.ต. รองขอ

5) ดแูลใหผูถอืหนวยทรสัตไดรบัขอมลูทีค่รบถวนถกูตอง
และเพียงพอกอนการตัดสินใจ โดยไดรับขอมูลลวงหนาตามที่
กำหนดไวในสญัญากอตัง้ทรสัต แบบแสดงรายการขอมลู หนังสอื
ชี้ชวน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ

6) จัดทำและสงขอมูลรายงาน และ/หรือเอกสารตาง ๆ  
ใหแก ทรัสตี และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่
กำหนด

หนาทีเ่กีย่วกบัการลงทนุหรอืการจำหนายทรพัยสินของกองทรสัต 

1) ดำเนนิการเพือ่ใหมัน่ใจไดวาการลงทนุในทรพัยสนิหลกั
และทรพัยสินอืน่เปนไปอยางเหมาะสมโดยจดัใหมกีารประเมนิ
ความพรอมของตนเองในการบริหารการลงทุน และดำเนินการ
ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และสัญญากอตั้งทรัสต

2) ดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการจำหนาย จาย โอน
อสังหาริมทรัพยหรือการเขาทำสัญญาท่ีเกี่ยวเ น่ืองกับ
อสงัหารมิทรพัยเพือ่กองทรัสต มกีารดำเนนิการเปนไปอยาง  ถกู
ตองและมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย

3) จัดใหมีการดำเนินการตรวจสอบและสอบทาน     
(Due Diligence) อสังหาริมทรัพย และประเมินความเสี่ยงใน
ดาน ตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุน และจัดใหมีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง

4) จัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินหลักตาม 
หลักเกณฑที่กำหนด

5) ดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมหา
ประโยชนไดตลอดเวลา โดยจัดใหมีการซอมแซม ปรับปรุง และ
บำรุงรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดี
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6) จดัใหมีการประกันภยัทีเ่พยีงพอตลอดระยะเวลาที ่ กอง
ทรัสตลงทุนในทรัพยสินหลักนั้น  โดยครอบคลุมถึงการประกัน
วินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย และการประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจาก
อสงัหาริมทรพัยหรอืจากการดำเนนิการในอสงัหารมิทรพัย รวม
ทั้งประกันภัยอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

7) จัดทำแผนการลงทนุ และการบริหารจดัการความเสีย่ง
ที่เกี่ยวของกับกองทรัสตและทรัพยสินของกองทรัสต แผนการ
กูยืมเงิน และแผนการบริหารจัดการดานการเงินประจำปของ 
กองทรัสต

หนาที่เกี่ยวกับการดูแลผลประโยชนของกองทรัสต

1) ประสานงานกับทรัสตี หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากทรัสตี เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจทรัพยสินหลัก

2) บริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสต และเงินสด
หมุนเวียนของกองทรัสต

3) จดัทำงบการเงนิของกองทรสัตใหเปนไปตามมาตรฐาน
บญัชทีีก่ำหนดตามกฎหมายวาดวยการบญัช ีและเปดเผยงบการ
เงินตามหลักเกณฑที่กำหนด

4) เบกิจายคาใชจายของกองทรสัต เฉพาะกรณท่ีีเปนการ
เบิกจายจากบัญชีเพื่อการดำเนินงานประจำวัน หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น ๆ ที่ตกลงรวมกันกับทรัสตี ภายใตวงเงินที่ได 
รับอนุมัติจากทรัสตี

5) จัดใหมีการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวย
ทรัสตตามหลกัเกณฑเงือ่นไขทีก่ำหนดในสญัญากอตัง้ทรสัต มติ
ที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

6) กรณีตองขอมติจากผูถือหนวยทรัสตเพื่อดำเนินการ
ใด ๆ ผูจัดการกองทรัสตตองแสดงความเห็นและวิเคราะหผล 
กระทบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

7) จัดใหมีการเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การดำเนินการของกองทรัสต

หนาท่ีในกรณทีีม่กีารเขาทำธรุกรรมทีอ่าจกอใหเกดิความขดัแยง
ทางผลประโยชน

ในกรณท่ีีมกีารทำธุรกรรมทีอ่าจกอใหเกิดความขดัแยงทาง
ผลประโยชน บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจำเปนใน 
การเขาทำธรุกรรมดงักลาว บรษัิทฯ จะขอความเห็นชอบจากทรัส
ตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและ กฎหมาย
ทีเ่กีย่วของ ในกรณทีีท่รสัตไีมเหน็ชอบ บรษิทัฯ จะไมดำเนินการ
ธรุกรรมดงักลาว นอกจากจะไดรบัความเห็นชอบ จากทรสัตตีาม
ทีก่ำหนดขางตนแลวหากเปนธุรกรรมทีม่ขีนาดรายการทีจ่ะตอง
ไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถอื
หนวยทรัสต บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อใหไดรับการอนุมัติตาม
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ

ทัง้นี ้การเขาทำธุรกรรมทีเ่ปนการขดัแยงทางผลประโยชน
ระหวางกองทรัสตกับทรัสตีนั้นจะกระทำมิได เวนแตเปนการ ที่
ทรสัตเีรยีกคาตอบแทนในการทำหนาทีเ่ปนทรสัต ีหรอืธรุกรรม 
อื่นที่ทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาไดจัดการกองทรัสตในลักษณะที่ 
เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยทรัสต
ทราบกอนอยางเพียงพอแลว และผูถือหนวยทรัสตมิไดแสดง 
การคัดคาน และดำเนินการตาง ๆ ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

หนาที่อื่น ๆ ของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคำปรึกษาหรือคำ
แนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้

1) ใหทีป่รกึษาแจงการมสีวนไดสวนเสยีกบัธรุกรรม เพือ่
ประกอบการพิจารณา

2) หากทีป่รึกษามสีวนไดเสียในเรือ่งทีพ่จิารณาไมวาโดย
ทางตรงหรอืทางออม จะตองไมใหเขารวมพิจารณาในเรือ่งนัน้ ๆ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1) พิจารณาอนุมัตินโยบายท่ีสำคัญในการจัดการกอง
ทรัสต ไดแก นโยบายในการจัดการกองทรัสต การจัดโครงสราง
เงินทุนของกองทรัสต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย การจัดหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เปนตน เพื่อใหฝายงานท่ี
เกี่ยวของนำไปปฏิบัติ

2) พจิารณาอนมุตักิารลงทุนหรอืไดมาซึง่อสงัหารมิทรพัย 
หรอืสิทธกิารเชาอสงัหารมิทรพัยในครัง้แรกและการลงทุน    เพิม่
เตมิเพือ่การจดัหาผลประโยชนจากอสงัหารมิทรพัยหรอืสทิธกิาร
เชาอสังหารมิทรพัยดงักลาว รวมทัง้กำกบัดแูลเพือ่ใหเปนไปตาม 
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญา แตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วของ รวมทัง้พจิารณาอนมุตัเิกีย่วกบัการเพิม่ทนุ
ของกองทรัสต รวมถึงการขออนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3) พิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการจำหนายไปซ่ึงทรัพยสิน
หลักและอุปกรณของกองทรัสตเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ 
บริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 
แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

4) พจิารณาอนมุตันิโยบายการบรหิารและจดัการความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต เพื่อใหฝายงานที่
เกี่ยวของนำไปปฏิบัติ

5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ
กระบวนการตาง ๆ  ในการจดัการความขดัแยงทางผลประโยชน
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางกองทรัสตกับผูจัดการ 
กองทรสัตและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับผูจัดการกองทรสัต ซึง่รวม
ถงึมาตรการหรอืแนวทางดำเนนิการเพือ่รกัษาประโยชนท่ีด ีทีส่ดุ
ของกองทรสัตหรือผูถอืหนวยทรสัตโดยรวมเมือ่เกดิความ ขดัแยง
ทางผลประโยชนขึ้น
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6) พจิารณาอนมุตักิารเขาทำรายการระหวางกองทรสัต
กบัผูจดัการกองทรสัต และกองทรสัตกบับคุคลท่ีเกีย่วโยงกนักบั
ผูจัดการกองทรัสต รวมทั้งรายการระหวางกองทรัสตกับทรัสตี 
และบคุคลท่ีเกีย่วโยงกับทรสัต ีตามหลกัเกณฑและกฎขอบงัคับ
ที่เกี่ยวของ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ จะไมมี
สิทธิออกเสียง

7) พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการกับบุคคลที่
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑและกฎขอบังคับท่ีเกี่ยวของ โดย
กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องน้ัน ๆ จะไมมีสิทธิออกเสียง

8) พิจารณาคัดเลอืกกรรมการผูจดัการของบรษิทัฯ เพือ่
บริหารจัดการกองทรัสต 

9) พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ และประเมินผลการปฏิบติั
งานของผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสต

10) พิจารณาอนมุตัริะบบงานทีจ่ะมอบหมายใหผูใหบรกิาร
ภายนอก (Outsource) เปนผูรับดำเนินการตามกฎเกณฑที่
เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการภายนอก 
(Outsource) ดังกลาว

11) พิจารณาอนมุติัการวาจางทีป่รกึษาทีเ่กีย่วของกับการ
บริหารจัดการกองทรัสต

12) ตดิตาม ดแูลจดัการใหมกีารกำกบัดูแลการปฏบิตังิาน
ของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมาย ใหเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการรายงานเรื่องที่สำคัญตอคณะ
กรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอันควรตองรายงาน 
และประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ

13) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำป 
14) พิจารณาอนุมัติรายจายพิเศษและ/หรืองบประมาณ 

การลงทุนที่อยูนอกงบประมาณประจำป
15) กำกับดูแลใหมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

(ถามี) ตามแผนการและหลักเกณฑที่กำหนด 
16) พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานและการจาย

ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต
17) พิจารณาอนมุตักิารจดัประชมุสามญัประจำปของผูถอื

หนวยทรัสต หรือเมื่อเห็นสมควรใหมีการประชุมเพื่อประโยชน
ในการจัดการกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสตซึ่งถือหนวย  
ทรัสตรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจำนวนหนวยทรัสตที่  
จำหนายไดแลวทั้งหมด เขาชื่อกันทำหนังสือขอใหเรียกประชุม
ผูถือหนวยทรัสตโดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอยาง
ชัดเจนในหนังสือนั้น

18) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการดำเนินการแกไขขอ
พพิาทและขอรองเรยีนทีส่ำคญัเก่ียวกบัการดำเนนิงานของกอง
ทรัสตตามท่ีเหน็วาจำเปนและเหมาะสม เพือ่ใหดำเนินการแกไข
ขอรองเรียนและขอพพิาทเกีย่วกบัการดำเนนิงานของกองทรสัต
จากบุคคลภายนอกหรือผูถือหนวยทรัสต ดำเนินการอื่นใดเพื่อ
ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหนวย
ทรสัต สญัญากอตัง้ทรสัต สญัญาแตงตัง้ผูจดัการกองทรสัต แบบ
แสดงรายการขอมูล และหนังสือชี้ชวน

19) คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจมอบหมายใหกรรมการคน
หนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏิบตักิารอยางหนึง่อยางใด
แทนคณะกรรมการก็ได ทัง้นี ้การมอบอำนาจดงักลาวจะตองไม
เปนกรณีที่การมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจชวงมีผลทำให   

(1) กรรมการหรือผูรับมอบอำนาจซึ่งเปนผูมีสวนได
เสีย หรือ 

(2) บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงหรอืมผีลประโยชนใน
ลกัษณะอืน่ใดอนัขดัแยงกบัผลประโยชนของกอง
ทรัสต สามารถอนุมัติรายการดังกลาว

20) พจิารณาอนมุตัวิธิกีารดำเนนิการทางกฎหมายสำหรบั
ขอพิพาทที่เกิดขึ้น 

หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

บรษิทัฯ กำหนดใหมกีรรมการอิสระเปนสวนหนึง่ของคณะ
กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอธุรกิจ ในการทำหนาที่ติดตามดูแลตรวจสอบการ
ทำงานของผูบรหิารและฝายงานของบรษิทัฯ เพือ่ใหเปนไปตาม
หลักการกำกับ  ดูแลกิจการที่ดี พิจารณาใหความเห็นสนับสนุน
ตอนโยบายที่เปนประโยชนตอกองทรัสต และ/หรือผูถือหนวย 
ทรัสต หรือคัดคานเมื่อเห็นวาบริษัทฯ อาจตัดสินใจที่สงผล 
กระทบกับกองทรัสต และ/หรือผูถือหนวยทรัสตในทางลบ โดย
กรรมการอิสระตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของ 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ รวมทั้งไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวน 
ไดเสียกับการตัดสินใจในการดำเนินงานของ บริษัทฯ และมี
บทบาทหนาที่ดังนี้

(1) พจิารณาใหความเหน็หรอืใหขอสงัเกตเกีย่วกบัรายการ
กบับคุคลทีเ่กีย่วของของกองทรสัต หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดั
แยงทางผลประโยชน รวมทัง้การไดมาหรอืจำหนายไปซึง่ทรพัยสนิ
ที่มีนัยสำคัญ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสต

(2) ใหคำแนะนำหรือใหความเห็นในเรื่องที่สำคัญ เชน 
โครงสรางเงนิทนุ นโยบายของบรษิทัฯ นโยบายการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน เปนตน

(3) ใหความเห็นเกีย่วกบันโยบายในการบรหิารและจดัการ
ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ และหลักเกณฑวธิกีารควบคุมหรือลดความ
เสี่ยง

(4) พจิารณา กำกบัดแูล และใหคำแนะนำแกบรษิทัฯ ใน
การจดัทำงบการเงนิของบรษิทัฯ และกองทรัสตใหมคีวามถูกตอง
ครบถวน 

(5) เสนอแนะเรือ่งทีส่ำคัญทีค่วรพจิารณาในทีป่ระชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ

(6) แตงตั้ง ดูแลติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบ ใหคำ
แนะนำหรอืใหความเหน็เกีย่วกบัแผนการดำเนนิงาน ประเมนิผล
งาน และใหคำแนะนำหรือใหความเหน็เก่ียวกบัผลการประเมนิ
ผลงานของผูตรวจสอบภายใน (ถามี) รวมถึงนำเสนอและให 
ความเหน็เก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบภายในตอทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัทฯ

(7) พิจารณาใหมีการตรวจสอบภายในทุกป ไมนอยกวา
ปละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาอื่นใดที่กรรมการอิสระเห็น
สมควร
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หนาที่และความรับผิดชอบของฝายบริหารจัดการ

บริษัทฯ แบงฝายงานออกเปน 4 ฝายหลัก โดยขอบเขต 
งานและหนาท่ีของแตละฝายไดถูกกำหนดไวอยางชัดเจนเพ่ือ
ใหการปฏิบัติหนาที่ในการเปนผูจัดการกองทรัสตเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต โดยฝายงาน
ตาง ๆ มีหนาที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานหลักดังนี้

1) ฝายบริหารสินทรัพย 

(1) จัดใหมีการสรรหา คัดเลือกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง   
ผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสต รวมทั้งควบคุมตรวจสอบ  
ตดิตามผลการดำเนินงานของผูเชาทรพัยสนิหลกัของกองทรัสต
ใหเปน ไปตามเปาหมายและสัญญาที่เกี่ยวของ  (เชน เพื่อให
มัน่ใจวาผูเชาทรพัยสนิ หลกัของกองทรสัตนัน้มกีารนำสงคาเชา
ใหแก กองทรัสตโดยครบถวนและถูกตองตามขอตกลงในสญัญา
ที่เกี่ยวของ)

(2) ประสานงานการจดัเก็บคาเชาของผูเชาทรพัยสิน  หลัก
ของกองทรัสต 

(3) ควบคุมการดูแลคุณภาพของทรัพยสินหลักของกอง
ทรัสตที่มีผลตอความสามารถในการจัดหาผลประโยชนเพิ่มขึ้น 
โดยจดัใหมกีารปรับปรงุ ซอมแซม และบำรุงรกัษาทรพัยสนิ  หลัก
ของกองทรัสตใหอยูในสภาพพรอมใชจดัหาประโยชนไดอยางตอ
เนือ่งในระยะยาว

(4) ดแูลบริหารจดัการทรพัยสนิหลกัของกองทรสัตใหเปน
ไปตามสัญญาที่เกี่ยวของ

(5) สนับสนุนการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต

(6) ตรวจสอบดแูลผูใหบรกิารภายนอกของผูเชาทรพัยสนิ
หลักของกองทรัสตใหดำเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหระบบตาง ๆ ของทรัพยสินหลักของ 
กองทรัสตอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา

(7) ดูแลการจัดทำประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหาย 
ทีอ่าจเกิดขึน้กบัอสงัหารมิทรพัยของกองทรสัต การจดัทำ ประกนั
ภัยสำหรับความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสีย
หายจากอสั งหาริมทรัพยหรือจากการดำเนินการใน
อสังหาริมทรัพย รวมทั้ง ประกันภัยอื่นที่เกี่ยวของกับกองทรัสต
เพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เชน ประกันภัยธุรกิจหยุด
ชะงัก (Business Interruption)

(8) จัดใหมกีารตรวจสอบการปฏบิตัหินาทีข่องผูเชาทรพัยสนิ
หลกัของกองทรัสตประจำปและประเมนิผูเชาเมือ่ใกลครบกำหนด
สัญญาเชา 

(9) ตอบขอซักถามและรับแจงปญหาเรื่องรองเรียนของ 
ผูเชาหรือผูรับบริการรายยอยเพื่อหาแนวทางในการแกไข

2) ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

(1) จัดทำแผนการลงทุน โครงสรางเงินทุน การจัดการ
ลงทนุ พจิารณาและดำเนนิการคดัเลือกอสังหารมิทรพัยทีจ่ะเขา
ลงทุน ครั้งแรกและการลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการลงทุนใน
ทรพัยสนิอืน่ทีเ่กีย่วของกบัอสงัหาริมทรพัยทีจ่ะเขาลงทนุครัง้แรก
และการลงทุน เพิ่มเติม (ถามี) ที่มีคุณสมบัติตามนโยบายของ 
บริษทัฯ เพือ่ใหกองทรสัตมกีารเตบิโตและสามารถสรางผลประโยชน
เพิ่มเติมใหกับผูถือหนวย 

(2) ดำเนินการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) 
อสังหารมิทรพัยท่ีกองทรสัตจะไปลงทนุดวยความรอบคอบ และ
ระมดัระวงัเพือ่พิจารณากอนเขาลงทนุ โดยจะทำบนัทกึและ จดั
เกบ็ขอมลูรวมทัง้เอกสารหลกัฐานเกีย่วกับการคดัเลอืก การตรวจ
สอบ และการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือไมลงทุนในทรัพยสินใด
ทรัพยสินหนึ่งใหแกกองทรัสตดวย และนำเสนอรายงาน Due 
Diligence ตอ กรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ

(3) จดัทำแผนและนำเสนอโครงสรางและแหลงเงนิทุนที่
เหมาะสม รวมถึงการกอภาระหนี้ของกองทรัสตเพื่อใชในการ
ลงทุนในทรัพยสินหลัก โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณา

(4) พิจารณาจำหนายทรัพยสินหลักที่มีอยู โดยพิจารณา
ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

(5) พจิารณาลงทุนในทรพัยอืน่นอกเหนอืจากทรพัยสนิหลกั 
(6) จดัใหมกีารประเมนิราคาทรพัยสินหลกัทีจ่ะเขาลงทนุ

หรือจำหนายไป รวมถึงจัดใหมีการประเมินและสอบทานมูลคา
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตตามระยะเวลาที่กฎเกณฑที่
เกี่ยวของกำหนด

3) ฝายนักลงทุนสัมพันธและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

(1) ควบคุมและประสานงานการจัดประชุมผูถือหนวย
ทรัสตทุกป หรือกรณีมีการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ หรือมีขนาด
รายการตามเกณฑทีก่ฎหมาย และประกาศกฎเกณฑทีเ่ก่ียวของ
กำหนด

(2) ตรวจสอบผลประกอบการของกองทรสัตเพือ่นำเสนอ
การจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถอืหนวยทรสัตตอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ

(3) ควบคุมและประสานงานการจัดทำการยื่นคำขอ
อนุญาต ยื่นแบบแสดงรายการขอมูล (Filing) และรายงานผล 
การเสนอขาย รวมทัง้จัดทำและเปดเผยขอมลูตามกฎหมาย และ
ประกาศกฎเกณฑที่เกี่ยวของกำหนด  เพื่อเสนอใหกรรมการ   
ผูจัดการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(4) ตอบขอซักถามและรับแจงปญหาเรื่องรองเรียนของ 
ผูถือหนวยทรัสต เพื่อหาแนวทางในการแกไข

(5) คำนวณ และจัดทำรายงานมูลคาทรัพยสิน มูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (“NAV”) และมูลคาหนวยทรัสตของกองทรัสต 
รวมทัง้เปดเผยขอมูลทรพัยสนิของกองทรสัตตอผูถอืหนวยทรสัต 
และดำเนินการจัดสงรายงานใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมาย
กำหนด
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(6) จัดทำงบการเงินของกองทรัสตทุกสิ้นเดือน ทุก
ไตรมาส และทุกสิ้นป โดยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รบัรองทัว่ไปสำหรบัการทำธรุกรรมในแตละลกัษณะ และจดัให
มีงบการเงินของกองทรัสตซ่ึงผานการสอบทานและตรวจสอบ
โดยผูสอบบญัชรีบัอนญุาตท่ีไดรบัความเหน็ชอบจากสำนกังาน 
ก.ล.ต.

(7) จัดทำงบประมาณ (Budget) ของกองทรัสต
(8) จัดทำแผนรายจายพิเศษ และ/หรือรายจายนอกงบ 

ประมาณการลงทุนประจำปของกองทรัสต
(9) วางแผนการเงิน จัดการเรื่องรายรับ รายจายของกอง

ทรัสต รวมทั้งการจัดเก็บคาเชา ใหมีประสิทธิภาพ และบริหาร
เงินสดของกองทรัสต

4) ฝายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

(1) ใหความรู คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึงคำแนะนำตาง ๆ แก  
ฝายงาน เพื่อใหเขาใจและสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ
เกณฑที่กำหนด

(2) ควบคุมดูแล รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ผลการบริหารจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารจดัการ
กองทรสัต ตามมาตรการปองกนัความเสีย่งของบรษิทัฯ ให  เปน
ไปตามนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ 
สัญญากอตั้งทรัสต กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

(3) จดัทำแผนการตรวจสอบการปฏบิตังิานประจำปของ  
บริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
แตละฝายงานเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้ง
ทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการ
ขอมลู หนงัสอืชีช้วน ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่ก่ียวของ เพือ่ เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) ตรวจสอบการมสีวนไดเสยีของบุคลากรของบรษิทัฯ 
และการดำเนนิการตามหลกัเกณฑในการทำธรุกรรมกบับคุคล
ที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต

(5) จัดทำแนวทางดำเนนิการเพือ่ปองกนัการใชประโยชน
จากขอมูลภายใน ทดสอบการเขาถึงขอมูลในแตละฝายงาน 
(ระบบ Chinese Wall) เพื่อปองกันการใชขอมูลที่มีคนเขาถึง
ได เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ

(6) จัดทำแนวทางในการจัดการความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางกองทรัสต 
กับผูจัดการกองทรัสต และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ 
กองทรัสต เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ

(7) ตรวจสอบ กำกับดูแล ติดตาม และจัดทำรายงานผล
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละฝายงานปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสอืชี้ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อนำเสนอตอกรรมการผูจัดการ

(8) ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของฝายงานดานตาง ๆ 
ภายในบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(9) ตรวจสอบ ควบคุมดแูลการจดัการกองทรสัตและการ
ดำเนนิงานของผูบรหิารของบรษิทัฯ ในฐานะผูจดัการกองทรสัต 
ใหมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย พ.ร.บ. ทรัสต รวมทั้ง กฎ
เกณฑประกาศที่เกี่ยวของของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก 
ทรัพย และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

(10) ตรวจสอบการจัดทำรายงานการเปดเผยขอมูลของ 
กองทรัสตที่จัดสงใหสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และ
หนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ และ/หรือผูถือหนวยทรัสตตามขอ 
กำหนดของกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่จดัการฝายงานตาง ๆ  เหน็สมควร ผูจดัการ
ฝายงานนัน้อาจพจิารณาเสนอวาระตาง ๆ  เพ่ือใหทีป่ระชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระใหความเห็นเพิ่มเติมจาก 
กระบวนการทำงานโดยทั่วไปของฝายงานนั้นได

8.1.5  วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจัดการกอง
ทรัสต

ในการเปล่ียนตวัผูจดัการกองทรสัตมวีธิกีารและเงือ่นไขใน
การดำเนินการ ดังตอไปนี้

เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสต

1) ผูจดัการกองทรสัตลาออกตามหลกัเกณฑและวธิกีาร
ตามที่กำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต

2) ผูจดัการกองทรสัตถกูถอดถอนจากการทำหนาทีเ่มือ่
ปรากฏเหตุดังตอไปนี้

•   เมื่อปรากฏวาผูจัดการกองทรัสตมิไดจัดการกอง
ทรัสตตามหนาที่ใหถูกตอง และครบถวนตามที่
กำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผู
จัดการกองทรัสต พ.ร.บ. ทรัสต หรือประกาศ
ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวของอื่น
ใด และการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนการกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอกองทรัสต และ
/หรอืผูถอื หนวยทรัสต และไมสามารถเยยีวยาแกไข
ความเสียหายนัน้ไดภายในระยะเวลาตามทีก่ำหนด
ไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต

•  ปรากฏขอเท็จจริงวาผูจัดการกองทรัสตมีลักษณะ 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑในหมวด 1 หรือฝาฝน   หรอื
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑในหมวด 2 ตามประกาศ 
สช.29/2555 และไมปฏิบัติตามคำสั่ง  ของสำนัก 
งาน ก.ล.ต. หรอืปฏิบตัติามคำส่ังแตไมสามารถแกไข
ไดภายในระยะเวลาทีส่ำนกังาน ก.ล.ต. กำหนด

•   ปรากฏขอเท็จจริงวาการใหความเห็นชอบเปนผู
จัดการกองทรัสตของสำนักงาน ก.ล.ต.  สิ้นสุดลง 
และผูจัดการกองทรัสตไมไดรับการตออายุการให
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  ตามประกาศ 
สช.29/2555 และไมสามารถแกไขไดภายใน 90 วนั
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3) ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑในประกาศที่เกี่ยวของ
4) สำนกังาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการใหความเหน็ชอบเปนผูจดัการกองทรสัต หรอืสัง่พกัการปฏิบตัหินาทีข่องผูจัดการกองทรสัต

เปนเวลาเกินกวา 90 วัน ตามประกาศ สช.29/2555
5) ผูจัดการกองทรัสตสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือชำระบัญชี หรือถูกพิทักษทรัพย ไมวาจะเปนคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือไม

ก็ตาม

การลาออกและหนาที่ภายหลังการลาออกของผูจัดการกองทรัสต

1) การลาออกของผูจัดการกองทรัสต

หากผูจัดการกองทรัสตประสงคที่จะลาออก ใหแจงการลาออกเปนหนังสือใหผูถือหนวยทรัสต โดยการเผยแพรขาวผานระบบ 
เผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยและทรัสตีทราบลวงหนาไมนอยกวา 120 วันกอนวันที่กำหนดใหการลาออกมีผลใชบังคับ และใน
ระหวางท่ีการลาออกยังไมมีผลใชบังคับน้ัน ใหผูจัดการกองทรัสตใหความชวยเหลือตามสมควรแกทรัสตีในการแตงต้ังบุคคลใหม 
(ซึ่งมีคุณสมบัติและไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) ใหเปนผูจัดการกองทรัสตรายใหมของกองทรัสตแทนที่ผูจัดการกอง
ทรัสตรายเดิม โดยในระหวางที่ทรัสตียังไมสามารถแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตรายใหมไดนั้น ใหผูจัดการกองทรัสตรายเดิมทำหนาที่ตอ
ไปจนกวาผูจัดการกองทรัสตรายใหมจะสามารถเขาปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดอยางสมบูรณตามสัญญากอตั้งทรัสต

2) หนาที่ภายหลังการลาออก

สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสตสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุ ใด ๆ ใหผูจัดการกองทรัสตยังคงมีหนาที่ดังตอไปนี้
•  สงมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกคา บัญชี เอกสาร และขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไม

วาจะเปนขอมูลความลับทาง การคาหรือไมก็ตามใหแกทรัสตี และ/หรือผูจัดการ กองทรัสตรายใหม ตลอดจนดำเนินการ
ใด ๆ  ตามที่ทรัสตีรองขอตามสมควรเพื่อใหผูจัดการกองทรัสตรายใหมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตได
อยางตอเนื่องเพื่อประโยชนสูงสุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม

•     ดำเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อใหผูจัดการกองทรัสตรายใหมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอเน่ืองตามสัญญากอ
ตั้งทรัสต  ซึ่งรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหทรัสตีหรือผูจัดการ  
กองทรัสตรายใหมดวย

  8.2  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

- ไมมี -

  8.3 ทรัสตี

8.3.1 ขอมูลทั่วไปของทรัสตี

ชื่อบริษัท บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนและทรัสตีประเภทธุรกิจ

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน สำนักงานใหญเขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท: 0-2673-3999     โทรสาร:  0-2673-3900
เว็บไซต: www.kasikornasset.com

ชองทางการติดตอ

ที่ตั้งสำนักงาน
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8.3.3  หนาที่และความรับผิดชอบในการเปนทรัสตี

ทรัสตีมีหนาที่จัดการกองทรัสตดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผูมีวิชาชีพ รวมทั้งดวยความชํานาญ โดยปฏิบัติตอผู
ถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
สัญญากอตั้งทรัสต วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทรัสต มติของผูถือหนวยทรัสต และขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมแกผูถือหนวยทรัสต 
(ถามี)

ในการปฏบิตัหินาทีด่งักลาว ทรสัตอีาจขอความเหน็จากทีป่รกึษาวชิาชีพทีม่คีวามเปนอสิระตามแตทีท่รสัตจีะพจิารณาเหน็สมควร 
อนึ่ง การปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี ใหทรัสตีงดเวนการกระทำการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต ไมวาการกระทำนั้น  จะ
เปนไปเพ่ือประโยชนของทรสัตีเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการเรยีกคาตอบแทนในการทำหนาทีเ่ปนทรสัต ีหรอืเปน ธรุกรรม
ทีม่มีาตรการหรอืกลไกตรวจสอบและถวงดลุความเปนธรรมของธรุกรรมนัน้ และทรสัตแีสดงใหเหน็ไดวา ไดจัดการกองทรสัตในลักษณะ
ที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยทรัสตทราบกอนเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยทรัสตที่ไดทราบขอมูลดังกลาว
มิไดแสดงการคัดคาน ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศ สร.27/2557 และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใตบังคับแหงสัญญากอตั้งทรัสต ตลอดจน พ.ร.บ. ทรัสต และประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต.  และตลาดหลักทรัพย ใหทรัสตีมีหนาที่ดังตอไปนี้

หนาที่ในการจัดการทรัพยสิน 

1) ทรัสตีตองมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสตใหแกผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เวน 
แตเปนการจัดการทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลัก 

2) การจัดการทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลักของกองทรัสต ใหเปนหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต เวนแตผูจัดการกองทรัสต
ไมสามารถดำเนินการได ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

• ในกรณีที่ทรัสตีมีการดำเนินการเอง ตองจัดใหมีมาตรการอยางนอยดังตอไปนี้มีการแบงแยกหนวยงานที่ทำหนาที่จัดการ
ลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวออกจากหนวยงานซึ่งทำหนาที่ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือความขัด
แยงในการปฏิบัติหนาที่มีมาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายใน โดยตองแยกหนวยงานและบุคลากรที่ทำหนาที่จัดการ
ลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวออกจากหนวยงานและบุคลากรอื่นที่มีโอกาสใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว

•    ในกรณทีีม่อบหมายใหบคุคลอืน่ทีมิ่ใชผูจดัการกองทรสัตเปนผูรบัดำเนนิการ ตองปฏบิตัใิหเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่ำหนด
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดำเนินการในงานที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจ ในสวนที่เกี่ยวกับการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดำเนินการในงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายประทาน อัฉราวรรณ

นางสาวศรัญญา ศิริวันสาณฑ

รวม

27,154,272

1

1

27,154,274

1

2

3

100.00

0.00

0.00

100.00

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ (หุน)ลำดับ สัดสวน (รอยละ)

8.3.2 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
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หนาที่ในการจัดระบบงานของทรัสตี

ทรัสตมีหีนาทีใ่นการจดัใหมรีะบบงานอยางเหมาะสมตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต และตามท่ีสำนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดย
อยางนอยใหระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่องตาง ๆ  ดังตอ
ไปนี้

1) การแยกกองทรัสตออกจากทรัพยสินสวนตัวของ     
ทรัสต ีโดยในการเกบ็รกัษาทรพัยสนิ จะตองมกีารแยกกองทรสัต
ภายใตสัญญากอตั้งทรัสตออกจากทรัพยสินของกองทรัสตอื่น 
หรือทรัพยสินสวนตัวของทรัสตี

2) การตรวจสอบการจดัการกองทรสัตเพือ่ใหเปนไปตาม
สัญญากอตั้งทรัสต และ พ.ร.บ. ทรัสตของผูจัดการกองทรัสต

3) การบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรัพยสินในกอง
ทรัสตรายได รายจายและหนี้สินของกองทรัสต ตลอดจนบัญชี
ที่เกี่ยวของกับกองทรัสต

4) การตรวจสอบดูแลและติดตามการทำหนาที่ของผู
จัดการกองทรัสต เพื่อสิทธิประโยชนของกองทรัสต

5) การควบคุมตรวจสอบ และปองกันมิใหมีการจัดการ
กองทรัสตไมเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และ พ.ร.บ. ทรัสต 
และมิใหมีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต

6) จดัทำบัญชีทรพัยสนิของกองทรสัตแยกตางหากจาก
ทรัพยสินและบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจัดการกอง
ทรัสตหลายกอง ตองจัดทำบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแตละ
กองแยกตางหากออกจากกนั และบนัทกึบญัชใีหถกูตองครบถวน
และเปนปจจบุนั รวมทัง้แยกกองทรสัตไวตางหากจากทรพัยสิน
สวนตัวของทรัสตี และทรัพยสินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู

หนาที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต

1) ทรสัตมีหีนาทีเ่ขารวมในการประชมุผูถอืหนวยทรสัต
ทกุครัง้ โดยหากมกีารขอมตจิากผูถอืหนวยทรสัตเพือ่ดำเนนิการ
อยางใดอยางหนึ่ง ทรัสตีตองปฏิบัติดังตอไปนี้

•     ตอบขอซกัถามและใหความเห็นเกีย่วกบัการดำเนนิ
การหรือเรื่องที่ขอมติวาเปนไปตามสัญญากอต้ัง
ทรัสต หรือกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม

• ทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการ
ดำเนินการดังกลาว หรือเรื่องที่ขอมติไมสามารถ
กระทำได หากไมเปนไปตามสญัญากอตัง้ทรัสต หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ในกรณทีีท่รสัตีเปนผูถอืหนวยทรสัตในกองทรสัต หาก
ตองมกีารออกเสยีงหรอืดำเนนิการใด ๆ  ในฐานะผูถอืหนวยทรัสต 
ใหทรัสตีคำนึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ทรัสตโดยรวม และตั้งอยูบนหลักแหงความซื่อสัตยสุจริต และ
รอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไมกอใหเกดิความขัดแยงหรอืกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต

2) ทรสัตมีหีนาทีบ่งัคบัชาํระหนีห้รอืดแูลใหมกีารบงัคบั 
ชําระหนี้เพื่อใหเปนไปตามขอสัญญาระหวางกองทรัสตกับ    
บุคคลอื่น

3) หามมิใหทรัสตีนําหนี้ที่ตนเปนลูกหนี้บุคคลภายนอก 
อนัมไิดเกดิจากการปฏบิตัหินาทีเ่ปนทรสัตไีปหกักลบลบหนีก้บั
หนีท้ีบ่คุคลภายนอกเปนลกูหนีท้รสัตอีนัสบืเนือ่งมาจากการจดัการ
กองทรัสต ทั้งนี้ การกระทำที่ฝาฝนขอหามนี้ ใหการกระทำเชน
นั้นตกเปนโมฆะ

4) ในกรณีที่ทรัสตีเขาทำนิติกรรมหรือทำธุรกรรมตาง ๆ  
กบับคุคลภายนอก ใหทรสัตแีจงตอบคุคลภายนอกทราบเปนลาย
ลกัษณอกัษรเม่ือเขาทำนติกิรรมหรอืธรุกรรมกบับคุคลภายนอก
วาเปนการกระทำในฐานะทรสัต ีและตองระบใุนเอกสารหลกัฐาน
ของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นใหชัดแจงวาเปนการกระทำใน  
ฐานะทรัสตี

5) ในการจัดการกองทรัสต ทรัสตีจะมอบหมายใหผูอื่น
จัดการกองทรัสตมิได เวนแตเขาขอยกเวนใหทรัสตีมีสิทธิมอบ
หมายงานได

6) ทรสัตมีหีนาทีจ่ดัทำสมดุทะเบยีนผูถอืหนวยทรสัต โดย
ทรสัตอีาจมอบหมายใหตลาดหลักทรพัยหรอืผูไดรบัใบอนญุาต
ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย
ดำเนนิการแทนได โดยเม่ือมกีารมอบหมายผูอืน่เปนนายทะเบยีน
หนวยทรัสตหนาที่กำกับดูแลใหผูที่ไดรับมอบหมายดังกลาว
ปฏิบัติตามหลักเกณฑเรื่อง การจัดทำสมุดทะเบียนผูถือหนวย
ทรัสตและการ  ออกเอกสารสิทธิ และเรื่องการโอนหนวยทรัสต
ในสญัญากอตัง้ทรสัต เวนแตมีการจดัทำหลกัฐานตามระบบ และ
ระเบยีบขอบงัคบั ของศูนยรบัฝากหลกัทรพัยในสวนทีเ่กีย่วของ
กับนายทะเบียนหลักทรัพย

7) ทรสัตมีหีนาทีจ่ดัทำหลกัฐานแสดงสทิธใินหนวยทรสัต 
หรือใบหนวยทรัสตมอบใหแกผูถือหนวยทรัสต 

8) ในกรณทีีผู่ถอืหนวยทรสัตขอใหทรสัตหีรอืนายทะเบยีน
หลักทรัพยออกหลักฐานสิทธิในหนวยทรัสตใหมหรือใบหนวย
ทรสัตใหมแทนหลกัฐานเกาทีส่ญูหาย ลบเลอืน หรอืชาํรดุในสาระ
สำคญั ใหทรสัตมีหีนาท่ีออกหรอืดำเนนิการใหมกีารออกหลกัฐาน
แสดงสทิธใินหนวยทรสัตหรอืใบหนวยทรสัตใหมใหแกผูถอืหนวย
ทรัสตภายในเวลาอันควร

9) ทรัสตีมีหนาที่ใหความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการ
ปฏิบตัหินาทีข่องผูจดัการกองทรสัตในรายงานประจำปของกอง
ทรสัต ซ่ึงผูจดัการกองทรสัตมหีนาทีจ่ดัทำรายงานดงักลาวเสนอ
ตอผูถอืหนวยทรสัต โดยทรสัตจีะตองแสดงความเหน็เกีย่วกบัการ
ปฏิบัติงาน ของผูจัดการกองทรัสตในการบริหารจัดการกอง
ทรัสตเปนอยางไร สอดคลองกับขอกําหนดแหงสัญญากอตั้ง
ทรสัต รวมทัง้กฎหมายประกาศ และขอกาํหนดอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ
หรอืไม หากผูจดัการกองทรสัตมไิดดำเนนิการเปนไปตามขอ  กาํ
หนดแหงสญัญากอตัง้ทรสัต หรอืกฎหมาย หรอืประกาศและขอ
กําหนดที่เกี่ยวของอื่นใดนั้นใหระบุเรื่องดังกลาว ตลอดจนการ
ดำเนินการของทรัสตีในการแกไขใหมีความถูกตอง 

10) ทรสัตีมีหนาทีใ่หการรบัรองรายงานมลูคาทรพัยสินสทุธิ
ของกองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสต  ณ วันสุดทายของแตละ
ไตรมาสตามหลักเกณฑที่กฎเกณฑที่เกี่ยวของประกาศกำหนด 
เพื่อที่ผูจัดการกองทรัสตจะใชในการเปดเผยรายงานดังกลาว  
ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของแตละ
ไตรมาสนั้น
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นอกจากนี ้ทรสัตีมีหนาทีใ่ชความรอบคอบและระมดัระวงั
เพื่อใหผูจัดการกองทรัสตคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 
ของทรพัยสนิของกองทรสัตตอหนวยเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่ฎ
เกณฑที่เกี่ยวของประกาศกำหนด เมื่อผูจัดการกองทรัสตออก
รายงาน ประจำปในแตละรอบระยะเวลา โดยจดัพิมพขอมลูเก่ียว
กับมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยใน
รายงานประจำปของกองทรัสต ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตตองสง
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ซึ่ง
รวมถงึแตไมจาํกดั      เพยีงรายงานประเมนิมลูคาอสงัหารมิทรพัย 
โดยผูจัดการกองทรัสตจะตองรับรองความถูกตองของขอมูล    
ที่สงใหแกทรัสตีดวย

11) ทรสัตอีาจกอหนี ้และ/หรอืคาใชจายใด ๆ  ภายใตหลกั
เกณฑ เงือ่นไขและวธิกีารตามทีก่ำหนดไวในสญัญากอตัง้ทรสัต 
พ.ร.บ. ทรัสต ประกาศ กฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ  
อื่นใด

12) ทรัสตีไมมีหนาที่ใหหลักประกันใด ๆ  เพื่อประกันการ
ปฏบิตัหินาทีข่องตนในฐานะทรสัต ีและทรสัตไีมมหีนาทีอ่ืน่ใดตอ
ผูถือหนวยทรัสต และ/หรือบุคคลอื่นใด นอกเหนือไปจากที่ได
ระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสต และ/หรือที่กฎหมายไดบัญญัติไว 
อนึ่ง การที่ทรัสตีเขาทำสัญญากอตั้งทรัสต มิไดเปนการใหหลัก
ประกนัรายไดหรอืผลการประกอบการของกองทรสัต หรอื หลกั
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบรรดาผูเชาไมวารายใด

13) เมื่อกองทรัสตสิ้นสุดลง ใหทรัสตีทำหนาที่ตอไปเพื่อ
รวบรวม จําหนาย และจัดสรรทรัพยสิน โดยตองชําระสะสาง
หนี้สินและคาใชจายเมื่อทรัสตสิ้นสุดลงตามลำดับที่กำหนดใน 
พ.ร.บ. ทรัสต

14) ใหทรสัตแียกงบการเงนิของกองทรสัตออกจากงบการ
เงินของกองทรัสตอื่น หรือของทรัสตี โดยคำนึงถึงมาตรฐานที่
กำหนดตามกฎหมายวาดวยวชิาชพีบญัชี โดยงบการเงนิทีจ่ดั ทำ
ขึน้ตองมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูสอบบญัชกีอน
ทีจ่ะยืน่ตอสำนักงาน ก.ล.ต. และเปดเผยตอสาธารณชนตามหลกั
เกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต.  ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดัง
กลาวตองเปน ผูไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน   ก.ล.ต. และ
ตองมิใชกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของทรัสตี

15) ใหทรสัตงีดเวนการใชสทิธริบัเงนิหรอืทรพัยสนิคนืจาก
กองทรัสตสำหรับคาใชจายที่ชำระใหกับบุคคลภายนอก

หนาที่ติดตาม ดูแลและตรวจสอบผูจัดการกองทรัสต หรือผูได
รับมอบหมายรายอื่น (ถามี)

ทรัสตีมีหนาที่ติดตามดูแลและตรวจสอบใหผูจัดการกอง
ทรัสต หรือผูไดรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) ดำเนินการในงาน 
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาอื่น 
ที่เกี่ยวของ และประกาศอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการ   
ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด การติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบขางตน ใหหมายความรวมถึงการทำหนาที่ดังตอไปนี้
ดวย

1) ดูแลใหการบริหารจัดการกองทรัสตกระทำโดยผู
จัดการกองทรัสตที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตตั้งอยู

2) ติดตาม ดูแล และดำเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูรับ
มอบหมายมลีกัษณะและปฏบิตัใิหเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่ำหนด
ในสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการ
ถอดถอนผูรบัมอบหมายรายเดมิ และการแตงตัง้ผูรบัมอบหมาย
รายใหม

3) ควบคุมดูแลใหการลงทุนของกองทรัสตเปนไปตาม
สัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายที่เกี่ยวของ

4) ควบคุมดแูลใหมกีารเปดเผยขอมลูของกองทรสัตอยาง
ถกูตองครบถวนตามทีก่ำหนดในสัญญากอตัง้ทรสัต และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

5) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการทำ
ธรุกรรมเพ่ือกองทรสัตของผูจดัการกองทรสัตและผูรบัมอบหมาย
รายอื่น (ถามี) เพื่อประกอบการขอมติจากผูถือหนวยทรัสตการ
เปดเผยขอมูลของกองทรัสตตอผูถือหนวยทรัสต หรือเมื่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. รองขอ

6) ในกรณทีีจ่าํเปน เพือ่ประโยชนของกองทรสัตและผูถอื
หนวยทรสัตโดยรวม ทรสัตีอาจกาํหนดใหผูจดัการกองทรัสตตอง
ดำเนนิการอยางใดอยางหนึง่ตามสมควร และไมเปนการกอภาระ
ใหแกผูจดัการกองทรสัตเกนิกวาหนาทีท่ีก่ำหนดไวในสัญญากอ
ตั้งทรัสตหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เรื่องที่ใหผูจัดการกอง
ทรัสตดำเนินการดังกลาวตองไมขัดหรือแยงกับสัญญากอตั้ง
ทรัสต หรือกฎหมาย หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ และหากการดังกลาวกอใหเกิดภาระ
และคาใชจายแกผูจัดการกองทรัสตมากเกินสมควร ทรัสตีและ
ผูจัดการกองทรัสตจะตกลงรวมกันตอไป

7) ในกรณทีีป่รากฏวาผูจดัการกองทรสัตกระทำการ หรอื
งดเวนกระทำการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทรัสต หรือ
ไมปฏบิตัหินาทีต่ามสญัญากอตัง้ทรสัตหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วของ
ใหทรัสตีมีหนาที่ ดังนี้

•    รายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการ
นับแตรูหรือพึงรูถึงเหตุการณดังกลาว

•   ดำเนินการแกไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแกกองทรัสตตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสต หรือมีเหตุที่ทำใหผู
จดัการกองทรสัตไมสามารถปฏบิติัหนาทีไ่ด ใหทรสัตเีขาจดัการ
กองทรสัตไปพลางกอนจนกวาจะมกีารแตงตัง้ผูจดัการกองทรสัต
รายใหม ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑตามที่กำหนดไวในประกาศ   
กร.14/2555 โดยใหทรัสตีมีหนาที่จัดการกองทรัสตตามความ 
จําเปนเพื่อปองกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายราย
แรงตอประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
และดำเนนิการตามอำนาจหนาทีท่ีร่ะบไุวในสัญญากอตัง้ทรสัต
และ พ.ร.บ. ทรัสต ในการดำเนินการดังกลาว ทรัสตีอาจมอบ
หมายใหบคุคลอืน่จัดการกองทรสัตแทนในระหวางนัน้กไ็ด ทัง้นี้ 
ภายในขอบเขต หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่สัญญากอตั้งทรัสตได
ระบไุว รวมทัง้มอีำนาจในการจดัใหมผูีจดัการกองทรสัตรายใหม
ตามอำนาจหนาที่ในสัญญากอตั้งทรัสตและ พ.ร.บ. ทรัสต
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นอกจากนี้ เมื่อทรัสตีเห็นวากรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองและครบถวนตามที่กำหนดไวในสัญญากอตั้ง
ทรัสต หรือ พ.ร.บ. ทรัสต ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่เกี่ยวของอื่นใด เปนการกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอกองทรัสต และ/หรือผูถือหนวยทรัสต และไมสามารถเยียวยาความเสียหายนั้นไดภายในระยะเวลาอันสมควร ใหทรัสตี
สามารถเขาไปดำเนนิการแทนผูจดัการกองทรสัตไดตามทีท่รัสตเีหน็สมควร ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนของกองทรสัตและผูถอืหนวยทรสัตโดย
รวมก็ได

นอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต หากผูจัดการกองทรัสตจะดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบ แกไข หรือเปลี่ยน 
แปลงสวนใดสวนหนึ่งอันเปนสาระสำคัญของทรัพยสินหลัก เชน การแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางทรัพยสิน การแกไขเปลี่ยนแปลง
ประเภทหรือลักษณะการใชงานทรัพยสิน ผูจัดการกองทรัสตจะตองขอความเห็นชอบจาก ทรัสตีกอนการดำเนินการในเรื่องดังกลาว

  8.4  ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของ

8.4.1 ผูสอบบัญชี

ชื่อบริษัท บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท: 0-2264-9090   โทรสาร:  0-2264-0789ชองทางการติดตอ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อบริษัท บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร พระราม 9 ทาวเวอร เอ ชั้น 31 
หองเลขที่ ทีเอ็นเอ 01-04 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท: 0-2643-8223   โทรสาร: 0-2643-8224   ชองทางการติดตอ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท: 0-2009-9999   โทรสาร:  0-2009-9992ชองทางการติดตอ

ที่ตั้งสำนักงาน

8.4.2 นายทะเบียนหนวยทรัสต

8.4.3 บริษัทประเมินคาทรัพยสินสำหรับการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก
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การกำกับดูแลกองทรัสต09

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกองทรัสตใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต รวมถึงกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดใหมี
คูมอืระบบการทำงานและระบบการควบคมุภายในเพือ่กำหนดหนาทีแ่ละขอบเขตในการปฏิบติังานของบรษิทัฯในแตละสวนงานโดย
คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ชุด ประกอบไปดวย กรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยจำนวน 2 คนเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัท
ไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย

กำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง จะตอง
มีกรรมการเขารวมประชุมในจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะ
กรรมการใหถือตามเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ  จะตองงดเขารวมพิจารณาและ
ไมมีสิทธิออกเสียง การประชุมสามัญประจำปตองจัดใหมีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของกองทรัสต รวมถึงจัดใหมี
ตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการเพื่อนำเสนอวาระในการประชุมตามที่แตละฝายงานนำเสนอ จัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมดังกลาว

บริษัทฯ จะกำหนดแนวทางการปองกันการลวงรูและการใชประโยชนจากขอมูลภายใน โดยกำหนดใหมีการแบงแยกหนวยงาน
ของบริษัทฯ ฝายงานภายในบริษัทฯ รวมไปถึงบุคลากรที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีขอมูลที่อาจรับรูมาจากการปฏิบัติ
หนาที่อันเปนขอมูลภายใน โดยสามารถแบงไดดังตอไปนี้

การแบงแยกหนวยงานของบริษัทฯ ฝายงานภายในบริษัทฯ และบุคลากรเพื่อปองกันการรั่วไหลของขอมูลภายใน (Chinese wall)

1) จัดใหมพีืน้ทีห่รืออาณาบรเิวณในการปฏบิติังาน โดยมรีะบบการควบคมุและตรวจสอบการเขาออกพ้ืนทีท่ีเ่ปนทีต้ั่งสำนกังานฯ 
ที่มีระบบบันทึกขอมูลการเขาออกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ที่ใชปฏิบัติงานของแตละฝายงาน โดยแยกเปนอิสระจากกัน และจัดใหมีระเบียบ
การหามการเปดเผย และการยืมใชรหัสผานระหวางผูปฏิบัติงานดวย เชน การใชบัตรผานเขา-ออก (Keycard) เปนตน 

2) แบงแยกฝายงาน และบุคลากรในฝายงานที่มีโอกาสไดรับขอมูลจากการปฏิบัติงาน (ขอมูลภายใน) ออกจากกัน โดยเฉพาะ
ฝายงานที่มีโอกาสใชประโยชนจากขอมูลภายใน ซึ่งไดแก ฝายงานที่รับผิดชอบดานการลงทุน เชน ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
เปนตน โดยแบงแยกออกจากฝายงานอื่นอยางชัดเจน 

  9.1  การประชุมของผูจัดการกองทรัสต 

9.1.1 ขอกำหนดในการประชุม

วันที่ รายละเอียด

       9.1.2 การทำธุรกรรมที่สำคัญของกองทรัสตในรอบบัญชีที่ผานมา

- พิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทรัสต INETREIT ประจำป 2564
- พิจารณาอนุมัติบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของกองทรัสต INEREIT   
ประจำป 2564

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินระหวางกาลของกองทรัสต ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว

- พิจารณาอนุมัติการจายประโยชนตอบแทนระหวางกาลจากผลการดำเนินงานของกองทรัสต 
ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

24 สิงหาคม 2564

5 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564 - พิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทรัสต INETREIT ประจำป 2565

  9.2  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
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3) นอกจากนี ้ฝายกำกับดแูลกิจการและบรหิารความเสีย่ง
ไดจัดใหมีมาตรการในการปองกันกรณี Over The Wall เชน 
กรณทีีมี่การยมืตวัผูปฏบิตังิานระหวางฝายงาน ใหถือวาผูปฏบิตัิ
งานรายดงักลาวเปนผูปฏบิตังิานของฝายงานทีย่มืตวั และม ี การ
ปฏิบัติตามมาตรการ Chinese wall ของฝายงานที่ยืมตัว  ตลอด
ระยะเวลาท่ียมืตวั และจนกวาขอมลูภายในท่ีอาจไดรบัทราบจาก
การปฏิบัติงานไดถูกเปดเผยเปนขอมูลสาธารณะแลว

การบริหารจัดการและการจำกัดการใชขอมูลภายใน

1) กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับฝายงานที่อาจไดรับ
ขอมูลภายใน และขอจำกัดของสิทธิในการเขาถึงขอมูลภายใน 
เพ่ือจำกดัขอบเขตการใชขอมลูภายในเฉพาะเทาท่ีจำเปนแกการ
ปฏิบัติงาน (หลัก Need To Know Basis) โดยกำหนดใหขอมูล
ทีล่วงรูมาจากการปฏบิตัหินาทีเ่กีย่วกบัการจัดการลงทนุเพือ่กอง
ทรัสต เปนขอมูลที่เปนความลับ ซึ่งบุคลากรและฝายงานที่
เกีย่วของตองเกบ็รกัษาขอมลูนัน้ไวใหปลอดภยัและไมนำไปเปด
เผยตอบุคคลอื่นใดที่ไมมีสวนเกี่ยวของ หรือนำขอมูลไปใชเพื่อ
ประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น 

2) กำหนดบุคคลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลภายในในแตละ
ดาน  (Access Person)  ควบคุมและตรวจสอบการติดตอ 
สื่อสารการใชขอมูลภายในของบุคคลดังกลาวโดยใกลชิดมาก 
กวาบุคคลอื่น โดยกำหนดใหกลุมบุคคลดังกลาวมีหนาที่ตอง 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบที่เกี่ยวของของบริษัทฯ โดย
เครงครัด 

3) จัดใหมกีารทบทวนบคุคลทีส่ามารถเขาถงึขอมูล และ
สิทธิในการเขาถึงขอมูลภายในประจำป เพื่อปรับปรุงแกไขให
สอด  คลองกับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การเขา
ถงึขอมลูในแตละดานดงักลาว จะแบงแยกเปนสวนตามประเภท
ของขอมูล ใหเขาถึงไดเฉพาะสวนที่ฝายงานหรือบุคคลนั้น ๆ  มี
ความเกี่ยวของและจำเปนตองใชขอมูลเพื่อดำเนินการเทานั้น

ทัง้นี ้การเขาถึงขอมลูในแตละดานดงักลาวจะแบงแยกเปน
สวนตามประเภทของขอมูล ใหเขาถึงไดเฉพาะสวนที่ฝายงาน
หรือ บุคคลนั้น ๆ  มีความเกี่ยวของและจำเปนตองใชขอมูลเพื่อ
ดำเนินการเทานั้น

การเกบ็รกัษาขอมลูภายใน รวมถึงขอมูลในระบบอเิลก็ทรอนกิส

บริษัทฯ จะใชระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษา
ขอมลู เพือ่ปองกนัมใิหฝายงาน และ/หรอืบุคลากรอืน่ทีไ่มม ีสวน
เกี่ยวของ รูหรือเขาถึงขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบของแตละ
ฝายงานได โดยจะจัดใหมีมาตรการ ดังนี้

1) กรณีขอมูลที่อยูในรูปเอกสาร บริษัทฯ จะจัดใหมีการ
จัดเก็บในสถานที่ปลอดภัย เชน มีการจัดเก็บในตูเอกสารหรือ
หองที่ล็อคกุญแจ โดยฝายกำกับดูแลกิจการและบริหารความ 
เสีย่งจะดำเนนิการตรวจสอบวาแตละฝายงานมีการจดัทำบญัชี
คุมเอกสาร และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับฝายงานของตน
อยางนอยปละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยตองมีผูควบคุมและมีบัญชีคุม
เอกสารบันทึกการเบิกใชเอกสารนั้นอยางเขมงวด โดยมีการจัด
เก็บเอกสารอยางนอยในเรื่องดังนี้

• การจัดตั้งกองทรัสต หรือการเสนอขายหนวยทรัสต
ที่ออกใหม

• การจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต
• การเพิ่มทุนของกองทรัสต (ถามี)
• การลดทุนของกองทรัสต (ถามี)
• การดำเนินการใด ๆ  ที่อาจสงผลตอกองทรัสตอยาง

มีนัยสำคัญ เชน ขอพิพาท หรือขอรองเรียนจากผู
ถือหนวยทรัสตหรือบุคคลภายนอก

2) กรณีขอมูลกรณีขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส จะจัด
ใหมรีหัสผานเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่ปองกนับคุคลทีไ่มเกีย่วของ
เขาไปใชงานได มีระบบบันทึกการเขาใชงาน (Log File) การ 
เรียกดูการแกไข โดยจัดเก็บการบันทึกการเขาใชงาน  (Log 
File) ไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน

นอกจากนี ้บรษิทัฯ จะจดัใหมีมาตรการในการควบคมุการ
รั่วไหลของขอมูลภายใน ในกรณีที่มีการทำสำเนาเอกสาร หรือ
เรียกพิมพขอมูลซึ่งเปนขอมูลภายในจากระบบคอมพิวเตอร  
เชน กำหนดใหผูใชขอมูลทำลายสำเนาเอกสารขอมูลภายในที่
ไมใชงานแลว เปนตน

แนวทางดำเนินการเพื่อปองกันการใชประโยชนจากขอมูล
ภายใน และแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีการฝาฝน

1) บริษัทฯ จะรวบรวม และประกาศรายชื่อของหลัก
ทรพัยท่ีตองควบคมุดแูลการซือ้หรอืขายของกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งไดแก หลักทรัพยของผูถือหุนราย
ใหญของบริษัทฯ หนวยทรัสตของกองทรัสตที่บริษัทฯ จัดการ 
รวมทั้งตราสารที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยดังกลาว ภายหลังจาก
ที่หลักทรัพยนั้นไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว

2) บริษัทฯ จะประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกทานของบริษัทฯ รับทราบถึงกำหนดระยะเวลาที่
หามการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว ซึ่งจะหามการซื้อขายหลัก
ทรพัยดงักลาวตัง้แตชวงทีบ่รษิทัฯ ไดรบัหรอืมโีอกาสทีจ่ะไดรบั
ขอมลูภายในเกีย่วกับบรษิทัผูออกหลกัทรพัยดงักลาว หรอื กรณี
ทีบ่รษิทัฯ อยูระหวางเตรียมกำหนดการจายประโยชนตอบแทน
ใหแกผูถอืหนวยทรสัต และในชวงเวลากอนทีจ่ะเผยแพรงบการ
เงนิหรอืเผยแพรเกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะของกองทรสัต 
(ซึ่งขอมูลดังกลาวยังไมถูกเปดเผยตอ สาธารณะ) จนกวาขอมูล
ดังกลาวจะถูกเปดเผยตอสาธารณะ

3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน จะตอง
รายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอ (1) ขางตนของตนเอง 
รวมถงึคูสมรสและบตุรทีย่งัไมบรรลภุาวะ และผูทีอ่ยูดวยกัน  ฉนั
สามภีรรยาตอฝายกำกบัดแูลกิจการและบรหิารความเสีย่ง ตาม
แบบแจงขอมูลการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งแบบดัง
กลาวจะตองสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวของ เมื่อเริ่มเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการ ผูบริหาร และ
/หรอื พนกังานของบรษัิทฯ และจะตองแจงความประสงคซือ้ขาย
หลักทรัพยลวงหนาอยางนอย 3 (สาม) วันทำการและรายงาน
ใหทราบทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยดงั
กลาว ภายใน 3 (สาม) วันทำการ
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4) บริษัทฯ อาจมีการประกาศรายชื่อของหลักทรัพยที่
หามการซือ้ขายเพิม่เตมิได หากเปนหลกัทรพัยทีบ่รษิทัฯ มโีอกาส
ไดรบัขอมลูภายในของบรษิทัผูออกหลกัทรพัยดังกลาว  เชน  จาก
การศึกษาเพื่อเขาทำรายการกับบริษัทผูออกหลักทรัพย   นั้น ๆ
 โดยฝายกำกบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง จะนำเสนอราย
ชื่อหลักทรัพยใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกอน
การประกาศรายชื่อหลักทรัพยนั้น ๆ ตอไป

5) ติดตามตรวจสอบการซือ้ขายหลกัทรพัยของพนกังาน 
บริษัทฯ จะมีมาตรการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวากรรมการ ผู
บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง 
และระเบียบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ และ
/หรือ คำสั่งของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่
พนักงานอาจมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎเกณฑ

  9.3  การพิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการ
        กองทรัสต

9.3.1 ปจจยัทีใ่ชพจิารณาตัดสนิใจลงทนุและการบรหิาร
จัดการกองทรัสต

การลงทนุของกองทรสัตใหเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่ำหนด
ในประกาศ ทจ.49/2555 ตลอดจนประกาศและคำสั่งที่ 
เกี่ยวของ   ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนดหรือจะแกไขเพิ่มเติมตอไป โดยนโยบายการ 
ลงทุนมีดังตอไปนี้

1) การลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยตรง
กองทรัสตนโยบายการลงทุนในทรัพยสินหลักประเภท

อสงัหารมิทรพัย หรอืสทิธิการเชาอสงัหาริมทรพัยและทรพัยสนิ
อันเปนสวนควบหรืออุปกรณของอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดย
มีหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้

(1.1) เปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ทั้งนี้ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่ง
สิทธิครอบครองตองเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

•  เปนการไดมาซ่ึงอสงัหารมิทรพัยทีมี่การออก   
   น.ส. 3 ก.
•   เปนการไดมาซึง่สทิธกิารเชาในอสงัหาริมทรพัย

ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

(1.2) อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองไมอยูในบังคับแหง
ทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด ๆ เวนแตผูจัดการกองทรัสตและ
ทรสัตไีดพิจารณาโดยมีความเหน็เปนลายลกัษณอกัษรวา การอยู
ภายใตบงัคบัแหงทรพัยสทิธหิรอืการมขีอพพิาทนัน้ไมกระทบตอ
การหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวอยางมี  นัย
สำคัญ และเงื่อนไขการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยน้ันยังเปน 
ประโยชนแกผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(1.3) การทำสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย 
ตองไมมีขอตกลงหรือขอผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลใหกองทรัสต  
ไมสามารถจำหนายอสังหาริมทรัพย ในราคายุติธรรม 
(ในขณะที่มีการจำหนาย)  เชน ขอตกลงที่ใหสิทธิแกคูสัญญา ใน
การซื้ออสังหาริมทรัพยของกองทรัสตไดกอนบุคคลอื่น โดยมี
การกำหนดราคาไวแนนอนลวงหนา เปนตน หรืออาจมีผลให
กองทรสัตมหีนาทีม่ากกวาหนาทีป่กตทิีผู่เชาพงึมีเมือ่สัญญาเชา
สิ้นสุดลง

(1.4) อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองพรอมจะนำไปจัด  
หาประโยชนคิดเปนมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของ
มลูคาหนวยทรสัตทีข่ออนญุาตเสนอขายรวมทัง้จำนวนเงนิกูยมื 
(ถามี)  ทั้งนี้ กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการที่ยังกอสรางไม  
แลวเสรจ็ได โดยมูลคาของเงนิลงทุนทีจ่ะทำใหไดมาและใชพฒันา
อสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนำไปจัดหาประโยชน ตองไม
เกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต (ภาย    
หลังการเสนอขายหนวยทรัสต)  และตองแสดงไดวาจะมีเงิน 
ทนุหมนุเวยีนเพยีงพอเพือ่การพฒันาดงักลาว โดยไมกระทบ กบั
ความอยูรอดของกองทรัสตดวย

(1.5) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนตองผาน 
การประเมินมูลคาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

• เปนการประเมินมลูคาอยางเตม็รปูแบบทีม่กีาร 
ตรวจสอบเอกสาร สิทธิ และ เปน ไป เพื่ อ
วตัถปุระสงคสาธารณะในการ เปดเผยขอมลูตอผู
ลงทนุ เปนเวลาไมเกิน  6 เดือนกอนวนัยืน่คำขอ 
โดยผูประเมนิมลูคาทรพัยสนิอยางนอย 2 ราย  

•  ผูประเมนิมลูคาทรพัยสนิตามตองเปนผูประเมนิ 
มูลคาทรัพยสินที่ ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนกังาน ก.ล.ต.

(1.6) อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองมีมูลคารวมกันไม
นอยกวา 500,000,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได
จากการระดมทนุผานการเสนอขายหนวยทรสัตนอยกวามลูคา
อสงัหารมิทรพัยท่ีประสงคจะลงทนุ ผูขออนญุาตตองแสดงไดวา
มีแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทำใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย   
ดังกลาว

(1.7) ในกรณทีีก่องทรสัตจะลงทนุเพือ่ใหไดมาซ่ึงสทิธิ 
ครอบครองโดยการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือ เชาอาคาร 
หรือ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนเจาของ
กรรมสทิธ์ิตามโฉนดทีด่นิหรอืผูมีสทิธิครอบครองตามหนังสอื รบั
รองการทําประโยชน ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีมาตรการ
ปองกันความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิด 
ขึน้กบักองทรสัตอนัเนือ่งมากจากการลงทุนเพือ่ใหไดมาซึง่สทิธิ
ครอบครองโดยการเชาอสังหาริมทรัพย หรือ เชาอาคาร หรือ 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์
หรอืผูมสิีทธคิรอบครองตามหนังสือรบัรองการทาํประโยชน และ
ผูจัดการกองทรัสตตองเปดเผยความเสี่ยงใหแกทรัสตีและผูถือ
หนวยทรัสตทราบ
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(1.8) ในกรณีที่กองทรัสตไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และผูจัดการกองทรัสตประสงคจะจัดหาผลประโยชนจาก
อสงัหารมิทรพัยดงักลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดมิ ผูจดัการกองทรสัตตองกาํหนดคาเชา  (ทัง้ในสวนราคาคาเชาและเงือ่นไขการเชา) 
ที่เรียกเก็บจากเจาของเดิมในลักษณะท่ีเปนธรรมเนียมทางการคาปกติเสมือนเปนหรือไมดอยกวาการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปน
บุคคลภายนอก

2) การลงทุนในทรัพยสินหลักและอุปกรณโดยทางออม

กองทรัสตอาจลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตโดยทางออมผานบริษัทที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินการใน
ลกัษณะเดยีวกนักับกองทรสัตไมวาบรษิทัเดยีวหรือหลายบรษิทั โดยวธิกีารถอืหุนหรอืตราสารหนีท่ี้ออกโดยบรษิทัดงักลาว หรือการเขา
ทําสัญญาที่มีลักษณะเปนการใหกูยืมเงินกับบริษัทดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนทางออมของ กองทรัสต ตามหลักเกณฑ  
ในประกาศ ทจ.49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวของโดยเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้

(2.1) บริษัทที่กองทรัสตมีการลงทุนในทรัพยสินหลักโดย ทางออมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1.1) เปนบริษัทที่กองทรัสตเปนเจาของ (wholly owned subsidiary)
(2.1.2) ในกรณีที่ผูที่จะจําหนาย จาย โอน ใหเชาหรือใหสิทธิในทรัพยสินหลักดังกลาวมิใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ      

ผูจัดการกองทรัสต ตองเปนบริษัทที่เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1) บริษัทที่มีกองทรัสตเปนผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และไมนอย

กวารอยละ 75 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น  
2) บริษัทที่มีกองทรัสตหรือบริษัทตาม 1) เปนผูถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด และไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
3) บริษัทที่ถูกถือหุนตอไปเปนทอด ๆ  ไมนอยกวารอยละ 75  ของจํานวนหุนที่  จําหนายไดแลวทั้งหมด และ

ไมนอยกวารอยละ 75 ของจาํนวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทันัน้ โดยเริม่จากการ ถอืหุนของ 1) หรอื 2)  
การถือหุนในบรษิทัตามวรรคหนึง่ไมวาในชัน้ใด ตองมสีทิธอิอกเสยีงไมนอยกวาจาํนวนทีก่ฎหมายของประเทศ
ทีบ่รษิทันัน้จดัตัง้ขึน้ไดกาํหนดไวสาํหรบัการผานมตทิีม่นียัสาํคญั โดยการถอืหุนในช้ันสดุทายเม่ือคาํนวณโดย
วิธีตามสัดสวน (pro rata basis) แลวตองมีจํานวนหุนที่กองทรัสตถือไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทในชั้นสุดทาย

(2.1.3)  เปนบริษัทที่กองทรัสตไมสามารถถือหุนในบริษัทดังกลาวไดถึงสัดสวนตาม (2.1.1) หรือ (2.1.2) เนื่องจากมี
ขอจํากัดตามกฎหมายอื่น โดยกองทรัสตหรือบริษัทตาม (2.1.1) หรือ (2.1.2) ตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา 
จํานวนขั้นสูงที่สามารถถือไดตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 40 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น และแสดงไดวากองทรัสตมีสวนรวมในการบริหารจัดการบริษัทดังกลาวอยางนอยตาม
สัดสวนการถือหุนในบริษัทนั้นดวย

3) วิธีการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณ

3.1)  การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณ ผูจัดการกองทรัสตตองดำเนินการดังนี้
• ตรวจสอบและสอบทาน (การทำ due diligence) ขอมูลและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินหลักและ
อุปกรณ (ถามี) ในเรื่องตอไปนี้
-  สภาพของอสังหาริมทรัพย เชน สภาพที่ต้ัง ทางเขาออก โอกาสในการจัดหารายได และภาระผูกพันตาง ๆ

 ของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนตน
-  ความสามารถของคูสัญญาในการเขาทำนิติกรรม  ตลอดจนความครบถวน ถูกตอง และบังคับไดตามกฎหมาย 

ของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่เกี่ยวของ
- ขอมูลดานการเงินของอสังหาริมทรัพยและความเหมาะสมอื่น ๆ ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้น
- ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนอยูในตางประเทศ ตองตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกอง

ทรัสตในการไดมาและถือครองอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายของประเทศดังกลาว โดยตองจัดใหมีความเห็นของ 
ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบและสอบทานดวย 

กรณีที่เจาของ ผูใหเชา หรือผูโอนสิทธิ์การ เชาอสังหาริมทรัพย เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต ผู
จัดการกองทรัสตจะจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินใหความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย  ทั้งนี้การ
ตรวจสอบและสอบทานทรัพยสินหลักและอุปกรณเปนไปเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปดเผยขอมูล 
ที่ถูกตอง
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•  ประเมนิมลูคาทรพัยสนิหลกัอยางนอยตามทีก่ำหนด
•    ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในลักษณะที่เปนการเชาชวง จะจัดใหมี มาตรการปอง 

กนัความเสีย่งหรอืการเยยีวยาความเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการผิดสัญญาเชา หรือการไมสามารถบงัคับตามสทิธิ
ในสัญญาเชา

3.2)  การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักเพิ่มเติม ใหเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้
• ดานสาระของรายการ เปนธุรกรรมที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
-  เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายที่เก่ียวของ
-  เปนไปเพื่อประโยชนท่ีดีที่สุดของกองทรัสต
-  สมเหตุสมผลและใชราคาที่เปนธรรม
-  คาใชจายในการเขาทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต (ถามี) อยูในอัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม
-  ผูที่มีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในการเขาทำธุรกรรมไมมีสวนในกาตัดสินใจเขาทำธุรกรรมนั้น

• ดานระบบในการอนุมัติ ตองผานการดำเนินการดังตอไปนี้
-  ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
-  ในกรณีที่เปนธุรกรรมท่ีมีมูลคาเกินกวา 1,000,000 บาท หรือตั้งแตรอยละ 0.03 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทรัสตขึ้นไป แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผูจัดการกองทรัสตดวย

-   ในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแต 20,000,000 บาทข้ึนไป หรือเกินรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทรัสต   แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ตองไดรับมติของผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ ผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ การคำนวณมูลคาของทรัพยสินหลักตามขอนี้ จะคำนวณตามมูลคาการไดมาซึ่งทรัพยสินทั้งหมดของแตละ
โครงการที่ทำใหกองทรัสตพรอมจะหารายได ซึ่งรวมถึงทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นดวย

• กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติของผูถือหนวยทรัสต ใหผู จัดการกองทรัสตและ  
ทรัสตีมีหนาท่ีดังตอไปน้ี
-  หนาที่ของผูจัดการกองทรัสตในการจัดใหมีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แลวแตกรณี 

แสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักเพิ่มเติม พรอมทั้งเหตุผลและขอมูล
ประกอบที่ชัดเจน

-  หนาท่ีของทรัสตีในการเขารวมประชุมผูถือหนวยทรัสตเพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมใน
ประเด็นวาเปนไปตามสัญญานี้ และกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม

4) การจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก ผูจัดการกองทรัสตตองดำเนินการดังตอไปนี้

(4.1) กอนการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก ใหผูจัดการกองทรัสตจัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินหลักตามขอกำหนด 
(4.2) การจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

• การจำหนายไปจะกระทำโดยเปดเผย และมสีาระของรายการตามทีก่ำหนด มรีะบบการอนมุตัติามทีก่ำหนด และมี
กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมติของท่ีประชมุผูถือหนวยทรสัต

• การจำหนายทรพัยสนิหลกัทีเ่ขาลกัษณะดงัตอไปนี ้ นอกจากจะตองเปนไปตามขอกำหนดในเรือ่งการจำหนายไปซึง่   
ทรพัย สนิหลกัทีร่ะบไุวในวรรคกอน ยังตองเปนกรณทีีเ่ปนเหตจุำเปนและสมควร โดยไดรบัอนมัุตจิากคณะกรรมการ 
(Board of Directors) ของผูจดัการกองทรสัตดวย
- การจำหนายทรัพยสินหลักกอนครบ 1 (หนึ่ง) ป นับแตวันที่กองทรัสตไดมาซึ่งทรัพยสินหลักนั้น
-  การจำหนายทรัพยสินหลักที่กองทรัสตไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิใหแกเจาของเดิมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
หลักของกองทรัสต
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5) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสต

การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสตตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(5.1) ผูจัดการกองทรัสตจะจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลัก โดยการใหเชา ใหเชาชวง การใหใชพื้นที่ที่มีการเรียก     

เกบ็คาตอบแทน การใหบรกิารท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการใหเชาหรอืใหใชพืน้ที ่ทัง้นี ้ผูจดัการกองทรสัตจะไมดำเนนิการในลกัษณะใดทีเ่ปนการ
ใชกองทรัสตเพื่อประกอบธุรกิจอื่น เชน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน เวนแตในกรณีที่กองทรัสตมีความจำเปน อันเนื่อง
มาจากการเปลีย่นแปลงผูเชาอสงัหารมิทรพัย หรอือยูระหวางสรรหาผูเชาอสงัหารมิทรพัยรายใหม กองทรสัตอาจดำเนนิการในลกัษณะ
ที่เปนการใชกองทรัสตเพื่อประกอบธุรกิจอื่นดังกลาวเปนการชั่วคราวได

ทัง้นี ้ในกรณท่ีีกองทรสัตมีความจำเปนตองประกอบธรุกจิอืน่เปนการชัว่คราว ผูจดัการกองทรสัตจะตองเปดเผยรายงาน เพือ่
ชี้แจงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงผูเชาอสังหาริมทรัพย พรอมทั้งแจงแนวทางการดำเนินการของกองทรัสตในระหวางการสรรหา ผูเชา
อสังหาริมทรัพยรายใหม และรายงานความคืบหนาของการดำเนินการดังกลาวตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(5.2) ในกรณีท่ีผูจัดการกองทรัสตจะใหเชาอสังหาริมทรัพยแกบุคคลท่ีจะนำอสังหาริมทรัพยน้ันไปประกอบธุรกิจท่ีกอง  
ทรัสตไมสามารถดำเนินการไดเอง เชน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน จะตองมีขอตกลงที่กำหนดคาเชาไวลวงหนาเปน
จำนวนที่แนนอน และอาจกำหนดคาเชาที่อางอิงกับผลประกอบการของผูเชาเพิ่มเติมดวยก็ได โดยจะตองเปดเผยขอมูลขอตกลง ดงั
กลาวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป และรายงานประจำป 

(5.3) หามมิใหผูจัดการกองทรัสตใหเชาอสังหาริมทรัพยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะนำอสังหาริมทรัพยนั้นไปใช 
ประกอบธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยการใหเชาในแตละครั้ง ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีขอตกลงเพื่อให 
กองทรัสตสามารถเลิกสัญญาเชาไดหากปรากฏวาผูเชานำอสังหาริมทรัพยไปใชในการประกอบธุรกิจดังกลาว

(5.4) ผูจัดการกองทรัสตจะดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมตอการจัดหารายได ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีประกัน
ภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสินหลักนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตาง ๆ กองทรัสตจะพิจารณาใหมีการปรับปรุงซอมแซม
หรอืบำรงุรกัษาทรพัยสนิของกองทรสัต ซึง่รวมถงึอสงัหารมิทรพัยของกองทรสัตหรอือสงัหารมิทรพัยทีก่องทรสัต
มสีทิธกิารเชา ใหอยูในสภาพดแีละมคีวามพรอมทีจ่ะใชหาผลประโยชน หรอืใหสอดคลองกับสภาพตลาดหรอืความ
ตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กองทรัสตอาจใชเงินประกันการเชา และ/หรือเงินกูยืมจากธนาคาร 
พาณชิยหรอืสถาบนัการเงินเพือ่การดำเนนิงานของกองทรสัต การบรหิารจดัการ และหาผลประโยชนจากทรพัยสนิ
ตาง ๆ กองทรัสต การปรับปรุงซอมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพยสินของกองทรัสตดังกลาว แตทั้งนี้ จะตองเปนไป 
ตามมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต และ/หรือ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาว และกอง
ทรสัตตองมีระบบการบริหารจดัการเงนิประกนัการเชาใหมีพรอมเมือ่ผูเชาพืน้ทีใ่ชสทิธิเรยีกคนืเงนิประกนัการเชา 
ดังกลาว

• ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดใหมีการประกันภัยในวงเงินท่ีทรัสตีเห็นวาเพียงพอและเหมาะสมที่ทำใหทรัพยสิน
ของกองทรสัตคนืกลบัสภาพเดมิ เพ่ือใหกองทรสัตสามารถจดัหาผลประโยชนไดเหมือนเดมิและไดรบัผลตอบแทน
ไมนอยกวาเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสินหลัก โดยการประกันภัยดังกลาวจะตองครอบคลุม
ถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย ในวงเงินประกันภัยซึ่งไมนอยกวาจำนวนตนทุนทดแทน
หรือตนทุนเปลี่ยนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจได 
รบัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัย หรอืจากการดำเนนิการในอสังหารมิทรพัยในวงเงนิทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาวงเงินประกันภัยขางตนที่จัดทำโดยผูจัดการกองทรัสต ทรัสตีจะไมปฏิเสธการจัดทำประกัน
ภัยและวงเงินประกันภัยดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

(5.5) ในกรณีที่กองทรัสตไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และผูจัดการกองทรัสตประสงคจะจัดหาผลประโยชนจาก
อสงัหารมิทรพัยดงักลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดมิ ผูจดัการกองทรสัตตองกำหนดคาเชาทีเ่รยีกเก็บจากเจาของเดิมทัง้ในสวนราคา
คาเชาและเงื่อนไขการเชาในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางการคาปกติเสมือนเปนการทำธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลภายนอก

(5.6) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบตอการจัดหาประโยชนของกองทรัสต และ/หรือผูถือหนวยทรัสต และ/หรือ   ตอ
การปฏิบัติหนาที่ของคูสัญญาภายใตสัญญาจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต ใหทรัสตี (รวมกับผูจัดการกองทรัสต) มี
อำนาจพิจารณา เจรจา และ/หรือผอนปรนการปฏิบัติตามสัญญาที่กระทบจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการยกเวน
คาเชา การเลื่อนชำระคาเชา และ/หรือการผอนปรนหนาที่ตาง ๆ ภายใตสัญญาจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตกับ
คูสัญญา และ/หรือสัญญากับบรรดาผูเชาพื้นที่ในอสังหาริมทรัพยไมวารายใด
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  9.4  การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย

- ไมมี -

  9.5  การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย

- ไมมี -

  9.6  การติดตามดูแลผลประโยชนของกองทรัสต

ผูจดัการกองทรสัตจะจดัใหมแีนวทางและระบบในการตดิตามและดแูลผลประโยชนของกองทรสัต เพ่ือรกัษาผลประโยชนสงูสดุ
ของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต โดยจะจัดใหมีแนวทางดังนี้

1) ประสานงานกับทรัสตี หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทรัสตี เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจทรัพยสินหลัก
2) บริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสตและเงินสดหมุนเวียนของกองทรัสต
3) จัดทำงบการเงินของกองทรัสตใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และเปดเผยงบการเงิน

ตามหลักเกณฑที่กำหนด
4) เบิกคาใชจายของกองทรัสต เฉพาะกรณีที่เปนการเบิกจายจากบัญชีเพื่อการดำเนินการประจำวันหรือเพื่อวัตถุประสงค     

อื่น ๆ ที่ตกลงรวมกับทรัสตี ภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากทรัสตี
5) จดัใหมกีารจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรสัตตามหลักเกณฑเงือ่นไขทีก่ำหนดในสัญญากอตัง้ทรสัต มตทิีป่ระชมุ

ผูถือหนวยทรัสต ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
6) กรณีตองขอมติจากผูถือหนวยทรัสตเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ  ผูจัดการกองทรัสตตองแสดงความเห็นและวิเคราะหผลกระทบ 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
7) จัดใหมีการเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทรัสต

  9.7  คาตอบแทนผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตตกลงชำระคาธรรมเนียม (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งผูจัด 
การกองทรัสต โดยรายละเอียดดังตอไปนี้

1) คาธรรมเนียมพื้นฐานในอัตรารอยละ 2 ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต และทรัสตีตกลงชำระคาธรรมเนียม  
พื้นฐานใหแกผูจัดการกองทรัสตเปนรายเดือน

2) คาธรรมเนียมในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน
(2.1) คาธรรมเนียมการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักของกองทรัสต (Acquisition fee) ภายหลังการเสนอขายหนวยทรัสตตอ 

ประชาชนครั้งแรก:
• กรณทีรพัยสนิของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกันกบัผูจดัการกองทรสัตในอตัราไมเกินรอยละ 0.75 ของมลูคาทรพัยสนิหลกัทีไ่ดมา
• กรณทีรพัยสนิอืน่ในอตัราไมเกนิรอยละ 1.00 ของมลูคาทรัพยสนิหลกัทีไ่ดมา
โดยทรสัตซีึง่กระทำในนามของกองทรสัตจะนำคาธรรมเนยีมทีต่องชำระตามขอนี ้ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ไปหักกลบ
ลบหนีอ้ืน่ใดไมได ทัง้นีท้รสัตจีะชำระคาธรรมเนยีมในการไดมาซึง่ทรพัยสนิของกองทรสัตดงักลาวใหแกผูจดัการกองทรสัต
เมือ่กองทรสัตไดรบัโอนกรรมสิทธ์ิ หรอืสทิธกิารเชาของทรพัยสินดังกลาว

(2.2) คาธรรมเนียมการจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักของกองทรัสต (Disposal fee): ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิที่จำหนายไปของกองทรัสต ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

  9.8 การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศตอผูถือหนวยทรัสต

บรษัิทฯ มหีนาทีใ่นการจดัทำและเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัการดำเนนิงานของกองทรสัตท่ีมคีวามถกูตอง ครบถวน ชดัเจน และเพยีง
พอในการตัดสินใจของผูลงทุน ทั้งในรูปของรายงาน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสำคัญอื่น
ใด ซึ่งบริษัทฯ จะทำการเปดเผยผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  ไดแก เว็บไซตของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของบริษัทฯ เอกสารสงถึง
ผูถือหนวยทรัสต รวมทั้ง การรายงานตอหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ ตามที่กำหนดในสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยฝายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธจะ
ดำเนนิการเปดเผยขอมลูทีผ่านการจดัทำและสอบทานตามข้ันตอนของบรษิทัฯ แลวตอบคุคลหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยมรีายละเอยีด
ดังตอไปนี้ 
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นำสงพรอมกันภายใน 45 (สี่สิบหา) วัน นับแตวันสิ้นสุด
ไตรมาส

งบการเงินรายไตรมาส* (สอบทาน) รายงานของผูสอบบัญชีตาม
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี, หนังสือรับรองงบการเงิน (56-REIT3)

สงใหทรัสตีเพื่อตรวจสอบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวัน
สิ้นสุดของแตละไตรมาส และสงรายงานที่ไดรับการรับรอง
จากทรัสตีใหสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ภายใน  
45 (สี่สิบหา) วัน นับแตวันสิ้นสุดของแตละไตรมาส

รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต มูลคา
หนวยทรัสต มูลคาทรัพยสินรวม และรายละเอียดการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากทรัพยสินหลัก 
(ถามี)

ภายใน 2 (สอง) เดือน นับแตวันสิ้นรอบปบัญชี กรณีไมสง
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (สี่) หรือภายใน 3 (สาม) เดือน นับ
แตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี  กรณีสงงบการเงินไตรมาสที่ 4 

งบการเงินรายป* (งบป) (ผูสอบบัญชีตรวจสอบ พรอมแบบนำ
สงงบการเงิน รายงานของผูสอบบัญชีตามประกาศสำนักงาน 
ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี, หนังสือรับรอง
งบการเงิน (56-REIT3))

ภายใน 45 (สี่สิบหา) วัน นับแตวันสิ้นสุดไตรมาสผานระบบ 
OFAR

รายงานสถานการณลงทุนของกองทรัสต

นำสงพรอมกับการนำสงงบการเงินทุกครั้งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทรัสต

นำสงพรอมกับการนำสงงบการเงินทุกครั้งรายงานชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินกวารอยละ 
20 (ยี่สิบ) จากงวดเดียวกันของปกอน

ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่นำสงงบการเงินการสงงบการเงินผานระบบ FSCOMP

ภายใน 3 (สาม) เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีแบบแสดงรายการขอมูลประจำป

ระยะเวลาในการรายงานขอมูลประเภทขอมูล

พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปผูถือหนวยทรัสต 
ภายใน 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี

รายงานประจำปของกองทรัสต (Annual Report)

ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแตวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนด
รายชื่อสำหรับการประชุมสามัญประจำป (Annual General 
Meeting)

รายงานการกระจายการถือครองหนวยทรัสต (Free Float)

ภายใน 5 (หา) วัน นับแตวันสุดทายของแตละเดือนรายงานการดำรงเงินกองทุนของผูจัดการกองทรัสต (CAR)

(1) ขอมูลของกองทรัสตที่ตองรายงานเปนประจำ

หมายเหตุ:  * การจัดทำและเปดเผยขอมูลในงบการเงินของกองทรัสตใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
                 สำหรับการทำธุรกรรมในแตละลักษณะ
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รายงานตอ ตลท. โดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณ
เกิดขึ้น โดยรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยใน
ตลท. ในแตละรอบอยางนอย 1 ชั่วโมง  หรือหลังเวลาการ  
ซื้อหรือขายหลักทรัพยใน ตลท. (ข) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 
ไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อ 
หรือขายหลักทรัพยรอบแรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 
1   ชั่วโมง)  และรายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
(สิบหา) วันนับแตวันที่ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งอสังหา 
ริมทรัพยนั้น

รายงานการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยของ
กองทรัสต

ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันสุดทายของทุกรอบระยะ
เวลา 6 (หก) เดือน นับตั้งแตวันท่ีมีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยนั้น

เมื่อกอสรางแลวเสร็จและพรอมจะนำไปหาผลประโยชน ให
จัดทำและสงรายงานภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตกอสราง
แลวเสร็จและพรอมจะนำไปจัดหาผลประโยชน

รายงานความคบืหนาของการกอสราง กรณทีีก่องทรสัตมีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ (ถามี)

ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแตวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนด 
รายชื่อสำหรับการประชุมผูถือหนวยทรัสต หรือวันกำหนด 
รายชื่อผูถือหนวยทรัสตเพื่อใหสิทธิใด ๆ

รายงานการกระจายการถือครองหนวยทรัสต (Free Float)

ทันทีโดยไมชักชา และไมนอยกวา 14 (สิบสี่) วัน 
(และไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 
กอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยทรัสต หรือวัน  
กำหนดรายชื่อผูถือหนวยทรัสตเพื่อการประชุมผูถือหนวย
ทรัสต หรือวันใหสิทธิใดๆ แกผูถือหนวยทรัสต

กำหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยทรัสตหรือวัน
กำหนดรายชื่อผูถือหนวยทรัสตเพื่อการประชุมผูถือหนวย
ทรัสต หรือวันใหสิทธิใดๆ แกผูถือหนวยทรัสต

โดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดยรายงาน
กอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยใน ตลท. ในแตละรอบ
อยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ใน ตลท. (ข) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถปฏิบัติตามขอ 
(ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยรอบ 
แรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง)

รายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสตฉบับยอเพื่อนำขอมูล
ขึ้นสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย

สงใหทรัสตีเห็นชอบภายใน 9 (เกา) วันนับแตวันที่มีการ
ประชุมผูถือหนวยทรัสตในแตละครั้ง

รายงานขอมูลตอ ตลท. ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแตวันที่มี
การประชุมผูถือหนวยทรัสตในแตละครั้ง

รายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสต

สงใหทรัสตีเห็นชอบไมนอยกวา14 (สิบสี่) วันกอนวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยทรัสต

รายงานขอมูลตอ ตลท. ไมนอยกวา 7 (เจ็ด) หรือ 14 (สิบสี่) 
วันกอนวันประชุม

ประกาศการนดัประชมุในหนงัสือพมิพรายวนัแหงทองถิน่อยาง
นอย 1 (หนึ่ง) ฉบับ ไมนอยกวา 3 (สาม) วันกอนวันประชุม

หนังสือนัดประชุมผูถือหนวยทรัสต

ระยะเวลาในการรายงานขอมูลประเภทขอมูล

(2) ขอมูลของกองทรัสตที่ตองรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ
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ภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่ดำเนินการลดทุนชำระแลว
เสร็จ

รายงานมลูคาทีต่ราไวของหนวยทรสัตภายหลงัจากการลดทนุ
ชำระแลวของกองทรัสต

โดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดยรายงาน
กอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยใน ตลท. ในแตละรอบ
อยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ใน ตลท. (ข) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถปฏิบัติตามขอ 
(ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยรอบ 
แรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง)

รายงานเหตกุารณและการเปลีย่นแปลงทีม่นัียสำคัญเกีย่วกบั
กองทรัสต และผูถือหนวยทรัสต ไดแก
- การกำหนดวันประชุมผูถือหนวยทรัสต
- การจายหรือไมจายผลประโยชนตอบแทน
- กองทรัสตมีมติใหเพิ่มทุน จัดสรรหนวยทรัสต หรือลดทุน
ชำระแลว

- การออกหนวยทรัสตชนิดใหม (Tranche)
- การเปลีย่นแปลงโครงสรางการถอืหนวยทรสัตของผูถอืหนวย
ทรัสตเกินกวารอยละ 10 ของหนวยทรัสตแตละชนิด 
(Tranche)

- การไดมาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการคาที่สำคัญ (เชน 
สัญญาเชาที่ทำกับผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสต)

- การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก
- การกูยมืเงนิหรอืกอภาระผกูพนัแกทรพัยสนิของกองทรสัต
อยางมีนัยสำคัญ หรือมีการออกตราสารหนี้เปนจำนวนที่มี
นยัสำคญัตอฐานะการเงนิและผลการดำเนนิงาน กองทรสัต
มีการออกผลิตภัณฑใหมที่สำคัญ

- การเลิกกองทรัสตหรือกิจการของทรัพยสินหลักและมีการ
ชำระบัญชี

- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจายลงทุน

รายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่
มีเหตุการณเกิดขึ้น โดยรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขาย  
หลักทรัพยใน ตลท. ในแตละรอบอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือ
หลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยใน ตลท. (ข) ในกรณีที่
มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก) ได ใหรายงาน  
กอนเวลาการซือ้หรอืขายหลกัทรัพยรอบแรกของวนัทำการ
ถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง) เมื่อมีการขายทรัพยสินหลักใน
ลักษณะดังกลาว และนำสงรายงานความคืบหนาตอตลาด 
หลักทรัพย พรอมกับการนำสงงบการเงินทุกครั้ง

รายงานความคืบหนากรณีที่มีการขายทรัพยสินหลัก และ
ทำใหมีมูลคาทรัพยสินหลักที่กองทรัสตลงทุนนอยกวา 500 
(หารอย) ลานบาท หรือนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของ
ทรัพยสินรวม

ระยะเวลาในการรายงานขอมูลประเภทขอมูล

ทันทีโดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดย
รายงานกอนเวลาการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใน ตลท. ใน แตละ
รอบอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลัก
ทรัพยใน ตลท. (ข) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอ (ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย
รอบแรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง) 
และรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของ
กองทรัสต (ถามี) ภายใน 45 วัน นับแตวันสิ้นสุดของแตละ
ไตรมาสหรือเม่ือมีความคืบหนาเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ 
แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน

การผดินดัชำระหนีห้รอืไมสามารถปฏบิติัตามภาระผกูพนัตาม
นติกิรรมเกีย่วกบัการรบัความชวยเหลอืทางการเงนิทีม่มูีลคา
ตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินรวมในงบการเงินหรืองบ
การเงินรวมลาสุด
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ทันทีโดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดย
รายงานกอนเวลาการซือ้หรอืขายหลักทรพัยใน ตลท. ใน แตละ
รอบอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลัก
ทรพัยใน ตลท. (ข) ในกรณทีีม่เีหตสุดุวิสยัไมสามารถปฏบิตัติาม
ขอ (ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยรอบ
แรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง)

การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

ทันทีโดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดย
รายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยใน ตลท. ในแต 
ละรอบอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขาย หลัก
ทรพัยใน ตลท. (ข) ในกรณทีีม่เีหตสุดุวิสยัไมสามารถปฏบิตัติาม
ขอ (ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยรอบ
แรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง)  รวมถึงเปดเผย 
ในรายงานประจำป และ/หรือ งบการเงินของกองทรัสต

ขอพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของกองทรัสต เชน ขอพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผูรับเหมา
ชวง หรือผูขายสินคาใหกองทรัสต

ทันทีโดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดย
รายงานกอนเวลาการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใน ตลท. ในแตละ
รอบอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลัก
ทรพัยใน ตลท. (ข) ในกรณทีีม่เีหตุสดุวสิยัไมสามารถปฏบิตัติาม
ขอ (ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยรอบ
แรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง) รวมถึงเปดเผยใน
รายงานประจำป และ/หรือ งบการเงินของกองทรัสต

ขอพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

ทันทีโดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดย
รายงานกอนเวลาการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใน ตลท. ในแตละ
รอบอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลัก
ทรพัยใน ตลท. (ข) ในกรณทีีม่เีหตุสดุวสิยัไมสามารถปฏบิตัติาม
ขอ (ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยรอบ
แรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ระยะเวลาในการรายงานขอมูลประเภทขอมูล

ทันทีโดยไมชักชา (คือ (ก) ในวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดย
รายงานกอนเวลาการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใน ตลท. ในแตละ
รอบอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลัก
ทรพัยใน ตลท. (ข) ในกรณทีีม่เีหตสุดุวิสยัไมสามารถปฏบิตัติาม
ขอ (ก) ได ใหรายงานกอนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพยรอบ
แรกของวันทำการถัดไปอยางนอย 1 ชั่วโมง) และรายงานตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. โดยไมชักชาเมื่อมีการรายงานตอ ตลท. แลว

ขอมูลอื่นใดที่มี หรือจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนหรือ
การตัดสินใจของผูลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หนวยทรัสต และขอมูลอื่นๆ

ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ และ
รายงานตอสำนกังาน ก.ล.ต. โดยไมชกัชาเมือ่มีการรายงานตอ 
ตลท. แลว

รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสต หรือทรัสตี
- การยายที่ตั้งสำนักงานใหญของผูจัดการกองทรัสต
- การเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีของกองทรัสต
- การเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย
ของกองทรัสต
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นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รวมถึงขอมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ และรายงานตามที่สัญญากอตั้งทรัสต 
สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด โดยการสงรายงาน
ใหสำนกังาน ก.ล.ต. ในรปูเอกสารสิง่พมิพ และสงรายงานดงักลาวในรปูสำเนาเอกสารส่ิงพมิพ และ/หรอื ขอมลูอเิล็กทรอนกิสผานระบบ
สงขอมูลของตลาดหลักทรัพย ตามที่ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด

9.9.1 การเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสต 

การเรยีกประชมุผูถือหนวยทรัสต ใหผูจดัการกองทรสัตจดั
ทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา วิธีการเรียกประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร 
เพยีงพอตอการตดัสนิใจของผูถอืหนวยทรสัต โดยอยางนอยตอง
มขีอมลูเกีย่วกับวิธกีารประชุมและการออกเสียงลงมต ิตลอดจน
ระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอทีป่ระชมุพรอม
ดวยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหชดัเจนวาเปนเรือ่งทีจ่ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี  รวม
ทั้งความเห็นของผูจัดการกองทรัสตในเรื่องดังกลาว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบท่ีผูถอืหนวยทรสัตอาจไดรบัจากการลงมตใินเรือ่งนัน้ 
โดยการจดัสงหนังสือนดัประชุมผูถอืหนวยทรสัต จะตองดำเนนิ
การดังตอไป

(1)  จัดสงหนังสือนัดประชุมถึงผูถือหนวยทรัสตลวงหนา
กอนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้

• 14 วัน ในกรณีที่เปนการประชุมผูถือหนวยทรัสตซึ่งมี
วาระที่ตองไดมติผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ 
จำนวนหนวยทรสัตของผูถอืหนวยทรสัตท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง

• 7 วัน ในกรณีอื่น
(2) ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันแหง   

ทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม
(3) ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตมิไดดำเนินการเรียก

ประชุมผูถือหนวยทรัสตภายในระยะเวลา 45 วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีดำเนินการเรียก
ประชมุผูถือหนวยทรสัตไดโดยใหปฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชมุ
ที่กำหนดไวในวรรคหนึ่งของขอนี้โดยอนุโลม และทรัสตีมีสิทธิ
ที่จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น (ถามี) จากการจัดประชุมผูถือ
หนวยทรัสตแทนผูจัดการกองทรัสตดังกลาวไดตามจริง

รายงานตอตลาดหลักทรัพยภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต
วันที่เกิดเหตุการณ และรายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 
15 (สิบหา) วัน

การเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืบุคคลผูมอีำนาจในการจดัการ
ของผูจัดการกองทรัสต

ทันทีโดยไมชักชารายงานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยเต็มรูปแบบ

ทันทีโดยไมชักชารายงานสอบทานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย 
(ซึ่งตองกระทำทุก 1 (หนึ่ง) ป นับแตวันที่มีการประเมินมูลคา
เต็มรูปแบบครั้งลาสุด)

ระยะเวลาในการรายงานขอมูลประเภทขอมูล

  9.9  การจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต

ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่จัดใหมีการประชุมผูถือหนวย
ทรัสตอยางนอยดังตอไปนี้

1) การประชุมสามัญประจำป ซึ่งตองจัดใหมีขึ้นภายใน 4 
เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของกองทรัสต

2) การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใชการ
ประชมุสามญัประจำปซึง่จะจดัใหมีขึน้เมือ่มรีายการหรอืเหตท่ีุ
กำหนดไวดังตอไปนี้

(1) เมื่อผูถือหนวยทรัสตซึ่งถือหนวยทรัสตรวมกันไม
นอยกวารอยละ 10 ของจำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายไดแลว
ทัง้หมด เขาชือ่กนัทำหนงัสอืขอใหผูจดัการกองทรสัตเรียกประชมุ
ผูถอืหนวยทรสัต โดยระบเุหตผุลในการขอเรยีกประชมุไวอยาง
ชัดเจนในหนังสือนั้น ทั้งนี้ เมื่อมีผูถือหนวยทรัสตเขาชื่อกันทำ
หนงัสอืขอใหมกีารเรยีกประชุมผูถือหนวยทรสัตแลว ใหผูจดัการ
กองทรัสตจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตภายใน  45  วัน   
นับแตไดรับหนังสือจากผูถือหนวยทรัสต  

(2) ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสตีเห็นวาเปนกรณีจำเปนหรือ
สมควรทีจ่ะเสนอเรือ่งใหท่ีประชุมผูถอืหนวยทรัสตพจิารณาและ
มีมติในเรื่องนั้น ใหผูจัดการกองทรัสตจัดใหมีการประชุมผูถือ
หนวยทรัสตภายใน 1 เดือนนับแตไดรับหนังสือจากทรัสตี ทั้งนี้ 
ไมตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผูจัดการกองทรัสตถึง

(3) ในกรณีอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเห็นวาเปนกรณี
จำเปน หรือสมควรที่จะเสนอเรื่องใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต
พิจารณาและมีมติในเรื่องน้ันเพื่อประโยชนในการจัดการกอง
ทรัสต ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารือกับผูจัดการ  
กองทรัสตถึงเหตุจำเปนดังกลาว
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       9.9.2 องคประชุมและประธานในที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสต

(1) องคประชุม
การประชุมผูถือหนวยทรัสต ตองมีผูถือหนวยทรัสตมา

ประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผู
ถือหนวยทรสัตทัง้หมด และตองมหีนวยทรสัตนบัรวมกนัไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายไดแลวทั้งหมด 
จึงจะเปนองคประชุม

ในกรณทีีป่รากฏวาการประชมุผูถอืหนวยทรสัตครัง้ใด เมือ่
ลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผูถือหนวยทรัสตซึ่งมา 
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรค
หนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหนวยทรัสตนั้นไดเรียกนัดเพราะผู
ถือหนวยทรัสตรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป  ถาการ
ประชุมผูถอืหนวยทรสัตนัน้มใิชเปนการเรยีกประชมุเพราะผูถอื
หนวยทรัสตรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม 
โดยในการประชมุครัง้หลังน้ีไมบงัคบัวาจะตองครบองคประชมุ

(2) ประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต
ทัง้นี ้ภายใตบังคบัแหงพระราชบญัญัตทิรสัต และประกาศ

ทีเ่กีย่วของ ใหทรัสตแีตงตัง้บคุคลหนึง่เพือ่ทำหนาทีเ่ปนประธาน
ในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต การพิจารณาของที่ประชุมผูถือ
หนวยทรสัตในวาระใดทีป่ระธานในท่ีประชมุผูถือหนวยทรสัตมี
สวนไดเสีย ใหประธานออกจากการประชุมในวาระนั้น และให
ผูจัดการกองทรัสตนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตพิจารณาแตงต้ังใหเปนประธานในท่ีประชุมผูถือ 
หนวยทรัสตในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ทรัสตีมีสวนไดเสียในวาระใด ใหผูจัดการกอง
ทรัสตนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต
พจิารณา แตงตัง้ใหเปนประธานในทีป่ระชุมผูถอืหนวยทรสัตใน
วาระนั้น ๆ ในกรณีที่ทั้งทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตมีสวนได
เสียในวาระใด ใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตพิจารณาแตงตั้ง 
บคุคลใดบคุคลหนึง่ขึน้เปนประธานในทีป่ระชมุผูถือหนวย ทรัสต
ในวาระนั้น ๆ

อนึ่ง หากการประชุมผูถือหนวยทรัสตในวาระใดมีการ
พิจารณาเรื่องที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมีสวนไดเสียให
ทรัสตหีรือผูจดัการกองทรสัตและตวัแทนของทรสัตหีรอืผูจดัการ
กองทรัสตไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว (ในกรณีที่ทรัสตี  
หรอืผูจดัการกองทรสัตและตวัแทนของ ทรสัตหีรอืผูจดัการ กอง
ทรัสตเปนผูถือหนวยทรัสต)

อนึ่ง ประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตใหมีอำนาจ  
และหนาที่ดังตอไปนี้

(1) ควบคมุดแูลการดำเนนิการประชมุโดยทัว่ไปใหม ีความ
เรียบรอย

(2) กำหนดใหใชวธีิอืน่ใดในการดำเนนิกจิการประชมุผู  ถอื
หนวยทรัสตตามที่ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาเห็นสมควร 
หรือจำเปนเพื่อใหการประชุมผูถือหนวยทรัสต ตลอดจน
กระบวนการในการพจิารณาและลงมตใินเรือ่งตาง ๆ  เปนระเบยีบ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อใหการประชุมผูถือหนวยทรัสตตาม พ.ร.บ. ทรัสต
และประกาศทีเ่กีย่วของมคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอบ ประธาน
อาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในที่ประชุมผูถือหนวย
ทรัสตในเรื่องใด ๆ ได

(4) ในกรณคีะแนนเสียงในการลงมตขิองท่ีประชุมผูถอืหนวย
ทรัสตเทากัน ใหประธานในที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตมีเสียง
ชี้ขาด โดยการใชอำนาจในการตัดสินชี้ขาดของประธานในที่
ประชมุผูถอืหนวยทรสัตในกรณทีีค่ะแนนเสยีงในการลงมตเิทา
กันนี้ใหเปนที่สุด

9.9.3 วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชมุผูถอืหนวยทรสัต ผูถอืหนวยทรสัตอาจมอบ
ฉันทะใหบุคคลอื่น หรือทรัสตี หรือกรรมการอิสระของผูจัดการ
กองทรัสตตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหเขาประชุม และ
ออกเสยีงแทนตนในการประชมุได โดยในการสงหนงัสอืเชญิประชมุ
ผูถอืหนวยทรสัต ใหผูจดัการกองทรัสตจดัสงหนงัสอืมอบฉันทะ 
ใหแกผูถือหนวยทรัสต 

ทัง้นี ้ผูรบัมอบฉนัทะจะตองสงมอบหนงัสอืมอบฉนัทะ และ
เอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ใหแกประธานในที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม 

การดำเนนิการประชมุผูถอืหนวยทรสัต ใหเปนไปตามหลกั
เกณฑดังนี้

(1) การดำเนินการประชุมผูถือหนวยทรัสตนั้น ใหเปนไป 
ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุม  เวน
แตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลำดับระเบียบวาระดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนผูถือหนวยทรัสตมาประชุม

(2) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จแลว ผูถือหนวยทรัสตซึ่งมี
หนวยทรัสตนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย
ทรัสตที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได

(3) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบ 
วาระไมเสร็จตาม (1) หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหนวยทรัสต    
เสนอไมเสร็จตาม (2) แลวแตกรณี และจำเปนตองเลื่อนการ
พิจารณา ใหที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม
ครั้งตอไป และใหผูจัดการกองทรัสตสงหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหนวย
ทรัสตไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอก
กลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวัน    
ประชุมดวย
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9.9.4 วิธีการนับคะแนนเสียง

ผูถือหนวยทรัสตมีคะแนนเสียง 1 เสียงตอ 1 หนวยทรัสต
ที่ตนถือ โดยผูถือหนวยทรัสตที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอง 
ไมเปนผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่พิจารณา

9.9.5 มติของผูถือหนวยทรัสต 

เวนแตสญัญากอตัง้ทรสัตจะกำหนดไวเปนอยางอืน่ มตขิอง
ผูถือหนวยทรัสตใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

(1)  ในกรณีท่ัวไป ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู ถือหนวยทรัสตที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักที่มีมูลคา
ตั้งแตรอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกอง
ทรัสต

•  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแลวของกองทรัสต
ที่มิไดระบุไวเปนการลวงหนาในสัญญากอตั้งทรัสต

•  การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปของกองทรัสต
• การทำธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่

เกีย่ว โยงกนักบัผูจดัการกองทรสัต ซึง่มีขนาดรายการ
ตั้งแต 20,000,000 บาท หรือเกินกวารอยละ 3  
ของมลูคาทรพัยสนิสทุธขิองกองทรสัตแลวแต มูลคา
ใดจะสูงกวา

•  การเปลี่ยนแปลงประโยชนตอบแทนและการคืน 
เงินทุนใหผูถือหนวยทรัสต

•  การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต
• การแกไขเพิ่มเติมสัญญากอตั้งทรัสต ในเรื่องท่ี  

กระทบสิทธิของผูถือหนวยทรัสตอยางมีนัยสําคัญ
• การเลิกกองทรัสต

อนึง่ มตขิองผูถอืหนวยทรสัตทีจ่ะเปนผลใหกองทรสัต หรอื
การจัดการกองทรัสตมีลักษณะท่ีขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ี
กำหนดในประกาศ สร.26/2555 หรือหลักเกณฑอื่นตาม     
พ.ร.บ. หลักทรัพย หรือพ.ร.บ. ทรัสต ใหถือวามตินั้นไมมีผล
บังคับ

9.9.6 การจัดทำรายงานการประชุมผูถือหนวยทรัสต

ใหผูจดัการกองทรสัตจดัทำรายงานการประชมุและมตขิอง
ผูถือหนวยทรัสตแตละครั้ง โดยใหประธานในที่ประชุมของการ
ประชมุแตละครัง้เปนผูลงนามรบัรองความถกูตองของรายงาน
นั้น ทั้งนี้ ใหคาใชจายสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมเปน
คาใชจายของกองทรัสต

9.9.7 การขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสต

(1) วิธีการขอมติ
การขอมติเพื่ออนุมัติในเรื่องใด ๆ ในการบริหารจัดการและ

การดําเนินงานของกองทรัสตตามท่ีสัญญากอตั้งทรัสตและ
พ.ร.บ.ทรัสตกำหนดนั้น ใหกระทำดวยวิธีการจัดประชุมผูถือ
หนวยทรัสตเทานั้น

(2) เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติจากผูถือหนวยทรัสตมีดังตอไปนี้

• การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยหลักที่มีมูลคา
ตั้งแตรอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกอง
ทรัสต

• การออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพยประเภทหนี้ หรือ
การกูยมืเงนิทีก่องทรัสตตองจดัหาหลกัประกนัตามที่
กำหนดไว

• การเพิม่ทนุหรอืการลดทนุชาํระแลวของกองทรสัตท่ี
มิไดระบุไวเปนการลวงหนา

• การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปของกองทรัสต
• การทำธรุกรรมกบัผูจดัการกองทรสัตหรอืบคุคลทีเ่ก่ียว
โยงกนักบัผูจดัการกองทรสัตซึง่มขีนาดรายการตัง้แต 
20,000,000 บาท หรือเกินกวารอยละ 3 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลวแตมูลคาใดจะสูง
กวา

• การเปลีย่นแปลงประโยชนตอบแทนและการคนืเงนิทุน
ใหผูถือหนวยทรัสต

• การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต
• การแกไขเพิม่เตมิสญัญาฉบบันีใ้นเรือ่งท่ีกระทบสทิธิ
ผูถือหนวยทรัสตอยางมีนัยสําคัญ

• การเลิกกองทรัสต
• กรณอีืน่ใดทีท่รสัตหีรอืผูจดัการกองทรสัตเหน็วาเปน
กรณีจําเปนหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องใหผูถือหนวย
ทรัสตพิจารณาและมีมติในเรื่องดังกลาว

9.9.8 ขอจํากัดสิทธิในการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ของผูถือหนวยทรัสต

ผูถอืหนวยทรสัตดงัตอไปนีม้ขีอจาํกดัสทิธใินการออกเสยีง
ลงคะแนน

(1) ผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือ 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศ ทจ.49/2555 
ประกาศ กร.14/2555 และประกาศ สช.29/2555 แลวแต
กรณี หรือในสัดสวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได
ประกาศกำหนด หรือแกไขเพิ่มเติมตอไป ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่
เกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว

(2) ผูถือหนวยทรัสตที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่
ขอมติ

       9.9.9 การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำป และการ
ผอนผันขอกำหนดในสัญญากอต้ังทรัสตของทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยในป พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ตามประกาศที่ สร.7/2564 การจัดประชุมสามัญ
ประจำปอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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(1) ในการประชุมสามัญประจำปที่จัดขึ้นในป พ.ศ. 2564 
ของผูถอืหนวยทรัสตของกองทรสัตใดเปนการประชมุเพือ่รายงาน
ใหผูถือหนวยทรัสตทราบเทานั้น โดยไมมีการขอมติจากผูถือ
หนวยทรัสต ผูจดัการกองทรัสตอาจดำเนนิการดวยวธิกีารอืน่แทน
การจัดประชุมสามัญประจำป เพื่อรายงานใหผูถือหนวยทรัสต
ทราบอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้

• การจัดการกองทรัสตในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการ
จัดการกองทรัสตในอนาคต

• ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
กองทรัสตในรอบปบญัชท่ีีผานมาโดยอยางนอยตองมงีบการ

เงนิทีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเหน็จากผูสอบบญัชีแลว
•  การแตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทรัสต และคาใชจายใน

การสอบบัญชี
ทัง้นี ้ใหผูจดัการกองทรสัตจดัใหมชีองทางการสือ่สารเพือ่

ใหผูถอืหนวยทรัสตสามารถสอบถามขอมลูเพิม่เติมจากผูจดัการ
กองทรัสตได และในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตมีการสอบถาม
ขอมูล ใด ๆ ใหผูจัดการกองทรัสตจัดทำสรุปประเด็นสำคัญใน
ลักษณะคำถามและคำตอบเพื่อใหผูถือหนวยทรัสตทราบดวย 
และใหผูจัดการกองทรัสตเผยแพรขอมูลผานระบบสาร สนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย

(2)  การขอมติจากผูถือหนวยทรัสตในป พ.ศ. 2564 
ผูจัดการกองทรัสตอาจดำเนินการดวยวิธีการสงหนังสือขอมติ
แทนการจัดประชมุผูถอืหนวยทรสัตตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
ขอกำหนดเกี่ยวกับรายการและขอความในสัญญากอตั้งทรัสต
ได แตทั้งนี้ ไมรวมถึงการขอมติเพื่อการจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ของกองทรัสตการดำเนินการขอมติ ใหผูจัดการกองทรสัต
ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

การนบัองคประชมุตามขอ 2) ใหเปนไปตามมาตรา 129/2 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และหลักเกณฑที่กำหนดตามประกาศที่ออกตาม   ความ 
ในมาตรา 129/2 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม

  9.10  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
          ระดับสูงสุด

9.10.1 การคัดเลือกการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงสุด

ผูจดัการกองทรัสตระบบการคดัเลอืกและตรวจสอบดวยวา
บุคลากรที่เปนผูบริหารมีคุณสมบัติตามที่ระบุในประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

(1) เปนผูทีมี่ประสบการณการทำงานทีส่อดคลองกบัธรุกจิ
ของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตเขาลงทุน 

(2) เปนผูทีม่คีวามรูและประสบการณดานบรหิารจดัการ
ไมนอยกวา 5 (หา) ป 

(3) ไมมลีกัษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกบั
ตลาดทนุวาดวยลกัษณะตองหามของบคุลากรในธรุกจิตลาดทนุ
รวมทัง้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและนโยบายของบรษิทัฯ รวมถงึ
สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดง
รายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

9.10.2 การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 
ตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษัิทใหญ บรษิทัยอย บริษทัรวม 
ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีำนาจควบคมุของบริษทัฯ ทัง้นี ้ให นบั
รวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  
ดวย

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
ยอยลำดบัเดียวกนั ผูถอืหุนรายใหญ หรอืของผูมอีำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 (สอง) ป

(3) ไมเปนบคุคลท่ีมีความสัมพนัธทางสายโลหติ หรอืโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คู
สมรส พีน่อง และบตุร รวมทัง้คูสมรสของบตุร ของกรรมการราย
อื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

(4) ไมมหีรอืเคยมคีวามสัมพนัธทางธรุกจิกับบรษิทัฯ บริษทั
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วจิารณญาณอยางอสิระของตน รวมทัง้ไมเปนหรอืเคยเปนผูถอื
หุนที่มีนัยของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป

(5) ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือ
หุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่ง 
รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง 
การเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจาก 
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  
ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 (สอง) ป 
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(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรบัการแตงตัง้ขึน้เพือ่เปนตวัแทนของกรรมการบรษิทัฯ ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูถอืหุนซึง่เปนผูทีเ่กีย่วของ
กับผูถือหุนรายใหญ

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุน
สวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน
รอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

(9) ไมเปนบคุคลทีต่ลาดหลกัทรพัยเหน็วาไมสมควรเปนผูบรหิารตามขอบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย และ/หรอื บคุคลท่ีมลีกัษณะ
ตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ขอ 12(4) ของ
ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สช.29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบผูจัดการกองทรัสต และ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมหรือตามกฎเกณฑอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(10) ไมเคยตองคำพพิากษาวาดวยกระทำความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย กฎหมายวาดวยการประกอบธรุกจิเงนิทนุธรุกิจหลกั
ทรัพยและธรุกจิเครดติฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณชิย กฎหมายวาดวยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายวาดวยการปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธรุกจิการเงนิในทำนองเดียวกนั ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตางประเทศ 
โดยหนวยงานทีม่อีำนาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผดิเก่ียวกับการกระทำอนัไมเปนธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลักทรพัย หรือการ
บริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงฉอฉลหรือทุจริต 

(11) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็น

  9.11  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของกองทรัสต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 29 กรกฎาคม 
2564 (วันจัดตั้งกองทรัสต) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคาตอบแทนจากการสอบบัญชี เปนจำนวนทั้งสิ้น 650,000 บาท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกำกับดแูลบริหารจดัการความเส่ียงทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารจดัการกองทรสัตและการลงทนุของกอง
ทรสัตใหเปนไปตามสญัญากอตัง้ทรสัต และหลกัเกณฑท่ีเกีย่วของ โดยทำหนาทีดู่แลและปองกนัมใิหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน
ระหวางกองทรัสต และบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสรางองคกร และแนวทางการดำเนินการเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที่สุด
ของกองทรัสต และผูถือหนวยทรัสต โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนขึ้น

นอกจากนี้ ทำหนาที่ดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทรัสตเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานที่
ปฏบัิต ิและบคุลากรทีเ่ก่ียวของกับการดำเนนิการของกองทรสัตทีเ่ขาปฏิบัติหนาทีจ่ะตองมีจำนวนครบถวน และมปีระสบการณทำงาน
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย หรือธุรกิจที่เกี่ยวของตามที่กำหนดไวใน พ.ร.บ หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  
พ.ร.บ. ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเตรียมความพรอมและการ
ดำเนินการใด ๆ ที่จำเปนเพื่อใหมั่นใจไดวา จะไมมีกรณีที่กองทรัสตขาดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ฝายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ยังทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทรัสตใหเปนไปตามระบบการ
ทำงานทั้ง 10  ระบบ และระบบควบคุมภายใน และเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจวากอง
ทรัสต และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต หรือทรัสตีทราบ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่มีอยูหรือมักมีการแกไข
เปลี่ยนแปลง

- ไมมี -

ความรับผิดชอบตอสังคม10

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง11
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- เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data 
Center) อาคาร อุปกรณ และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการประกอบธุรกิจการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 อาคารควบคุม
สถานีไฟฟายอย (Substation) ซึ่งใชสำหรับโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 2 ซึ่งเปนทรัพยสินหลักที่กอง
ทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก รวมถึงที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่ง
เปนที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย

- เปนผูเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 จากปูนซิเมนตแกงคอยซึ่ง
เปนที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ INET-IDC3 

- เปนผูถือหุนใหญของผูจัดการกองทรัสต โดย INET ถือหุน
คิดเปนรอยละ 99.997 ของจำนวนหุนที่ออกและชำระแลว
ของผูจัดการกองทรัสต

- เปนผูมีอำนาจควบคุมของผูจัดการกองทรัสต
- เปนผูถือหนวยใหญของกองทรัสตภายหลังการจัดตั้งกอง
ทรัสต โดยถือหนวยคิดเปนประมาณรอยละ 25 ของ  
จำนวนทรัสตที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) (“INET”)

- เปนผูจัดการกองทรัสต
- เปนบริษัทยอยของ INET โดย INET ถือหุนคิดเปนรอยละ 
99.997 ของจำนวนหุนที่ออกและชำระแลวของบริษัทฯ

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด
(“บริษัทฯ” หรือ “ผูจัดการกองทรัสต”)

- เปนทรัสตีของกองทรัสต
- เปนบริษัทยอยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
(“KBANK”) โดย KBANK ถือหุนคิดเปนรอยละ 99.99   
ของจำนวนหุนที่ออกและชำระแลวของ KASSET

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 
(“KASSET”) 

- เปนผูใหกูเงินในการลงทุนของทรัพยสินหลักที่กองทรัสต
เขาลงทุนครั้งแรก

- เปนผูถือหุนรายใหญของทรัสตี โดย KBANK ถือหุนคิดเปน
รอยละ 99.99 ของจำนวนหุนที่ออกและชำระแลวของ 
KASSET

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”)

ความสัมพันธนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแยง

บรษัิทฯ ในฐานะผูจดัการกองทรสัตมหีนาทีแ่ละความรับผดิชอบหลกัในการดูแลจัดการกองทรสัต ซึง่รวมถงึการลงทุนในทรพัยสนิ
หลักที่กองทรัสตเขาลงทุนในครั้งแรก และดูแลผลประโยชนของกองทรัสต แมวาบริษัทฯ จะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยว
โยงกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ อาจจะมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจ
กอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ     
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผล
และความจำเปนในการเขาทำธุรกรรมดังกลาว รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตง
ตัง้ผูจดัการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมลู หนงัสอืชีช้วน กฎหมายหลกัทรพัย ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการดแูลจดัการ
กองทรัสต 

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทรัสตในทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนในครั้งแรก และภายหลังการเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่  
กองทรัสตเขาลงทุนในครั้งแรก บริษัทฯ คาดวาจะมีรายการระหวางกัน  ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปของการทำธุรกรรมดังกลาวมีดังตอ  
ไปนี้

12.1  บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต หรือทรัสตี 

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน12
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ทรัสตีซึ่งกระทำในนามของกองทรัสตจะแตงตั้ง
บริษัทฯ เปนผูจัดการกองทรัสตของกองทรัสต

กรรมการและผู บริหารของบริษัทฯ เปนผู  ท่ีมี
ประสบการณในการบรหิารจดัการลงทุน และจดัหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย อีกทั้งมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการทรัพยสิน รวมถึงมี
ความคุนเคยกบัทรพัยสินหลักท่ีกองทรสัตเขาลงทนุ
ครั้งแรกเปนอยางดี

  12.2  รายละเอียดธุรกรรมรายการระหวางกันของกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
          กองทรัสต

       12.2.1 รายการระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต

บริษัทฯ

นิติบุคคล/บริษัท
ที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผูจัดการกองทรัสต
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะของรายการระหวางกัน

การเขาทำสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต

กองทรสัตเขาลงทนุในกรรมสิทธิใ์นอาคารและสวน
ควบของอาคารและงานระบบทีเ่กีย่วของกบัการ
ใหบริการของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และ
อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย (Substation) ซึ่ง
ใชสำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 
2 โดยการเขาทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน    
ดังกลาวจาก INET รวมทั้ง INET จะใหกองทรัสต  
เชาท่ีดนิทีเ่ปนทีต่ัง้ของอาคารควบคมุสถานไีฟฟา
ยอย 

ในการที่กองทรัสตเขาลงทุนในทรัพยสินหลักที่กอง
ทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกน้ัน ถือเปนการลงทุนใน
ทรพัยสินทีม่คุีณภาพและมศัีกยภาพทีจ่ะสรางรายได
และผลตอบแทนใหแกกองทรัสตและผูถือหนวย
ทรัสตโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 เปนทรัพยสินที่
มีคุณภาพสูง ไดรับมาตรฐานการรับรองระดับสากล 
ตั้งอยูที่ตำบลทับกวาง อำเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี ซึ่งเปนภูมิประเทศที่สูงกวาระดับน้ำทะเล 
กวา 42 เมตร และตั้งอยูบนพื้นที่เปลือกโลกมั่นคง 
ไกล จากรอยแยกของแผนดนิ ทำใหปลอดภยัจากภยั
พิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ำทวม แผนดินไหว และ
หางไกลจากจุดสัญลักษณสำคัญทางการเมือง หรือ
พื้นที่เสี่ยงตอการปดลอมจากการชุมนุมประทวง ดัง
นั้นจึงสงผลดีตอการดำเนินธุรกิจของโครงการ 
INET-IDC3 เฟส 1

INET

นิติบุคคล/บริษัท
ที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผูจัดการกองทรัสต
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะของรายการระหวางกัน

การเขาทำสัญญาที่เกี่ยวของกับทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก
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  12.3  นโยบายการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตใน
          อนาคต และแนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

การทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้

1) ดานสาระของรายการ ตองเปนธุรกรรมที่มีลักษณะดังนี้
(1) เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต
(3) สมเหตุสมผลและใชราคาที่เปนธรรม
(4) คาใชจายในการเขาทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต (ถามี) อยูในอัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม
(5) ผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขาทำธุรกรรมไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทำธุรกรรมนั้น

2) ดานระบบในการอนุมัติ 
การทำธรุกรรมระหวางกองทรสัตกบัผูจดัการกองทรสัตและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจดัการกองทรสัต นอกจากทีไ่ดแสดงขอมลู

ไวอยางชัดเจนแลวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน ใหดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติการเขาทำรายการดังตอไปนี้
(1) ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญานี้และกฎหมายที่เกี่ยวของแลว
(2) ในกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาเกินกวา 1,000,000 บาท หรือตั้งแตรอยละ 0.03 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต

ขึ้นไป แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย

กองทรัสตจะเขาทำสัญญาเชาทรัพยสินเพื่อการ
ดำเนินการ (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1, อาคาร
ส า ธ า รณู ป โภคส ว นกล า งขอ ง โ ค ร งก า ร 
INET-IDC3 และอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย 
(Substation)) กับ INET เพื่อให INET เชา
ทรัพยสินหลักท่ีกองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรกเพื่อ
ดำเนินการจัดหาประโยชนตอไป

การนำทรัพยสินหลักของกองทรัสตออกใหเชาแก 
INET  มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก INET มี 
ประสบการณในการบริหารทรัพยสินหลักท่ีกอง
ทรสัตเขาลงทนุครัง้แรก เปนผูเช่ียวชาญและมีความ
เขาใจใน ตวัทรพัยสนิหลกัทีก่องทรสัตเขาลงทนุครัง้
แรกเปน อยางดี โดยกองทรัสตจะไดประโยชนจาก
การไดรับ คาเชาจาก INET

INET

นิติบุคคล/บริษัท
ที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผูจัดการกองทรัสต
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะของรายการระหวางกัน

การเขาทำสัญญาที่เกี่ยวของกับการจัดหาประโยชนของกองทรัสต

กองทรัสต จะเขาสัญญาตกลงกระทำการกับ 
INET ซึ่งมีขอตกลงกระทำการที่สำคัญดังตอไปนี้ 
1. การถอืครองหนวยทรสัต และการดำรงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทฯ
2. การลงทุนของกองทรสัตในโครงการในอนาคต 

โดยใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First 
Refusal)

3. การประกอบกิจการของ INET รวมถึงการ
ปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินปูนซิเมนตแกงคอย

ขอตกลงกระทำการตาง ๆ  ดังกลาว เปนขอตกลงเพือ่
ลดความขัดแยงทางผลประโยชนและเพิ่มความเชื่อ
มั่นของนักลงทุนในกองทรัสต รวมทั้งเพื่อใหกอง
ทรสัตสามารถจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสินหลกั
ทีก่องทรัสตเขาลงทนุครัง้แรกไดอยางราบรืน่มากขึน้

INET

นิติบุคคล/บริษัท
ที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผูจัดการกองทรัสต
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะของรายการระหวางกัน

การเขาทำสัญญาตกลงกระทำการ
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 12.4  รายละเอียดธุรกรรมรายการระหวางกันของกองทรัสตกับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

       12.4.1 รายการระหวางกองทรัสต กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

(3) กรณีที่เปนธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแต 20,000,000 บาทขึ้นไป หรือเกินรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลว
แตมูลคาใดจะสูงกวา ตองไดรับมติของผูถือหนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวย
ทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(4) ในกรณีที่ธุรกรรมในขอนี้เปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก การคำนวณมูลคาจะคำนวณตามมูลคาการไดมา
หรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินทั้งหมดของแตละโครงการที่ทำใหโครงการนั้น ๆ พรอมจะหารายได 

ซึ่งรวมถึงทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้นดวย
(5) เวนแตเปนการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตท่ีได 

แสดงขอมูลไวอยางชัดเจนแลวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติ
ของผูถือหนวยทรัสตตองเปนไปตามที่กำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตโดยอนุโลม และในกรณีที่เปนการขอมติของผูถือหนวยทรัสต 
หนังสอืเชญิประชมุผูถือหนวยทรสัตดงักลาวตองมคีวามเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิเพือ่ประกอบการขอมตจิากผูถอืหนวยทรสัตดวย

กองทรัสตจะแตงตั้ง KASSET เปนทรัสตีของ
กองทรัสต

KASSET มีประสบการณในการทำหนาที่เปนทรัสตี
ของกองทรัสตของทรสัตเพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา
อสังหารมิทรพัย จงึมคีวามรู ความเขาใจในธุรกจิการ
จัดการกองทรัสต รวมถึงกฎเกณฑที่เกี่ยวของเปน
อยางดี โดย KASSET มีสิทธิ หนาที่และความรับผิด
ชอบในการจัดการกองทรัสต ตามขอกำหนดและ
เงื่อนไขของสัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายหลัก
ทรัพย

KASSET

นิติบุคคล/บริษัท
ที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผูจัดการกองทรัสต
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะของรายการระหวางกัน

การเขาทำสัญญากอตั้งทรัสต 

กองทรสัตจะกูยมืเงนิและใหหลกัประกนัในการกู
ยืมเงินกับ KBANK และ/หรือบริษัทยอย และ
บรษิทัรวมของ KBANK ในวงเงนิจำนวนรวมไมเกนิ
รอยละ 35 ของมูลคาสินทรัพยรวม เพื่อลงทุนใน
ทรัพยสินหลักที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก

เงื่อนไขในการกูยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย การ
ชำระเงินตนและดอกเบี้ย การใหหลักประกันที่
เกี่ยวของกับการกูยืมเงิน คาใชจายในการเขาทำ
ธรุกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ขอปฏิบตัทิางการ
เงิน และเงื่อนไขปลีกยอยอื่น ๆ จะเปนไปอยางสม
เหตุสมผลและไมทำใหกองทรัสตเสียประโยชน โดย
มีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวของที่เปน
เงื่อนไขทางการคาตามปกติ (Arm’s Length Basis)

KBANK

นิติบุคคล/บริษัท
ที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผูจัดการกองทรัสต
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะของรายการระหวางกัน

การเขาทำสัญญากูยืมเงิน 
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 12.5  นโยบายการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต และแนวทางปองกัน
         ความขัดแยงทางผลประโยชน

ทรัสตีจะไมกระทำการใดอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต ไมวาการกระทำนั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตี
เองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เปนการเรียกคาตอบแทนในการทำหนาที่เปนทรัสตี 
(2) เปนธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถวงดุลความเปนธรรมของธุรกรรมนั้น และทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาได

จดัการกองทรัสตในลกัษณะทีเ่ปนธรรมและไดเปดเผยขอมลูทีเ่กีย่วของใหผูถอืหนวยทรสัตทราบกอนอยางเพยีงพอแลว โดยผูถอืหนวย
ทรัสตที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคานแตอยางใด การเปดเผยขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

 12.6  กระบวนการในการทำธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคต

ในการทำธรุกรรมระหวางกองทรสัตกบัทรสัตแีละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรสัตใีนอนาคต ทรสัตจีะตองเปดเผยขอมลูตอผูถือหนวย
ทรัสตหรือผูลงทุนกอนการเขาทำธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต ดังนี้

(1) เปนการเปดเผยผานตลาดหลกัทรัพยตามขอบงัคบัของตลาดหลักทรพัยทีเ่กีย่วกับเรือ่งดงักลาว หรือชองทางอืน่ใดทีผู่ถอืหนวย
ทรัสตสามารถเขาถึงขอมูลการจะเขาทำธุรกรรมไดอยางทั่วถึง

(2) มีระยะเวลาในการเปดเผยขอมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งตองไมนอยกวา 14 วัน
(3) มีการเปดเผยชองทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดคานที่ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกลาวตองไมนอยกวา 14 

วัน เวนแตในกรณีที่มีการขอมติผูถือหนวยทรัสตเพื่อเขาทำธุรกรรมดังกลาว ใหการคัดคานกระทำในการขอมติผูถือหนวยทรัสตนั้น
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตแสดงการคัดคานอยางชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปดเผยตามขอ (3) ในจำนวนเกินกวา 1 ใน 4 ของ

จำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายไดแลวทั้งหมด ทรัสตีจะกระทำหรือยินยอมใหมีการทำธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกอง
ทรัสตไมได
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ13

  13.1  งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

งบการเงินสำหรับป ผูสอบบัญชี สำนักงาน

สินทรัพย

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เงินฝากธนาคาร

คาใชจายจายลวงหนา

ดอกเบี้ยคางรับ

ลูกหนี้กรมสรรพากร-ภาษีมูลคาเพิ่ม

รวมสินทรัพย

หนี้สิน

คาใชจายคางจาย

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินมัดจำคาเชารับ

รวมหนี้สิน

 

4,160,449,008

282,230,694

351,091

49,448

109,654,927

4,552,735,168

7,248,894

980,206,875

38,017,008

1,025,472,777

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 1 ปที่ผานมา

รายงานทีแ่สดงดังตอไปนีเ้ปนรายงานเกีย่วกบังบการเงินทีไ่ดรบัเกีย่วกบังบการเงนิท่ีไดรบัการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 
โดยมีความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2654 สรุปไดดังนี้

ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา “งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิและกระแสเงินสดสำหรับงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติ   
ทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุนและไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ        
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”

หนวย (บาท)
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  13.2  งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายไดจากการลงทุน

รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

รายไดอื่น 

รวมรายได

คาใชจาย

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต

คาธรรมเนียมทรัสตี

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

คาธรรมเนียมวิชาชีพ

คาใชจายอื่น

ตนทุนทางการเงิน

รวมคาใชจาย

รายไดจากการลงทุนสุทธิ

รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน

 

163,783,160

160,829

163,943,989

7,755,733

3,895,502

536,132

6,730,810

476,027

16,438,174

35,832,378

128,111,611

207,405,084

335,516,695

รายการ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย (บาท)

สินทรัพยสุทธิ

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสตสุทธิ

กำไรสะสม

สินทรัพยสุทธิ

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท)

จำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

3,527,262,391

3,233,620,577

293,641,814

3,527,262,391

10.6886

330,000,000

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2654

หนวย (บาท)
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  13.3  งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน

 

335,516,695

การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

รับเงินมัดจำคาเชารับ

คาใชจายจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 

คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 

ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น

คาใชจายดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต

เงินสดจายชำระคาใชจายในการออกและขายหนวยทรัสต

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน

เบิกเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิคาธรรมเนียม)

เงินสดจายดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ

เงินฝากธนาคารตนงวด

เงินฝากธนาคารปลายงวด 

(4,089,456,401)

185,568,000

(351,091)

7,043,348

(49,448)

(11,138,515)

(109,654,927)

16,438,174

(3,873,489,249)

3,300,000,000

(66,379,423)

(41,874,881)

979,160,000

(15,185,753)

4,155,719,943

282,230,694

-

282,230,694

(207,405,084)

รายการ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย (บาท)

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดำเนินงาน ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรม
ดำเนินงาน

รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
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ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของกองทรัสต14

  14.1  ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 กองทรัสตมีรายไดจากการลงทุนสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 128.11 ลานบาท ซึ่งมาจากรายไดรวมจำนวน 163.94 ลานบาท และคาใช
จายรวมจำนวน 35.83 ลานบาท มีกำไรจากการลงทุนสุทธิจำนวน 128.11 ลานบาท รวมถึงกำไรจากการประเมินมูลคาเงินลงทุน
จำนวน 207.41 ลานบาท จึงทำใหมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 335.52 ลานบาท

14.1.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทรัสต

1) รายได
กองทรัสตมีรายไดรวม 163.94 ลานบาท โดยสวนใหญเปนรายไดคาเชาของโครงการ INET-IDC3 เฟส1 อยูที่รอยละ 99.90 ของ

รายไดรวม ซึ่งรายไดประกอบดวย

2) คาใชจาย
กองทรัสตมีคาใชจายรวม 35.83 ลานบาท โดยคาใชจายสวนใหญเปนตนทุนทางการเงิน ซึ่งเปนการจายดอกเบี้ยของเงินกูระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,000 ลานบาท ซึ่งเปนการจายประกอบไปดวย

รายได

รายไดคาเชา

รายไดอื่น

รวมรายได

 

99.90

0.10

100.00

  

163,783,160

160,829

163,943,989

รายการ คิดเปนสัดสวนของรายไดรวม 
(รอยละ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย (บาท)

คาใชจาย

ตนทุนทางการเงิน

คาธรรมเนียมจัดการกองทรัสต

คาธรมเนียมทรัสตี

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

คาธรรมเนียมวิชาชีพ

คาใชจายอื่น

รวมคาใชจาย

  

45.88

21.64

10.87

1.50

18.78

1.33

100.00

   

16,438,174

7,755,733

3,895,502

536,132

6,730,810

476,027

35,832,378

รายการ คิดเปนสัดสวนของรายไดรวม 
(รอยละ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย (บาท)
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       14.1.2 ฐานะทางการเงินของกองทรัสต

1) สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีสินทรัพยรวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 4,552.73 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินลงทุนในสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม จำนวน 4,160.45 ลานบาท และเงินฝากธนาคาร จำนวน 282.23 ลานบาท ซึ่งสินทรัพย
ประกอบดวย

2) หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีหนี้สิน จำนวน 1,025.47 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินกูจำนวน 980.21 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 21.53 ของมูลคาสินทรัพยรวม ซึ่งเงื่อนไขการกูยืมเปนไปตามระบุไวในสัญญาเงินกู และเงินมัดจำรับของผูเชาเปนคา 
ประกันคาเชาและบริการของผูเชา ซึ่งหนี้สินประกอบดวย

3) สินทรัพยสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีสินทรัพยสุทธิ 3,527.26 ลานบาท โดยมีสินทรัพยสุทธิตอหนวยเทากับ 10.6886 บาท

14.1.3 งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีเงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน 282.23 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
       1. ในระหวางป 2564 กองทรัสตมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 3,873.49 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากเงิน 
ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจำนวน 4,089.46 ลานบาท เปนการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย INET-IDC3 เฟส 1
       2. ในระหวางป 2564 กองทรัสตมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 4,155.72 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการขาย 
หนวยทรัสตตอนจัดตั้งกองทรัสตจำนวน 3,300 ลานบาท และเงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 979.16 ลานบาท

หนี้สิน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

คาใชจายคางจาย

เงินมัดจำคาเชารับ

รวมหนี้สิน

980,206,875

7,248,894

38,017,008

1,025,472,777

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย (บาท)

สินทรัพย

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เงินฝากธนาคาร

คาใชจายจายลวงหนา

ดอกเบี้ยคางรับ

ลูกหนี้กรมสรรพากร-ภาษีมูลคาเพิ่ม

รวมสินทรัพย

 

4,160,449,008

282,230,694

351,091

49,448

109,654,927

4,552,735,168

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย (บาท)



  14.2  ปจจัยหรือสาเหตุที่อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต (forward looking) 
          อยางมีนัยสำคัญ

ป 2564 ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ภาครัฐไดออกมาตรการจำกัดการเดินทาง และมาตรการ
ควบคุมการแพรระบาดอยางเขมงวด การบริโภคภาคเอกชนยังคงนอย แมภาครัฐจะมีมาตรการมาชวยพยุงกำลังซื้อแกประชาชน การ
ทองเที่ยวในชวงครึ่งปแรกหดตัว แตเริ่มมีนักทองเที่ยวบางจากโครงการของภาครัฐ ในไตรมาส 3 ในขณะที่ภาคการสงออกสินคาใน 
ครึ่งปแรกสามารถขยายตัวไดดี เนื่องจากมีอุปสงคจากประเทศคูคา ทำใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 
แตในชวงไตรมาส 3 จากการแพรระบาดอยางรุนแรงในตางประเทศทำใหอุปสงคของประเทศคูคาชะลอตัว การลงทุนภาคเอกชนและ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงชะลอตัวตาม จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่ 8/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ธนาคารแหงประเทศไทย คาดการณวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวที่รอยละ 0.9 ในป 2564 และจะขยายตัวตอเนื่องในป 2565 
และ 2566 ที่รอยละ 3.4 และ 4.7 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ผูจัดการกองทรัสต คาดการณวาในป 2565 เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับการใหบริการศูนยขอมูล (Data Center) ยังคงมี
ความจำเปน และยังไมมีแนวโนมที่จะมีเทคโนโลยีใหมเขามาแทนที่ไดในอนาคตในระยะสั้นและระยะกลาง นอกจากนั้น สินทรัพย
ประเภทศูนยขอมูล (Data Center) ที่กองทรัสตเขาลงทุนยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต โดย
สามารถจัดหาประโยชนไดหลากหลายระดับทั้งจากการใหบริการ Co-location ไปสูบริการคลาวด (Cloud) ประเภท Infrastructure 
as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) รวมถึงบริการเสริมตาง ๆ เพื่อสราง
มลูคาเพิม่ได ดงันัน้ปจจยัดงักลาวจะชวยลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ  และอตุสาหกรรมท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคตอนัจะ
ชวยลดผลกระทบในทางลบที่มีตอความสามารถในการจายผลตอบแทนของกองทรัสตได 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ

เงินฝากธนาคารปลายงวด

(3,873,489,249)

4,155,719,943

282,230,694

282,230,694

กระแสเงินสด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 (วันจัดตั้งทรัสต) 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2564

หนวย (บาท)
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ความคิดเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสต15
รายงานความเห็นของทรัสตีสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 29 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต16
เสนอตอผูถือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต (“กองทรัสตฯ”) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยน 
แปลงสินทรัพยสุทธิและงบกระแสเงินสด สำหรับงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 และ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย
สุทธิและกระแสเงินสดสำหรับงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต)  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ
ทรสัตเพือ่การลงทนุในสทิธกิารเชาอสงัหารมิทรพัยไอเนต็ โดยถกูตองตามทีค่วรในสาระสำคัญตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีำหรบักองทนุ
รวมอสงัหารมิทรพัย ทรสัตเพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย กองทนุรวมโครงสรางพืน้ฐานและทรสัตเพือ่การลงทุนในโครงสรางพืน้ฐาน
ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค  ความรบัผดิชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทรัสตฯตามขอกำหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสวนทีเ่กีย่วของกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขาพเจาไดปฏิบตัติาม ขอ
กำหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามท่ีระบุ ในขอกำหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งสำคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตางๆ ทีม่นียัสำคัญทีสุ่ดตามดลุยพนิจิเยีย่งผูประกอบวชิาชพีของขาพเจาในการตรวจสอบงบ
การเงนิสำหรบังวดปจจุบนั ขาพเจาไดนำเรือ่งเหลานีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ   งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึง่ไดรวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลานีด้วย การปฏบิตังิานของขาพเจาไดรวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบ
มาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ  
ตรวจสอบของขาพเจา ซึง่ไดรวมวธิกีารตรวจสอบสำหรบัเรือ่งเหลานีด้วย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบ  การ
เงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ตามทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 7 กองทรัสตฯ มเีงนิลงทุนในสทิธกิารเชาอสงัหารมิทรพัยซึง่แสดงตามมลูคายตุธิรรม
ตามราคาประเมินที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนจำนวนเงิน 4,308 ลานบาท โดยเงินลงทุนดัง
กลาวเปนสินทรัพยหลักของกองทรัสตฯ และมีมูลคาที่มีสาระสำคัญเปนอยางมาก เนื่องจากเงินลงทุนดังกลาวไมมีการซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคลองและไมสามารถหาราคาเทียบเคียงสำหรับเงินลงทุนอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันได ในการวัดมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกลาว ณ วันสิ้นงวด ผูจัดการกองทรัสตจึงกำหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนโดยอางอิงจากราคาประเมินที่ประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได ซึ่งตองใชดุลยพินิจอยางมีนัยสำคัญเกี่ยวกับสมมติฐานของผูประเมินราคา  
อิสระ ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการตรวจสอบการวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาว
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ขาพเจาไดตรวจสอบการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตฯ โดยไดทำความเขาใจ 
เกี่ยวกับการคำนวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวโดยการอานรายงานการประเมินมูลคา สอบถามฝายบริหารของกองทรัสตฯ 
พจิารณาขอบเขตและวตัถปุระสงคในการประเมนิมลูคายตุธิรรมและความรูความสามารถของผูประเมนิราคาอสิระ และประเมนิ เทคนคิ
และแบบจำลองที่ผูประเมินราคาเลือกใชในการประเมินมูลคายุติธรรมที่ระบุไวในรายงานการประเมินที่จัดทำโดยผูประเมิน  รวมทั้ง
ไดประเมินความเหมาะสมของอตัราคิดลดซ่ึงเปนสมมตฐิานทีส่ำคญั และสอบทานการประเมนิกระแสเงนิสดในอนาคตโดย เปรยีบเทียบ
กับอัตราคาเชาในสัญญาเชาระยะยาว ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลคายุติธรรมตามแบบจำลองและสมมติฐานขางตน 

ขอมูลอื่น 

ผูจดัการกองทรสัตเปนผูรบัผดิชอบตอขอมลูอืน่ ซ่ึงรวมถงึขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจำปของกองทรสัตฯ      (แตไมรวมถงึงบการเงิน 
และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบ      
บัญชีนี้

ความเหน็ของขาพเจาตองบการเงนิไมครอบคลมุถึงขอมลูอืน่และขาพเจาไมไดใหขอสรปุในลักษณะการใหความเชือ่มัน่ในรปูแบบ
ใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่ 
มสีาระสำคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูทีไ่ดรบัจากการตรวจสอบของขาพเจาหรอืไม หรือปรากฏวาขอมูลอืน่แสดงขดัตอขอเทจ็จรงิ
อันเปนสาระสำคัญหรือไม 

เมือ่ขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกองทรสัตฯตามทีก่ลาวขางตนแลว และหากสรปุไดวามกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูจัดการกองทรัสตทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทรัสตตองบการเงิน

ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชี
สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและทรัสตเพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพืน้ฐานทีก่ำหนดโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุและไดรบัความเหน็ชอบจากสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและ
ตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูจัดการกองทรัสตพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูล ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน    ผูจัดการกองทรัสตรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตฯในการดำเนินงานตอเนื่อง 
การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอ
เนื่องเวนแตผูจัดการกองทรัสต มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทรัสตฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม  
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสำคญัทีม่อียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอ
ขอเท็จจริงอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาดและถือวามสีาระสำคญัเมือ่คาดการณอยางสมเหตสุมผลไดวารายการทีข่ดัตอขอเท็จ
จริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน
การสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงทีไ่มพบขอมลูทีข่ดัตอขอ
เทจ็จรงิอนัเปนสาระสำคญัซ่ึงเปนผลมาจากการทจุรติจะสูงกวาความเส่ียงทีเ่กดิจากขอผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเกีย่ว
กบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดงขอมลูทีไ่มตรงตามขอเทจ็จรงิ
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำความเขาใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเกีย่วของกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเหมาะสมกบั
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสตฯ

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่จดัการกองทรสัตใชและความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูจัดการกองทรัสตจัดทำ

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของผูจัดการกองทรัสต และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบัญชทีีไ่ดรบัวามคีวามไมแนนอนท่ีมสีาระสำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณหรอืสถานการณทีอ่าจเปนเหตใุห
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกองทรัสตฯในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุป
ของขาพเจาข้ึนอยูกับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรับจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจา อยางไรกต็าม เหตกุารณ
หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทรัสตฯตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวา
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูจัดการกองทรัสตในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเดน็ทีม่นียัสำคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสำคญัในระบบการควบคมุภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูจัดการกองทรัสตวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ไดสือ่สารกบัผูจดัการกองทรสัตเกีย่วกบัความสมัพนัธทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเชือ่วามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณา
วากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูจัดการกองทรัสต ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน  ใน
งวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมาย
หรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรือ่งดงักลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณทีย่ากที่จะเกดิขึ้น ขาพเจาพจิารณาวาไมควรสื่อสารเรื่อง
ดงักลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดงักลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสุมผลวาจะมผีลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้
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สุชาดา  ตันติโอฬาร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7138

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 10 กุมภาพันธ 2565
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งบการเงิน17

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   

สินทรัพย  

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เงินฝากธนาคาร 

คาใชจายจายลวงหนา 

ดอกเบี้ยคางรับ 

ลูกหนี้กรมสรรพากร - ภาษีมูลคาเพิ่ม 

รวมสินทรัพย

หนี้สิน 

คาใชจายคางจายและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินมัดจำคาเชารับ 

รวมหนี้สิน  

สินทรัพยสุทธิ 

สินทรัพยสุทธิ 

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสตสุทธิ

กำไรสะสม  

สินทรัพยสุทธิ 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

จำนวนหนวยทรัสตที่จำหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,160,449,008

282,230,694

351,091

49,448

109,654,927

4,552,735,168

7,248,894

980,206,875

38,017,008

1,025,472,777

3,527,262,391

3,233,620,577

293,641,814

3,527,262,391

10.6886

330,000,000

หมายเหตุ

7, 14

8, 14

14

14

9, 14

7, 14

10

11

(หนวย: บาท) 
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ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนแยกตามประเภทของเงินลงทุน 

3,953,043,924 

3,953,043,924 

4,160,449,008  

 

 

 

4,160,449,008  

100.00 

        100.00 

(บาท)

ราคาทุน
ตัดจำหนาย

(รอยละ)

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

มูลคายุติธรรม*

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 7)

เงินลงทุนในโครงการศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ตแหงที่ 3 เฟส 1 

ในรูปแบบการเปนเจาของกรรมสทิธิอ์าคารและอปุกรณของ

โครงการทีต่ัง้อยูบนทีด่นิทีม่สีญัญาเชาระยะยาวทีจ่ะสิน้สดุ

ลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 โครงการตั้งอยูในอำเภอ

แกงคอย จังหวัดสระบุรี

รวมเงินลงทุนในสิทธิการเชา

 

* มูลคายุติธรรมแสดงดวยยอดสุทธิหักสวนตางเงินมัดจำ  

  คาเชารับ (หมายเหตุ 7)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายไดจากการลงทุน   

รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

รายไดอื่น     

รวมรายได    

คาใชจาย    

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต  

คาธรรมเนียมทรัสตี   

คาธรรมเนียมนายทะเบียน   

คาธรรมเนียมวิชาชีพ   

คาใชจายอื่น    

ตนทุนทางการเงิน   

รวมคาใชจาย    

รายไดจากการลงทุนสุทธิ   

รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน  

รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน  

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน  

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

163,783,160

160,829

163,943,989 

7,755,733 

3,895,502 

536,132 

6,730,810 

476,027 

16,438,174 

35,832,378 

128,111,611 

207,405,084 

207,405,084 

335,516,695 

14

14

13, 14

13, 14

13

14

7

(หนวย: บาท) หมายเหตุ
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ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ    
สำหรับงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงานในระหวางงวด

รายไดจากการลงทุนสุทธิ    

กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน  

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสตสุทธิ  

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน   

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด   

สินทรัพยสุทธิตนงวด    

สินทรัพยสุทธิปลายงวด    

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

128,111,611 

207,405,084 

335,516,695 

3,233,620,577 

 (41,874,881)

3,527,262,391 

- 

3,527,262,391 

 

7

10

12

(หนวย: บาท) หมายเหตุ
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ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต
งบกระแสเงินสด   
สำหรับงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

รับเงินมัดจำคาเชา

คาใชจายจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 

คาใชจายคางจายและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 

ดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น

คาใชจายดอกเบี้ย

รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต

เงินสดจายชำระคาใชจายในการออกและขายหนวยทรัสต

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน

เบิกเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิคาธรรมเนียม)

เงินสดจายดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ

เงินฝากธนาคารตนงวด

เงินฝากธนาคารปลายงวด 

 

 

335,516,695 

(4,089,456,401)

185,568,000 

 (351,091)

7,043,348 

 (49,448)

 (11,138,515)

 (109,654,927)

16,438,174 

 (207,405,084)

 (3,873,489,249)

3,300,000,000 

 (66,379,423)

 (41,874,881)

979,160,000 

 (15,185,753)

4,155,719,943 

282,230,694 

- 

282,230,694 

  

7, 14

7, 14

7

7

10

10

12

9, 14

8

(หนวย: บาท) หมายเหตุ
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ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ    
สำหรับงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  1.  ลักษณะของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต

ทรสัตเพือ่การลงทนุในสทิธิการเชาอสงัหารมิทรพัยไอเนต็ (“กองทรสัตฯ”) เปนกองทรสัตตามพระราชบญัญตั ิทรสัตเพือ่ธรุกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ที่กอตั้งขึ้นตามสัญญากอตั้งทรัสตลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระหวางบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด 
ในฐานะผูกอตั้งทรัสต และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตี กองทรัสตฯไดจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2564 เปนกองทรัสตที่ระบุเฉพาะเจาะจง ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยทรัสต และไมมีกำหนดอายุกองทรัสต  โดยมีวัตถุประสงคที่จะ  
นำเงินที่ไดจากการระดมทุนและเงินที่ไดรับจากการกูยืมจากสถาบันการเงินไปลงทุนเริ่มแรกในโครงการศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต
แหงที่ 3 เฟส 1 (“INET-IDC3 เฟส 1”) ในรูปแบบการเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารและอุปกรณของโครงการที่ตั้งอยูบนที่ดินที่มีสัญญา
เชาระยะยาว INET-IDC3 เฟส 1 ตั้งอยูที่อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

กองทรัสตฯมีนโยบายในการดำเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่เขาลงทุนในรูปแบบสัญญาใหเชาระยะยาว นอกเหนือ
ไปจากการใหเชาทรัพยสินแลว กองทรัสตฯ อาจดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสตฯ และผูถือ
หนวยทรัสตรวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดกำหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยทรัสตของกองทรัสตฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและ
ใหเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เปนตนไป

กองทรัสตฯ มีบริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด (“ผูจัดการกองทรัสต”) ทำหนาที่ดูแลจัดการทรัพยสินของกองทรัสตฯ และ
มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ทำหนาที่เปนทรัสตี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหนวยทรัสตรายใหญ ซึ่งถือหนวยลงทุน
รอยละ 25 ของจำนวนหนวยทรัสตทั้งหมดที่ออกและจำหนายแลว

  2.  เกณฑในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนีจั้ดทำข้ึนตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีำหรบักองทนุรวมอสังหารมิทรพัย ทรสัตเพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรพัย กองทนุ
รวมโครงสรางพื้นฐาน และทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่กองทรัสตฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  3.  นโยบายการจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต

กองทรัสตฯมีนโยบายจายประโยชนตอบแทน ดังนี้ 
(1) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของ

รอบปบัญชี โดยประโยชนตอบแทนที่จะจายใหแกผูถือหนวยทรัสตน้ัน แบงเปนประโยชนตอบแทนสำหรับรอบปบัญชี 
(Year-end distribution) และประโยชนตอบแทนระหวางกาล (Interim distribution) (หากมี) ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสต 
จะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวา 2 ครั้งตอรอบปบัญชี โดยจะเริ่มจายประโยชนตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัตฯ หากกองทรสัตฯมกีำไรเพียงพอทีจ่ายประโยชนตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัช ีดงักลาว
กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวขางตน ใหหมายถึง กำไรสุทธิที่อางอิงสถานะเงินสดของกองทรัสตฯซึ่งไดรวมการชำระคืนเงินตน 
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู (ถามี) แลว

(2) ในกรณีที่กองทรัสตฯมีกำไรสะสม ผูจัดการกองทรัสตอาจจายเงินปนผลใหแกถือหนวยทรัสตจากกำไรสะสมได
(3)  ในกรณีที่กองทรัสตฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต
(4) ในกรณีที่กองทรัสตฯมีสภาพคลองสวนเกิน ผูจัดการกองทรัสตอาจจายคืนสภาพคลองสวนเกินใหแกผูถือหนวยลงทุนดวย 

การลดทุน
ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน ถาประโยชนตอบแทนทีจ่ะประกาศจายตอหนวยทรสัตระหวางปบญัชีหรอืรอบปบญัชใีด

มีมูลคาต่ำกวาหรือเทากับ 0.10 บาท ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิที่จะไมจายประโยชนตอบแทนในครั้งนั้นและใหสะสมประโยชน
ตอบแทนดังกลาวเพื่อนำไปจายรวมกับประโยชนตอบแทนที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป



117รายงานประจำป 2564

  4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  (ดูหมายเหตุ 4.2)  ถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบ 
แทนที่แทจริง  
ดอกเบี้ยรับและตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับและตนทุนทางการเงิน บันทึกเปนรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

4.2 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
กองทรัสตฯรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทรัสตฯมีสิทธิในเงินลงทุน และวัด

มูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เงนิลงทนุในสทิธกิารเชาอสงัหารมิทรพัย ทีก่องทรสัตฯไดซือ้มาและใหเชาทรพัยสนิกลบัแกผูขายตลอดอายกุารใหประโยชนของ

ทรัพยสนิ  เงนิลงทนุดงักลาวจะถูกจดัประเภทเปนสนิทรพัยทางการเงนิ โดยวดัมลูคาเริม่แรกของเงนิลงทนุโดยใชราคาทนุของเงินลงทนุ 
ณ วันที่กองทรัสตฯ มีสิทธิในเงินลงทุน โดยพิจารณาวาราคาดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมที่ดีที่สุดเนื่องจากเปนราคาที่มีการแลกเปลี่ยน
จริงลาสุดตามกลไกตลาด และหลังจากนั้นกองทรัสตฯจะวัดมูลคาเงินลงทุนดวยมูลคายุติธรรมตามรายงานการประเมินที่ประเมินโดย
ผูประเมินราคาอิสระ

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย โดยกองทรัสตฯรับรู

รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนการทำรายการที่เกี่ยวของโดยตรง

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นไดสิ้นสุดลง หรือไดมีการ

ขายหรือโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย
นัน้ หรือมกีารโอนการควบคมุในสนิทรพัยนัน้ แมวาจะไมมกีารโอนหรอืไมไดคงไวซึง่ความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบท้ังหมดของสนิทรพัย
นั้น  กองทรัสตฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น 
หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนด

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

4.4 คาใชจายในการออกและขายหนวยทรัสต
คาใชจายสวนเพิม่ทีเ่กีย่วของโดยตรงในการออกและขายหนวยทรสัต กองทรสัตฯจะแสดงคาใชจายดงักลาวหกัออกจากสวนทุน

ที่ไดรับจากผูถือหนวย

4.5 การแบงปนสวนทุน
กองทรัสตฯบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายประโยชนตอบแทน

4.6 ภาษีเงินได
กองทรัสตฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากกองทรัสตฯไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย
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4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกองทรัสตฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในสวนไดเสียของกองทรัสตฯ ตั้งแตรอยละ 

10 ของสวนไดเสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทรัสตฯ หรือถูกกองทรัสตฯควบคุมไมวาจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทรัสตฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง ผูจัดการกองทรัสตและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับผูจัดการ
กองทรัสตและรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอกอง
ทรัสตฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการของผูจัดการกองทรัสตฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกองทรัสตฯ 

4.8 ประมาณการหนี้สิน
กองทรสัตฯจะบนัทึกประมาณการหนีส้นิไวในบญัชเีมือ่ภาระผูกพันซึง่เปนผลมาจากเหตกุารณในอดตีไดเกดิขึน้แลว และมคีวาม

เปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทรัสตฯจะเสยีทรัพยากรเชงิเศรษฐกิจไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และกองทรสัตฯสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

4.9 การวัดมูลคายุติธรรม
มลูคายติุธรรม หมายถึง ราคาทีค่าดวาจะไดรบัจากการขายสนิทรพัยหรอืเปนราคาทีจ่ะตองจายเพือ่โอนหนีสิ้นใหผูอ่ืนโดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทรัสตฯใชราคาเสนอซื้อขาย 
ในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานและทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานกำหนดใหตองวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหา
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทรัสตฯจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแต 
ละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด

ลำดบัชัน้ของมลูคายตุธิรรมทีใ่ชวดัมลูคาและเปดเผยมูลคายตุธิรรมของสินทรพัยและหนีส้นิในงบการเงนิแบงออกเปนสามระดบั
ตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สินไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคต

ที่กิจการประมาณขึ้น 
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กองทรสัตฯจะประเมนิความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดบัชัน้ของมลูคายตุธิรรมสำหรับ

สินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจดัทำงบการเงนิตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีำหรบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ทรสัตเพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย กองทนุ
รวมโครงสรางพื้นฐานและทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ผูจัดการกองทรัสตจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ  
ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ 
การประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
การวัดมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยกำหนดโดยใชมูลคาตามรายงานการประเมินของผูประเมินอิสระ 

ซึ่งใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) โดยในการประเมินคาของเงินลงทุนดังกลาวจำเปนตองมีการกำหนดอัตราคิดลด 
ที่เหมาะสม โดยจำนวนกระแสเงินสดในอนาคตที่กองทรัสตฯ จะไดรับเปนไปตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งสัญญาเชาจะสิ้นสุดใน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2588  (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7)

6. ขอมูลจำแนกตามสวนงาน

ปจจุบันกองทรัสตฯดำเนินงานในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในทรัพยสินศูนยปฏิบัติการขอมูลและดำเนินงานใน
ประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น รายได กำไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
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เงินมัดจำรับจากผูเชา    

การปรับปรุงสวนตาง

เงินมัดจำคาเชารับ

185,568

(147,551)

38,017

(หนวย: พันบาท) 

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564   

     ซื้อเงินลงทุนระหวางงวด

          ปรับปรุงเนื่องจากสวนตางของเงินมัดจำ   

          คาเชารับ (Day-1 difference)

     ปรับปรุงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย

     กำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

4,089,456

(148,249)

11,837

207,405

4,160,449

-

4,089,456

-

11,139

207,405

4,308,000

-

-

(148,249)

698

-

(147,551)

(หนวย: พันบาท) 

องคประกอบของเงินมัดจำคาเชารับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

การเคลื่อนไหวของรายการเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีดังนี้ 

7. เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 กองทรัสตฯไดเขาทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย (อาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 อาคาร
สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ INET-IDC3 และอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย) สัญญาแบงเชาที่ดิน สิทธิการใชตามสัญญาเชา
ที่ดิน และสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย กับผูถือหนวยทรัสตรายใหญเพื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย
ของโครงการที่ตั้งอยู บนที่ดินท่ีมีสัญญาเชาระยะยาวที่จะส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2588 โดยกองทรัสตฯจายชำระคาซื้อ
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยเปนจำนวน 4,089.5 ลานบาทแกผูขายครบทั้งจำนวนแลวเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และในวัน
เดียวกันนั้นกองทรัสตฯ ไดเขาทำสัญญาใหเชาทรัพยสินโครงการดังกลาวแกผูขายโดยสัญญาเชาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2588  
ทั้งนี้ สัญญาเชากำหนดใหผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบำรุงรักษาทรัพยสิน คาใชจายในการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณที่ใหเชา
หรืออะไหลตางๆ คาเบี้ยประกันภัยในทรัพยสิน ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรแสตมป รวมถึงภาษีอื่นๆ ที่เรียกเก็บบนทรัพย
ที่เชาตลอดระยะเวลาการเชา รวมทั้งการดำเนินการรื้อถอนทรัพยสินที่เชา ปรับปรุงที่ดิน และขนยายอุปกรณที่ติดตั้งออกจากที่ดิน  
ดงักลาวเมือ่สิน้สดุสญัญาเชาเงนิลงทุนในสทิธกิารเชาอสังหารมิทรพัยทีก่องทรสัตฯไดซือ้มาและใหเชาทรพัยสินกลับแกผูขายตลอดอายุ
การใหประโยชนของอสังหาริมทรัพย เงินลงทุนดังกลาวถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงิน

นอกจากนี้ ภายใตสัญญาใหเชาทรัพยสินมีเงื่อนไขวาผูเชาตองวางมัดจำโดยมีจำนวนเทากับคาเชารวม 6 เดือน และกองทรัสตฯ
จะคืนเงินมัดจำดังกลาวเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ทั้งนี้ ผูเชาจะตองวางมัดจำเปนเงินสดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด และมาวาง
เพิ่มเติมตามอัตราคาเชาที่ปรับขึ้น โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผูเชาไดวางเงินมัดจำคาเชาเปนจำนวนเงิน 185.6 ลานบาท โดย 
กองทรัสตฯ ไดคำนึงถึงผลตางเนื่องจากมูลคาเงินตามเวลา (Time value of money) ของเงินมัดจำรับดังกลาวในการประเมินมูลคา
ยุติธรรมสำหรับการรับรูเริ่มแรกของเงินมัดจำคาเชารับและแสดงเปนรายการการปรับปรุงสวนตาง (Day-1 difference) โดยแสดง  
หักกับบัญชีเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจะทยอยตัดจำหนายตลอดอายุสัญญาเชา

กองทรัสตฯไดจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   โดยผู
ประเมินราคาอิสระซึ่งใชวิธีพิจารณารายได (Income Approach) โดยกองทรัสตฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมใหมเปน
มูลคา 4,308 ลานบาท ทำใหมีกำไรจากการประเมินมูลคาเงินลงทุนเปนจำนวน 207 ลานบาทสำหรับงวดปจจุบัน
 สมมติฐานท่ีสำคัญท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคืออัตราคิดลดรอยละ     
9.0 ตอป โดยหากอัตราคิดลดตามสมมติฐานเพิ่มขึ้นจะทำใหมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง

รวมสิทธิการเชา
สวนตาง  เงินมัดจำ

คาเชารับ



สินทรัพยที่วัดดวยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

 

4,308,000

 

-

 

-

 

4,308,000

(หนวย: พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตฯมีเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

รวมระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1
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ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 กระแสรายวัน

 ออมทรัพย

 เงินฝากประจำ 3 เดือน

รวมเงินฝากธนาคาร

 

76

91,391

190,764

282,231

  

-

0.10

0.10

  8. เงินฝากธนาคาร

  9. เงินกูยืมระยะยาว

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กองทรัสตฯไดเขาทำสัญญากูเงินระยะยาววงเงินจำนวน 1,000 ลานบาทกับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง เพื่อเปนเงินทุนสวนหนึ่งในการลงทุนเริ่มแรกในโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และไดเบิกเงินกูเต็มวงเงินเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 
เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบอัตราคงที่ตามที่กำหนดในสัญญา และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือนนับตั้งแตวันที่เบิกเงิน
กูยืม เงินกูยืมนี้มีกำหนดชำระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสงวดละ 13 ถึง 38 ลานบาทตามจำนวนที่ระบุในสัญญาเงินกูจำนวน 40 งวด
ตั้งแตเดือนที่ 15 เปนตนไป 

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวในระหวางงวดมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตฯ มีเงินตนของกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปจำนวนทั้งสิ้น 13  ลานบาท
เงนิกูยมืระยะยาวดังกลาวมหีลกัประกนั คอื การจดจำนองอาคารและสิง่ปลกูสราง หลกัประกนัทางธรุกจิของสญัญาเชาทรพัยสนิ

เพื่อการดำเนินการโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 สิทธิการใชตามสัญญาเชาที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพยและสัญญาแบง 
เชาที่ดิน ทรัพยสินประเภทงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณตางๆในโครงการ และบัญชีเงินฝากของกองทรัสตฯ

ภายใตสัญญาเงินกูระยะยาวดังกลาว กองทรัสตฯ ตองปฏิบัติตามขอกำหนดตางๆ ในสัญญา เชน การรักษาอัตราสวนทางการ 
เงินใหเปนไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตฯ ยังอยูในระหวางการดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูที่เกี่ยวกับหลักประกัน 
ประการหนึ่ง ซึ่งผูใหกูไดขยายระยะเวลาใหกองทรัสตฯดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ฝายบริหารเชื่อวากอง
ทรัสตฯ สามารถดำเนินการไดแลวเสร็จตามกำหนด

เงินตน
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

(หนวย: พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หัก: คาใชจายในการกูยืมรอตัดบัญชีและการตัดจำหนาย

สุทธิ

 1,000,000

(19,793)

980,207

 1,000,000

(20,840)

979,160

-

-

-

 -

1,047

1,047

ยอดตนงวด
ณ วันที่

29 กรกฎาคม 2564
(วันจดทะเบียน
จัดตั้งกองทรัสต) กูเงิน

ปรับปรุง
/ตัดจำหนาย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564
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จำนวนเงิน
(ลานบาท)

จำนวนหนวย
(ลานหนวย)

5 พฤศจิกายน 2564 41,8750.126929 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

อัตราหนวยละ
(บาท)

สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ประกาศจาย รวม
(พันบาท)

  10. ทุนจากผูถือหนวย

รายการเคลื่อนไหวของหนวยทรัสตและทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสตสุทธิมีดังนี้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทรัสตฯจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสตและมีหนวยทรัสตที่จดทะเบียนจำนวน 330 ลานหนวย 
มูลคาหนวยละ 10.00 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 3,300 ลานบาท โดยแสดงเปนยอดสุทธิหักดวยคาใชจายสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรง
ในการออกและขายหนวยทรัสตในงบแสดงฐานะการเงิน

  11. กำไรสะสม

  13. คาใชจาย

13.1 คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต
คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตคำนวณเปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 2 ตอปของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ 

(อัตราดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

13.2 คาธรรมเนียมทรัสตี
คาธรรมเนียมทรัสตีคำนวณเปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.2 ตอปของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทรัสตฯ ณ วันเขา  

ลงทุน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมทรัสตีกำหนดขั้นต่ำ 8.0 ลานบาทตอป (อัตราดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในทำนอง
เดียวกัน)

  12. การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน

กองทรัสตฯประกาศจายประโยชนตอบแทนในระหวางงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

 -

3,300

(66)

3,234

 -

10.00

(0.20)

9.80

 -

330

-

330

ยอดตนงวด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

      (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต)                              

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรัสต

หัก: คาใชจายในการออกและขายหนวยทรัสต

ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาตอหนวย
(บาท)

(หนวย: พันบาท) 

กำไรสะสมตนงวด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต)                      

บวก:  รายไดจากการลงทุนสุทธิ

 รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

หัก: การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน (หมายเหตุ 12)

กำไรสะสมปลายงวด ณ 31 ธันวาคม 2564

 -

128,112

207,405

(41,875)

293,642
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ผูถือหนวยทรัสตรายใหญ

รายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ผูจัดการกองทรัสต

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตี

คาธรรมเนียมทรัสตี

ผูถือหุนใหญของทรัสตี

เบิกเงินกูยืมระยะยาว (สุทธิคาธรรมเนียม)

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจาย

คาธรรมเนียมรับประกันการจำหนายหนวยทรัสต (อัตราตามสัญญา)

163,783

4,089,456

7,756

3,896

979,160

158

16,438

48,661

หมายเหตุ

7

7

13

13

9

8

9

(หนวย: บาท) 

  13.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาใชจายในการดำเนินงานของนายทะเบียนหนวยทรัสตคิดเปนรายปในอัตรารอยละ 0.038 ตอปของเงินทุนจดทะเบียนของ 

กองทรัสตฯ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน) ทั้งนี้จะไมเกินกวา 5.0 ลานบาทตอป

  14. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ความสัมพันธที่กองทรัสตฯมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทรัสตฯ หรือถูกควบคุมโดยกองทรัสตฯ ไมวาจะเปน
โดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทรัสตฯ มีดังนี้

สำหรับงวดต้ังแตวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตฯมีรายการ
ธรุกจิทีส่ำคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวของกัน รายการธรุกิจดังกลาวเปนไปตามเงือ่นไขทางการคาและเกณฑตามทีต่กลงกนัระหวาง
กองทรัสตฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตี

ผูถือหนวยทรัสตรายใหญ

ผูถือหุนใหญของทรัสตี

ชื่อกิจการ ชื่อกิจการ
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ผูถือหนวยทรัสตรายใหญ

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เงินมัดจำคาเชารับ

ผูจัดการกองทรัสต

คาธรรมเนียมผูจัดการกองทรัสตคางจาย

ทรัสตี

คาธรรมเนียมทรัสตีคางจาย

ผูถือหุนใหญของทรัสตี

เงินฝากธนาคาร

ดอกเบี้ยคางรับ

เงินกูยืมระยะยาว

ดอกเบี้ยคางจาย

4,160,449

38,017

1,655

1,564

282,231

49

980,207

206

(หนวย: พันบาท) 

ยอดคงคางระหวางกองทรัสตฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

  15. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทรัสตฯไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางงวดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต) ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 โดยไมรวมเงินฝากธนาคารเปนจำนวนเงินรวม 4,089 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 124.34 ตอมูลคาสินทรัพย
สุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด

  16. ภาระผูกพัน

กองทรัสตฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาบริการและคาธรรมเนียมตางๆ ตามเกณฑและเงื่อนไขที่กลาวไวในหมายเหตุ 13

  17. เครื่องมือทางการเงิน

17.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เคร่ืองมอืทางการเงนิทีส่ำคญัของกองทรสัตฯประกอบดวยเงนิลงทนุในสิทธกิารเชาอสังหารมิทรัพยทีถ่กูจดัประเภทเปนสินทรพัย

ทางการเงิน เงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยคางรับ คาใชจายคางจายและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินมัดจำคา
เชารับ กองทรัสตฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงดานเครดิต
กองทรัสตฯ มีเงินลงทุนและรายไดจากเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งทำสัญญาเชาระยะยาวกับผูเชารายเดียวจึง

ทำใหกองทรัสตฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย กองทรัสตฯ พิจารณาวาผูเชา
เปนบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยทีม่คีวามสามารถในการชำระคาเชาตามสญัญาในระยะส้ัน และภายใตสญัญา
เชาทรัพยสินกองทรัสตฯ ไดรับเงินมัดจำคาเชาและหลักประกันตางๆ นอกจากนี้ กองทรัสตฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยว   
เนื่องกับเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคาร  กองทรัสตฯ ไดพิจารณาฝากเงินกับธนาคารที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง     
ดงันัน้ กองทรสัตฯจงึไมคาดวาจะไดรบัความเสยีหายทีเ่ปนสาระสำคญัจากความเส่ียงดานเครดติในระยะส้ัน จำนวนสงูสดุท่ีกองทรสัตฯ    
อาจตองสูญเสียคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินหักดวยมูลคาหลักประกัน (หากมี)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทรัสตฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว เงินฝากธนาคารทั้งหมดมี 

อตัราดอกเบีย้คงทีใ่นระยะสัน้ทีม่กีารปรบัใหใกลเคยีงกบัอตัราตลาดในปจจบุนั และเงนิกูยมืระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 
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สินทรัพยทางการเงิน

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย*

เงินฝากธนาคาร

หนี้สินทางการเงิน

คาใชจายคางจายและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินมัดจำคาเชารับ

 

-

0.10

-

หมายเหตุ 9

-

4,160

282

7

980

38

4,160

-

7

-

38

-

282

-

980

-

-

-

-

-

-

(หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้

* จัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนมีจำนวนตายตัว
ไมแปรผันตามอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กองทรัสตฯมีสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง เชน เงินฝากธนาคาร ที่เพียงพอในการชำระหนี้ตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู รวมทั้ง 

ประมาณการกระแสรายไดของกองทรัสตฯ มีเพียงพอในการชำระหนี้ตางๆ ที่ถึงกำหนดและแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน

17.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
กองทรัสตฯ วัดมูลคาเงินลงทุนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดวยราคายุติธรรม สวนเครื่องมือทางการเงินอื่นๆของกองทรัสตฯ จัดอยู 
ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้นกองทรัสตฯ จึงเชื่อวามูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินไมแตกตางจากมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินอยางมีสาระสำคัญ

  18. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสต ครั้งที่ 2/2565 ไดมีมติใหอนุมัติจายประโยชน
ตอบแทนจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ใหกับผูถือหนวยทรัสตในอัตราหนวย
ละ 0.2271 บาท คิดเปนเงินรวม 74.9 ลานบาท

  19. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของผูจัดการกองทรัสตเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)รวม

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย

คงที่ภายใน 1 ป
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