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สรุปประเด็นค ำถำมและกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวข้องกับ 
ข้อมูลของกองทรัสต ์AIMCG ประจ ำปี 2563 ส ำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 
สืบเนื่องจากที่ บรษิัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดกำรกองทรัสต”์)  

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  เอไอเอ็ม        
คอมเมอรเ์ชียล โกรท (“กองทรัสต ์AIMCG” หรือ “กองทรัสต”์) ไดด้  าเนินการจดัส่งเอกสารขอ้มลูของกองทรสัต ์ประจ าปี 
2563 และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ าปี 2562 ของกองทรสัต ์AIMCG (“เอกสำรข้อมูล”) ใหแ้ก่     
ผู้ถือหน่วยทรสัตแ์ทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี  2563 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ รวมถึงไดเ้ผยแพร่    
เอกสารขอ้มูลดงักล่าวลงบนเว็บไซตก์องทรสัต ์AIMCG ตัง้แต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ไดก้ าหนด
ระยะเวลาที่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถส่งค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต์ AIMCG และเอกสาร
ขอ้มูลของกองทรสัต ์AIMCG มาที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2563 นั้น 
บรษิัทฯ ไดร้วบรวมรายการค าถามจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 
ค ำถำมที ่1  สัดส่วนพืน้ทีเ่ช่ำแต่ละประเภท ณ เดือนธันวำคม 2562 

ค าตอบ  จากขอ้มลูตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ณ เดือนธันวาคม 2562 รายไดจ้ากผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายย่อยคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 46.9 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทัง้หมด รายไดจ้ากเจา้ของทรพัยสิ์นในส่วนพืน้ท่ีเช่ากลบั
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 41.1 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทัง้หมด และรายไดจ้ากเจา้ของทรพัยสิ์นในส่วน
พืน้ที่ที่เหลือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.0 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าและสัญญาบริการทัง้หมด ทั้งนี ้ในส่วนของพืน้ที่เช่า
กลับจะรวมถึงพืน้ที่ต่าง ๆ อาทิ พืน้ที่ เช่ารา้นค้าขนาดเล็ก พืน้ที่เช่าที่มีสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) หรือพืน้ที่ที่
ด  าเนินการหารายไดห้รือใหเ้ช่าเป็นรายวนัประเภทลานกิจกรรมเพื่อการส่งเสรมิการขาย ตลาดนดั ศนูยอ์าหาร 
 
ค ำถำมที ่2  สัดส่วนอำยุสัญญำเช่ำ ณ เดือนธันวำคม 2562 

ค าตอบ จากขอ้มลูตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ณ เดือนธันวาคม 2562 อายสุญัญาเช่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 
ปี คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.3 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าและสญัญาบริการทัง้หมด อายุสญัญาเช่าระหว่าง 1 ถึง 3 ปี คิด
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.7 ของรายไดต้ามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทั้งหมด อายุสัญญาเช่าระหว่าง 3 ถึง 5 ปี คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 29.9 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทัง้หมด อายสุญัญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 63.1 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทัง้หมด 
 
ค ำถำมที ่3  จำกข้อมูลงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม 2562 
(วันจัดตั้งกองทรัสต)์ ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กองทรัสต ์AIMCG มีก ำไรสุทธิที่เกิดขึน้และยังไม่เกิดขึ้นจำก
เงินลงทุนในหลักทรัพยจ์ำกกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องส่วนเกินจ ำนวน 0.65 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำ ณ 
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วันที่ 30 เมษำยน 2563 กองทรัสต ์AIMCG มีก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เป็นจ ำนวนเท่ำใด 

ค าตอบ  ขอ้มูลก าไรสุทธิที่เกิดขึน้และยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในหลักทรพัยจ์ากการบริการจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของกองทรสัต ์AIMCG ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จะแสดงอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล
ไตรมาสที่ 1/2563 ที่สอบทานแลว้ โดยผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถติดตามและรบัทราบขอ้มลูที่เผยแพร่ไดผ่้านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ค ำถำมที ่4  ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 
(COVID-19) และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของกองทรัสต ์AIMCG 

ค าตอบ  จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ไปทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย ท าใหภ้าครฐัตอ้งออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
รวมถึงการสั่งปิดบริการศูนยก์ารคา้ประเภทต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นการชั่วคราวนั้น โครงการ
ศูนยก์ารคา้ประเภทไลฟ์สไตลม์อลลภ์ายใต้การบริหารของกองทรัสต ์AIMCG ได้ปิดให้บริการพืน้ที่บางส่วนเป็นการ
ชั่วคราวในช่วงเวลาที่ก าหนดตามประกาศของหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ดี ยงัมีธุรกิจบางประเภทตามประกาศ
ของหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งยงัคงเปิดด าเนินการได ้อาทิ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นขายยา รา้นขายสินคา้เบ็ดเตล็ดที่จ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต ธนาคาร และรา้นอาหารเฉพาะการจ าหน่ายเพื่อน ากลบัไปบรโิภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery) 

จากการปิดใหบ้ริการพืน้ที่บางส่วนของโครงการเป็นการชั่วคราวตามประกาศของหน่วยงานภาครฐัดงัที่   
กล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผู้บริหารอสงัหารมิทรพัยข์องแต่ละโครงการไดต้ิดตามสถานการณด์งักล่าว มีการ
ติดต่อประสานงานกับผูเ้ช่าพืน้ที่อย่างใกลช้ิดมาโดยตลอด และไดใ้หค้วามร่วมมือและร่วมรบัผิดชอบต่อสังคมดว้ยการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่ภาครฐัประกาศและก าหนดอย่างเคร่งครดั ในขณะเดียวกันผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ด้
ท างานร่วมกับผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยข์องแต่ละโครงการ และใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถในการบริหาร
จดัการพืน้ที่เช่าภายในโครงการ ซึ่งรวมถึงการอ านวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่ที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทที่ยังสามารถเปิดให้บริการได ้ดว้ยการจัดสรรพืน้ที่และจัดระเบียบตามมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) อย่างเครง่ครดั เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัรวมถึงสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ลูกคา้ที่เขา้มาใช้
บรกิารในโครงการ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้ระหนกัถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อการจดัเก็บรายไดค้่าเช่าและค่าบริการของ
กองทรสัตจ์ากการปิดใหบ้รกิารพืน้ท่ีบางส่วนของโครงการเป็นการชั่วคราว ซึ่งท าใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีของโครงการไม่สามารถเปิด
ด าเนินการไดต้ามปกติและสญูเสียรายได ้โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี และผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยข์องแต่ละโครงการ
อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผูเ้ช่าพืน้ท่ีที่ไดร้บัผลกระทบตามเหตผุลและความจ าเป็นภายใต ้ 
กรอบของข้อสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการให้ส่วนลดหรือการยกเว้นค่าเช่าให้แก่รา้นคา้ที่ไดร้ับ
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ผลกระทบจากสถานการณปั์จจบุนั โดยค านึงถึงการรกัษาประโยชนโ์ดยรวมของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคัญ 
ส่งผลใหจ้ากภาวะการณ ์COVID-19 ที่ผ่านมา เบือ้งตน้ยงัไม่มีผูเ้ช่ารายใดยกเลิกสญัญา 

ในขณะเดียวกันผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยข์องแต่ละโครงการไดม้ีการวางแผนการ
บรหิารตน้ทนุค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภคอย่างรดักมุและระมดัระวงั เพื่อไม่ใหเ้กิดค่าใชจ้่ายที่
ไม่จ าเป็นดังกล่าว ตลอดจนเจรจาต่อรองกับคู่คา้ สถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องให้เงื่อนไขต่าง ๆ 
สอดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบนั เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อผลประกอบการของกองทรสัต ์ทัง้นี ้การพิจารณา
มาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ยงัคงค านึงถึงการรกัษาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของโครงการ โดย
คาดการณว์่าภายหลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 คลี่คลาย โครงการศูนยก์ารคา้ประเภทไลฟ์สไตลม์อลล์
ภายใตก้ารบรหิารของกองทรสัต ์AIMCG จะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติได ้เนื่องจากลกูคา้ที่มาใชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นผูพ้กัอาศยั
และคนทอ้งถิ่นในบรเิวณโดยรอบโครงการ กอปรกบัลกัษณะโครงการท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดกวา้ง (Open-Air) สามารถเดินเขา้ถึง
ไดง้่าย สะดวกในการมาเดินจบัจ่ายใชส้อยและรบัประทานอาหาร อากาศถ่ายเท และไม่แออดั จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการ
ดึงดูดผู้บริโภคที่มีแนวโน้มพฤติกรรมภายหลังสถานการณ์  COVID-19 ที่ เปล่ียนไปโดยค านึงถึงอนามัยในสถานที่
สาธารณะและการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) มากขึน้  

เบือ้งตน้ในภาพรวมกองทรสัต ์AIMCG ยังสามารถรกัษาสภาพคล่องและสถานะทางการเงินที่เพียงพอต่อ
การด าเนินธุรกิจในสถานการณปั์จจุบนั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรสัต ์AIMCG มีอตัราส่วนการกูย้ืมเงินจาก
สถาบันการเงินอยู่ในระดับต ่า หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงรอ้ยละ 6.3 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม และยังสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการเงินและขอ้ปฏิบตัิอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเงินกูไ้ดอ้ย่างครบถว้น  

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกที่ยงัไม่สามารถคาดการณก์าร
สิน้สดุได ้และมาตรการต่าง ๆ จากภาครฐัที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตี และ
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยข์องแต่ละโครงการจะยงัคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกลช้ิด และด าเนินมาตรการ
เพื่อบรหิารจดัการดว้ยความระมดัระวงัอย่างเต็มก าลงัความสามารถ พรอ้มทัง้ใหค้วามรว่มมือและรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคม
ดว้ยการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาสถานการณแ์พร่ระบาด
ของ COVID-19 และรกัษาความเชื่อมั่นและความไวว้างใจของผูเ้ช่า คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และลกูคา้ที่มาใชบ้ริการใน
โครงการ โดยค านึงถึงประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นระยะยาวเป็นส าคญั    
 
ค ำถำมที ่5 ศักยภำพในกำรประกอบธุรกิจของเจ้ำของโครงกำรในกรณีที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ยืดเยือ้ 

ค าตอบ  ทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์AIMCG เขา้ลงทุนทุกโครงการลว้นมีศกัยภาพในการสรา้งรายไดท้ี่ดี และมีอตัราการ
เช่าพืน้ที่ในอดีตที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยจากขอ้มูลในอดีตและสภาวะการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา 
ผูจ้ัดการกองทรสัตพ์ิจารณาแลว้เห็นว่า เจา้ของโครงการมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ เพื่อ
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รกัษาความมีเสถียรภาพของรายไดข้องกองทรสัต ์ทัง้นี ้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดส่้งผลกระทบเป็นวง
กวา้งต่อผูป้ระกอบการทุกรายทัง้ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหากสถานการณด์งักล่าวมีความรุนแรงขึน้หรือยืดเยือ้ต่อไป 
อาจส่งผลกระทบต่อศกัยภาพในการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของผูป้ระกอบการทุกรายทั่วประเทศอย่างมี
นัยส าคัญรวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่งผู้จัดการกองทรสัตจ์ะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกลช้ิด และด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมภายใตก้รอบของขอ้สัญญาและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงการรกัษาประโยชน์
โดยรวมของกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 
 
ค ำถำมที ่6 กำรบริหำรจัดกำรพืน้ทีใ่นส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีว่่ำงในโครงกำรพอรโ์ต้ ชิโน่ 

ค าตอบ ส าหรบัพืน้ที่ว่างโครงการพอรโ์ต ้ชิโน่ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ที่อยู่ในแผนการปรบัปรุงพืน้ที่และแนวทางการ

ประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ของทางผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยห์รือเจา้ของโครงการเดิม เช่น การพัฒนาปรบัปรุงพืน้ที่ให้
กลายเป็น Education Zone โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นแหล่งรวบรวมพืน้ที่การศึกษาที่หลากหลายและใหญ่ที่สุดใน
จงัหวดัสมทุรสาคร นอกจากนี ้ยงัไดม้ีแผนท่ีจะบรหิารจดัการพืน้ที่ส่วนที่เหลือโดยการเขา้ลงทนุรว่ม (Co-Investment) กับ
ผูเ้ช่ารายย่อย การพฒันาการน าขอ้มูลเพื่อใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี Social Media ใหม้ากขึน้ รวมถึงกลุ่มผูเ้ช่าที่เป็น 
แบรนดห์ลกัต่าง ๆ (Magnet Tenants) เพื่อดงึดดูใหผู้เ้ช่าที่มีศกัยภาพเหล่านีเ้ขา้มาลงทนุในพืน้ท่ีในระยะยาว โดยเป็นการ
ลดภาระความเส่ียงดา้นการเช่าพืน้ที่และลดภาระค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าเช่าพืน้ที่ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการท า
ก าไรท่ีดีขึน้ของผูเ้ช่ารายย่อย 
 
ค ำถำมที ่7  ข้อมูลรำคำประเมินมูลค่ำทรัพยส์ินภำยหลังสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ COVID-19  

ค าตอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่ถึงรอบก าหนดการทบทวนการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นประจ าปี 2563 ทั้งนี ้เมื่อถึงรอบ
ก าหนดประจ าปี ขอ้มลูราคาประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจะถกูก าหนดโดยราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น
และผูป้ระเมินหลกัเพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะ) และเปิดเผยในงบการเงินต่อไป 
 
ค ำถำมที ่8 นโยบำยและแผนกำรลงทุนเพิ่มเติม  

ค าตอบ  กองทรสัต ์AIMCG มีนโยบายการลงทุนที่เปิดกวา้งไม่จ ากัดแค่โครงการไลฟ์สไตลม์อลล ์และพิจารณาการ
ลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ประเภทพาณิชยกรรมหลากหลายประเภท อาทิ อาคารส านักงาน อาคารเพื่อการพาณิชย ์
ศูนยก์ารคา้ และหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ซึ่งนโยบายการลงทุนที่เปิดกวา้งดังกล่าวเพิ่มโอกาสการลงทุนในทรพัยสิ์นที่มี
คณุภาพและมีศกัยภาพในการสรา้งรายไดท้ี่ดีไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่ม
การกระจายตัวของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุน เพิ่มมูลค่าทรพัยสิ์นและรายไดข้องกองทรสัตใ์หเ้ติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้สรา้งสมดลุของรายไดจ้ากทรพัยสิ์นที่มีการกระจายตวัที่มากขึน้ นอกจากนี ้ กองทรสัต ์AIMCG ยงัเป็นกองทรสัตท์ี่
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ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรมกองแรกและกองเดียวในประเทศไทยท่ีมีทรพัยสิ์นประเภทกรรมสิทธ์ิ 
(Freehold) ที่มีศกัยภาพ อีกทัง้กองทรสัต ์AIMCG ยงัมุ่งเนน้การเพ่ิมสดัส่วนทรพัยสิ์นประเภทกรรมสิทธ์ิต่อมลูค่าทรพัยสิ์น
รวมใหส้งูขึน้ 
 
ค ำถำมที ่9  ข้อมูลภำพรวมผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีม่ีกำรเปิดเผยล่ำสุด 

ค าตอบ  จากขอ้มูลภาพรวมผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 ของกองทรสัต  ์AIMCG ในวันที่ 3 เมษายน 2563 (Record Date) มีจ านวนผูถื้อ
หน่วยทรสัตท์ัง้หมด 2,213 ราย โดยมีรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

ล ำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสตร์ำยใหญ่  จ ำนวนหน่วย 
% สัดส่วนกำรถือ

หน่วยทรัสต ์

1 บรษิัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 45,000,000 15.63% 

2 บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 12,150,000 4.22% 

3 บรษิัท อดุรพลาซา่ จ ากดั 12,100,000 4.20% 

4 นายพิบลูยศ์กัดิ์ ไกรศกัดาวฒัน ์ 10,863,700 3.77% 

5 บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 10,000,000 3.47% 

6 บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 5,000,000 1.74% 

7 กองทนุเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั I 4,007,600 1.39% 

8 นายสมชาติ โสตธิมยั 3,600,000 1.25% 

9 นายสขุมุ นวพนัธ ์ 3,500,000 1.22% 

10 กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้ 3,489,500 1.21% 

 


