สรุ ปประเด็นคำถำมและกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์
สืบเนื่องจากที่ บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดกำรกองทรัสต์”)
ในฐานะผู้จัด การกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่ อ การลงทุน ในอสังหาริม ทรัพ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริม ทรัพ ย์ เอไอเอ็ ม
คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรัสต์ AIMCG” หรือ “กองทรัสต์”) ได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลของกองทรัสต์ ประจาปี
2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจาปี 2562 ของกองทรัสต์ AIMCG (“เอกสำรข้อมูล”) ให้แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ รวมถึงได้เผยแพร่
เอกสารข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์กองทรัสต์ AIMCG ตัง้ แต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้กาหนด
ระยะเวลาที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ AIMCG และเอกสาร
ข้อมูลของกองทรัสต์ AIMCG มาที่ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น
บริษัทฯ ได้รวบรวมรายการคาถามจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และจัดทาสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
คำถำมที่ 1 สัดส่วนพืน้ ทีเ่ ช่ำแต่ละประเภท ณ เดือนธันวำคม 2562
คาตอบ
จากข้อมูลตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ณ เดือนธันวาคม 2562 รายได้จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายย่อยคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 46.9 ของรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทัง้ หมด รายได้จากเจ้าของทรัพย์สินในส่วนพืน้ ที่เช่ากลับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 41.1 ของรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทัง้ หมด และรายได้จากเจ้าของทรัพย์สินในส่วน
พืน้ ที่ท่ีเหลือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.0 ของรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทัง้ หมด ทั้งนี ้ ในส่วนของพืน้ ที่เช่า
กลับ จะรวมถึ งพื น้ ที่ ต่าง ๆ อาทิ พื น้ ที่ เช่ าร้านค้าขนาดเล็ ก พื น้ ที่ เช่าที่ มี สัญ ญาเช่าระยะสั้น (ไม่ เกิน 1 ปี ) หรือพื น้ ที่ ท่ี
ดาเนินการหารายได้หรือให้เช่าเป็ นรายวันประเภทลานกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขาย ตลาดนัด ศูนย์อาหาร
คำถำมที่ 2 สัดส่วนอำยุสัญญำเช่ำ ณ เดือนธันวำคม 2562
คาตอบ
จากข้อมูลตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ณ เดือนธันวาคม 2562 อายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1
ปี คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทัง้ หมด อายุสญ
ั ญาเช่าระหว่าง 1 ถึง 3 ปี คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.7 ของรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทั้งหมด อายุสัญญาเช่าระหว่าง 3 ถึง 5 ปี คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 29.9 ของรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทัง้ หมด อายุสญ
ั ญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 63.1 ของรายได้ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการทัง้ หมด
คำถำมที่ 3 จำกข้อมูลงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม 2562
(วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กองทรัสต์ AIMCG มีกำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ และยังไม่เกิดขึ้นจำก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำกกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องส่วนเกิน จำนวน 0.65 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำ ณ
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วันที่ 30 เมษำยน 2563 กองทรัสต์ AIMCG มีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เป็ นจำนวนเท่ำใด
คาตอบ
ข้อมูลกาไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากการบริการจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของกองทรัสต์ AIMCG สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะแสดงอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล
ไตรมาสที่ 1/2563 ที่สอบทานแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลที่เผยแพร่ได้ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำถำมที่ 4 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด -19
(COVID-19) และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของกองทรัสต์ AIMCG
คาตอบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ไปทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย ทาให้ภาครัฐต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
รวมถึงการสั่งปิ ดบริการศูนย์การค้าประเภทต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็ นการชั่วคราวนั้น โครงการ
ศูนย์ก ารค้าประเภทไลฟ์ สไตล์มอลล์ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ AIMCG ได้ปิดให้บ ริการพื น้ ที่ บางส่วนเป็ น การ
ชั่วคราวในช่วงเวลาที่กาหนดตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ยังมีธุรกิจบางประเภทตามประกาศ
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังคงเปิ ดดาเนินการได้ อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีวิต ธนาคาร และร้านอาหารเฉพาะการจาหน่ายเพื่อนากลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
จากการปิ ดให้บริการพืน้ ที่บางส่วนของโครงการเป็ นการชั่วคราวตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐดังที่
กล่าวมาข้างต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการได้ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าว มีการ
ติดต่อประสานงานกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้ให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่ภาครัฐประกาศและกาหนดอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้
ทางานร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการ และใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการบริหาร
จัดการพืน้ ที่เช่าภายในโครงการ ซึ่งรวมถึงการอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ท่ีประกอบธุรกิจ
ประเภทที่ยังสามารถเปิ ดให้บริการได้ ด้วยการจัดสรรพื น้ ที่และจัดระเบียบตามมาตรการการเว้น ระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการในโครงการ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
กองทรัสต์จากการปิ ดให้บริการพืน้ ที่บางส่วนของโครงการเป็ นการชั่วคราว ซึ่งทาให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่ ของโครงการไม่สามารถเปิ ด
ดาเนินการได้ตามปกติและสูญเสียรายได้ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการ
อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผูเ้ ช่า พืน้ ที่ท่ีได้รบั ผลกระทบตามเหตุผลและความจาเป็ นภายใต้
กรอบของข้อสัญ ญาและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการให้ส่วนลดหรือการยกเว้นค่าเช่าให้แก่รา้ นค้าที่ได้รับ
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ผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยคานึงถึงการรักษาประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ส่งผลให้จากภาวะการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา เบือ้ งต้นยังไม่มีผเู้ ช่ารายใดยกเลิกสัญญา
ในขณะเดียวกันผูจ้ ัดการกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการได้มีการวางแผนการ
บริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างรัดกุมและระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จาเป็ นดังกล่าว ตลอดจนเจรจาต่อรองกับคู่คา้ สถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้องให้เงื่อนไขต่าง ๆ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ การพิจารณา
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังคงคานึงถึงการรักษาศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันของโครงการ โดย
คาดการณ์ว่าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย โครงการศูนย์การค้าประเภทไลฟ์ สไตล์มอลล์
ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ AIMCG จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นผูพ้ กั อาศัย
และคนท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบโครงการ กอปรกับลักษณะโครงการที่เป็ นพืน้ ที่เปิ ดกว้าง (Open-Air) สามารถเดินเข้าถึง
ได้ง่าย สะดวกในการมาเดินจับจ่ายใช้สอยและรับประทานอาหาร อากาศถ่ายเท และไม่แออัด จึงเป็ นทางเลือกที่ดีในการ
ดึง ดู ด ผู้บ ริโภคที่ มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมภายหลัง สถานการณ์ COVID-19 ที่ เปลี่ ย นไปโดยค านึ งถึ ง อนามัย ในสถานที่
สาธารณะและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึน้
เบือ้ งต้นในภาพรวมกองทรัสต์ AIMCG ยังสามารถรักษาสภาพคล่องและสถานะทางการเงินที่เพียงพอต่อ
การดาเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ AIMCG มีอตั ราส่วนการกูย้ ืมเงินจาก
สถาบันการเงินอยู่ในระดับต่า หรือคิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.3 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม และยังสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการเงินและข้อปฏิบตั ิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงินกูไ้ ด้อย่างครบถ้วน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกที่ยงั ไม่สามารถคาดการณ์การ
สิน้ สุดได้ และมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการจะยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดาเนินมาตรการ
เพื่อบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มกาลังความสามารถ พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ COVID-19 และรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผูเ้ ช่า คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าที่มาใช้บริการใน
โครงการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในระยะยาวเป็ นสาคัญ
คำถำมที่ 5 ศักยภำพในกำรประกอบธุ รกิจ ของเจ้ำของโครงกำรในกรณี ท่ีสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ
COVID-19 ยืดเยือ้
คาตอบ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMCG เข้าลงทุนทุกโครงการล้วนมีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ท่ดี ี และมีอตั ราการ
เช่าพืน้ ที่ในอดีต ที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลในอดีตและสภาวะการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าของโครงการมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ เพื่อ
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รักษาความมีเสถียรภาพของรายได้ของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็ นวง
กว้างต่อผูป้ ระกอบการทุกรายทัง้ ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหากสถานการณ์ดงั กล่าวมีความรุนแรงขึน้ หรือยืดเยือ้ ต่อไป
อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงิน ของผูป้ ระกอบการทุกรายทั่วประเทศอย่างมี
นัยสาคัญ รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบของข้อสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงการรักษาประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
คำถำมที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรพืน้ ทีใ่ นส่วนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีว่ ่ำงในโครงกำรพอร์โต้ ชิโน่
สาหรับพืน้ ที่ว่างโครงการพอร์โต้ ชิโน่ ส่วนใหญ่ เป็ นพืน้ ที่ท่ีอยู่ในแผนการปรับปรุงพืน้ ที่ และแนวทางการ
คาตอบ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ของทางผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของโครงการเดิม เช่น การพัฒนาปรับปรุงพืน้ ที่ให้
กลายเป็ น Education Zone โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็ นแหล่ งรวบรวมพื น้ ที่ การศึกษาที่ห ลากหลายและใหญ่ ท่ี สุดใน
จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี ้ ยังได้มีแผนที่จะบริหารจัดการพืน้ ที่ส่วนที่เหลือโดยการเข้าลงทุนร่วม (Co-Investment) กับ
ผูเ้ ช่ารายย่อย การพัฒนาการนาข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Social Media ให้มากขึน้ รวมถึงกลุ่มผูเ้ ช่าที่เป็ น
แบรนด์หลักต่าง ๆ (Magnet Tenants) เพื่อดึงดูดให้ผเู้ ช่าที่มีศกั ยภาพเหล่านีเ้ ข้ามาลงทุนในพืน้ ที่ในระยะยาว โดยเป็ นการ
ลดภาระความเสี่ยงด้านการเช่าพืน้ ที่และลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าพืน้ ที่ซ่งึ จะส่งผลต่อความสามารถในการทา
กาไรที่ดีขึน้ ของผูเ้ ช่ารายย่อย
คำถำมที่ 7 ข้อมูลรำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สินภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
คาตอบ
ณ ปั จจุบัน ยังไม่ถึง รอบกาหนดการทบทวนการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินประจาปี 2563 ทั้งนี ้ เมื่อถึงรอบ
กาหนดประจาปี ข้อมูลราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะถูกกาหนดโดยราคาประเมินจากผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความ
เห็ น ชอบจากสมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทยและสมาคมผู้ป ระเมิ น ค่ า ทรัพ ย์สิน แห่ งประเทศไทย (ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
และผูป้ ระเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ) และเปิ ดเผยในงบการเงินต่อไป
คำถำมที่ 8 นโยบำยและแผนกำรลงทุนเพิ่มเติม
คาตอบ
กองทรัสต์ AIMCG มีนโยบายการลงทุนที่เปิ ดกว้างไม่จากัดแค่โครงการไลฟ์ สไตล์มอลล์ และพิจารณาการ
ลงทุน ในอสังหาริม ทรัพ ย์ประเภทพาณิ ช ยกรรมหลากหลายประเภท อาทิ อาคารสานักงาน อาคารเพื่อ การพาณิ ช ย์
ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เป็ นต้น ซึ่งนโยบายการลงทุนที่เปิ ดกว้างดังกล่าวเพิ่มโอกาสการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
คุณภาพและมีศกั ยภาพในการสร้างรายได้ท่ีดีได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ จะช่วยเพิ่ม
การกระจายตัวของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและรายได้ของกองทรัสต์ให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ สร้างสมดุลของรายได้จากทรัพย์สินที่มีการกระจายตัวที่มากขึน้ นอกจากนี ้ กองทรัสต์ AIMCG ยังเป็ นกองทรัสต์ท่ี
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ลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิ ชยกรรมกองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่มี ทรัพ ย์สิน ประเภทกรรมสิท ธิ์
(Freehold) ที่มีศกั ยภาพ อีกทัง้ กองทรัสต์ AIMCG ยังมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ต่อมูลค่าทรัพย์สิน
รวมให้สงู ขึน้
คำถำมที่ 9 ข้อมูลภำพรวมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทมี่ ีกำรเปิ ดเผยล่ำสุด
คาตอบ
จากข้อมูลภาพรวมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จากการกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2563 ของกองทรัสต์ AIMCG ในวันที่ 3 เมษายน 2563 (Record Date) มีจานวนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมด 2,213 ราย โดยมีรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี ้
ลำดับ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รำยใหญ่

จำนวนหน่วย

% สัดส่วนกำรถือ
หน่วยทรัสต์

1

บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

45,000,000

15.63%

2

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

12,150,000

4.22%

3

บริษัท อุดรพลาซ่า จากัด

12,100,000

4.20%

4

นายพิบลู ย์ศกั ดิ์ ไกรศักดาวัฒน์

10,863,700

3.77%

5

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

10,000,000

3.47%

6

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

5,000,000

1.74%

7

กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี ้ พลัส I

4,007,600

1.39%

8

นายสมชาติ โสตธิมยั

3,600,000

1.25%

9

นายสุขมุ นวพันธ์

3,500,000

1.22%

10

กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี ้

3,489,500

1.21%
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