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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 สาระสาคัญของกองทรัสต์ 

 ชื่อ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อย่อ TREIT 

 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ 25,423,451,777 บาท 

 ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์   

 อายกุองทรัสต์ กองทรัสต์ไมก่ าหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรัสต์ 

ประเภทธุรกิจ  ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

  

ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

ลงทุนในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและ 
สิง่ปลกูสร้างที่เป็นคลงัสนิค้า โรงงาน และ/หรือ ส านกังาน 

1.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

 ชื่อ (ภาษาไทย) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (ทีแมน) 
 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) TICON Management Company Limited  
 ชื่อย่อ TMAN 

 ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 175 ห้อง ชัน้ 13/1 (ห้อง1308) อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์  ถนน
สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ 02-679-6565 

 โทรสาร 02-287-3153 

 ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

 ทุนช าระแล้ว 10,000,000 บาท 

 มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทตอ่หุ้น 
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1.3  ทรัสตี (Trustee) 

 ชื่อ (ภาษาไทย) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (บลจ.บัวหลวง) 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) BBL Asset Management Company Limited 

 ชื่อย่อ BBLAM 

 ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ 02-674-6400 

 โทรสาร 02-679-6882 

 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการจดัการลงทนุ 

 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 ทุนจดช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1 ความเป็นมา และ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พนัธกจิ  

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์”) ได้จดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัิทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 3,425,000,000 บาท 
โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั เป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั และบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้
ได้รับการวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์จากผู้จดัการกองทรัสต์ฯ และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนาย
ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ 

             กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป ซึง่กองทรัสต์ฯจะน าเงินทนุท่ีได้จากการ
ระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ฯจะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิ
การเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ
จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆที่กองทรัสต์ฯได้ลงทนุหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง
และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอใบอนญุาตอื่นๆ และ/หรือด าเนินการอื่น
ใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทรัสต์ฯ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตาม
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กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ    ให้เร่ิมซือ้ขายได้ตัง้แตว่นัท่ี 9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ปลายปี 2558 กองทรัสต์ได้เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุโดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิและประชาชนทัว่ไป
จ านวนรวม 224.3 ล้านหนว่ย ใน ราคาหนว่ยละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนรวม 2,243 ล้านบาท เพื่อท าการลงทนุเพิ่มใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน และ คลงัสนิค้า ซึง่กองทรัสต์ได้รับเงินคา่ช าระหนว่ยเพิ่มทนุครบถ้วน ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560 
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้รับหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุของกองทรัสต์ฯเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และให้เร่ิมซือ้ขายได้
ตัง้แตว่นัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

     การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้ารวมกับกองทรัสต์  

     TREIT 

จากการที่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ไม่สามารถด าเนินการเพิ่ม
เงินทนุจดทะเบียนเพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ต้องด าเนินการยื่นค าขอความเห็นชอบเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสงัหา ริมทรัพย์เพิ่มเติมต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ท าให้หลงัจากวนัท่ีดงักลา่ว กองทนุรวมไมส่ามารถเพิ่มทนุเพื่อท าการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ ดงันัน้ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเป็นผู้น าในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้ารวมกับ
กองทรัสต์ TREIT ซึง่เป็นทางที่จะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมสามารถได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตในอนาคต และ 
ในอีกทางผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับประโยชน์จากการที่ กองทรัสต์จะมีทรัพย์สินให้เช่าครอบคลมุในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมที่ส าคญัของ
ประเทศ  ซึง่หลงัจากการแปลงสภาพ กองทรัสต์ TREIT จะเป็น กองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมานัน้ทางภาครัฐได้ให้สิทธิประโยชน์เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะสิน้สดุ
ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจดัการของกองทนุรวม TFUND, กองทนุรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และ
ผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT จึงได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการแปลงสภาพกองทุนรวม และได้ร่วมพิจารณา
ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการดงักลา่ว  และ เห็นควรน าเสนอแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวม และ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อให้พิจารณาและ
อนมุตัิแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม เข้าสูก่องทรัสต์ TREIT 

โดยเมื่อวนัที่ 18 – 19 ตุลาคม 2560 ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการอนุมัติในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้าร่วมกบั กองทรัสต์ TREIT และ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ท าการอนมุตัิรองรับการแปลงสภาพ
กองทนุรวมเพื่อเข้าร่วมกบักองทรัสต์ TREIT 

เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯได้รับโอนทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์และภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ และกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสั
เทรียล โกรท (กองทนุรวมฯ) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 19 ตลุาคม 2560 
โดยกองทรัสต์ฯได้ออกหนว่ยทรัสต์ให้แก่กองทนุรวมฯจ านวน 2,035,587,048 หนว่ย พร้อมเงินสด จ านวน 3,739,966,268 บาท 
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เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมฯ โดยมีอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) 
ดงันี ้

1) ที่อตัรา 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ตอ่ 0.9874 หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ พร้อมเงินสด
จ านวน 1.6977 บาทตอ่หนว่ย โดยน าหนว่ยทรัสต์ 1,135,057,711 หนว่ย พร้อมเงินสดจ านวน 1,951,577,352 บาท 
เพื่อแลกกบัทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

2) ที่อตัรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ต่อ 1.0129 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ 
พร้อมเงินสดจ านวน  1.7415 บาทต่อหน่วย โดยน าหน่วยทรัสต์ 419,177,837 หน่วย พร้อมเงินสดจ านวน 
720,701,158 บาท เพื่อแลกกบัทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

3) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ต่อ 0.8673 
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ พร้อมเงินสดจ านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย โดยน าหน่วยทรัสต์ 481,351,500 หน่วย 
พร้อมเงินสดจ านวน 827,560,500 บาท เพื่อแลกกบัทรัพย์สินและภาระของกองทนุ และเงินสด 240,127,258 บาท 
เพื่อคืนเงินกู้ยืมเดิมของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท  

 โดยหลงัจากการออกหนว่ยทรัสต์ใหม่ กองทรัสต์ฯมีทนุจดทะเบียน 25,066,972,762 บาท แบง่ออกเป็น 2,602,387,048 หนว่ย 
มลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.6323 บาท Par Value)(โดยทนุจดทะเบียนและทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในงบดุล ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 ได้รวมมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จ านวน 356,479,015 บาท)และจดทะเบียนหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว และเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตัง้แต่
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  

วิสัยทัศน์ของกองทรัสต์  

การเป็นกองทรัสต์อตุสาหกรรมชัน้น าของภมูิภาคอาเซียน 

พันธกิจของกองทรัสต์  

การให้ผลตอบแทนอยา่งเติบโตสม ่าเสมอและยัง่ยืนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

         2.2      กลยุทธ์ของกองทรัสต์ 

        ผู้จดัการกองทรัสต์มวีตัถปุระสงค์หลกัในการบริหารกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสงูสดุ และ
เติบโตอยา่งยัง่ยืน ทัง้ในรูปเงินผล สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ และบริหารโครงสร้างเงินทนุให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์มีกลยทุธ์หลกั 3 กลยทุธ์ในการสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยืนแกก่องทรัสต์ดงัตอ่ไปนี ้
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 รายละเอียดกลยุทธ์ของกองทรัสต์ 

 
2.2.1. การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์มเีปา้หมายในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมแกก่องทรัสต์ ไมเ่พียงแต่

ทรัพย์สนิของบคุคลในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั แตย่งัรวมถึงทรัพย์สนิของบคุคลอื่น โดยเน้นการลงทนุในโรงงานและคลงัสนิค้าในพืน้ท่ี
นิคมอตุสากรรมหลกัของประเทศ และ ในพืน้ท่ีที่เป็นจดุยทุธศาสตร์อตุสาหกรรมส าคญัของประเทศไทย โดยการลงทนุไมไ่ด้
จ ากดัเพียงแตก่ารลงทนุในโรงงาน และ คลงัสนิค้าในประเทศ เทา่นัน้ ทางกองทรัสต์พร้อมที่จะลงทนุใน โรงงาน และ คลงัสนิค้า
ในตา่งประเทศหากสนิทรัพย์สามารถสร้างผลตอบแทนที่สงู และตวัสนิทรัพย์มีคณุภาพตามมาตรฐานของ โรงงานและคลงัสนิค้า
สมยัใหม ่เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทนุและมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้พิจารณาถงึ
ความเหมาะสมและคณุสมบตัิของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ โดยจะพิจารณาถงึปัจจยัที่ส าคญัตา่ง ๆ ดงันี ้ 

▪ คณุภาพของทรัพย์สิน เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพที่ดิน สภาพอาคาร ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค 
และสิง่แวดล้อม ภายใต้กฎข้องบงัคบัท่ีถกูต้อง และความเสีย่งที่เหมาะสม 

▪ อตัราผลตอบแทนของอสงัหาริมทรัพย์  
▪ คณุสมบตัิและความสามารถในการช าระของผู้ เช่ารายยอ่ย  
▪ อตัราการเช่าพืน้ท่ี  
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นอกจากนัน้ด้วยกฏการลงทนุของกองทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทจ.49/2555 และ 
สญัญาการกอ่ตัง้กองทรัสต์ นัน้ทางกองทรัสต์สามารถพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ได้ในอตัราร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของ
กองทรัสต์ ซึง่ถือวา่เป็นโอกาศของกองทรัสต์ในการพฒันาทรัพย์สนิเองในอนาคต 

 
2.2.2. การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์ 

เพื่อสร้างความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายย่อยอยา่งแท้จริง ผู้จดัการกองทรัสต์จึงจดัจ้างผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ คือ ไทคอนและทีพาร์ค (เจ้าของทรัพย์สนิเดิม) เนื่องจากมีความสมัพนัธ์และความเข้าใจผู้ เช่ารายยอ่ยเป็นอยา่ง
ดี  ร ว ม ถึ ง มี ที ม ง า น ที่ เพี ย งพ อ  แ ล ะ ส า ม า รถ ใ ห้ บ ริ ก า รแ ก่ ผู้ เช่ า ร า ย ย่ อ ย ไ ด้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที  น อ ก จ า ก นี ้ 
ยงัมีฐานลกูค้าที่กว้างขวางทัง้ในและนอกประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนานและเป็นผู้น าในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า ทัง้นี ้เพื่อผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัทางธุรกิจดงักล่าวและสง่ผลให้อตัราการเช่าเติบโต
ควบคูก่นัไป ตลอดจนการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ ซึง่การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้กองของ
ไทคอนและทีพาร์คนัน้เป็นไปอย่างมืออาชีพ และ สามารถบริหารให้อตัราการเช่า และ อตัราการต่ออายสุญัญาเช่ามีการเติบโต
อย่างสม ่าเสมอ และ นอกจากนัน้ทางผู้ จัดการกองทรัสต์ยังศึกษาทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของอสังหาริมทรัพย์ 
ตลอดจนการบริหารพืน้ที่เพื่อใช้พืน้ที่ให้เช่าก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ เช่น การศึกษาโครงการแผงโซลาร์เซลล์บน
พืน้ท่ีหลงัคาของโรงงาน และ คลงัสนิค้าเป็นต้น 

2.2.3. การบริหารเงนิทุนของกองทรัสต์ 
 ผู้จดัการกองทรัสต์มแีผนการจดัการโครงสร้างเงินทนุ และต้นทนุการกู้ยมืให้เหมาะสม ซึง่หลกัการบริหารเงินกู้ยมืนัน้ 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถงึอตัราดอกเบีย้ของตลาด ณ ปัจจบุนัรวมถึงการคาดการณ์อตัราดอกเบีย้ในอนาคต เพื่อ
พิจารณาการกู้ยืมในรูปแบบท่ีเหมาะสมในแตข่ณะนัน้ๆ เพื่อสนบัสนนุการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และสม ่าเสมอแกก่องทรัสต์ 
นอกจากนัน้ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้วางแผนการใช้เงินทนุจากหนีใ้ห้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อไมใ่ห้มีความเสีย่งจากการบริหาร
การช าระหนีส้นิ และไมใ่ห้เกินอตัราสว่นการกู้ยืมทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ก าหนดไว้
ที่ 35% ของมลุคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ และ สามารถกู้ยมืได้ถึง 60% ของมลุคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  ในกรณีที่
กองทรัสต์มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
 

2.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของกองทรัสต์ 

ปี 2557 

▪ วนัที่ 12 ธนัวาคม 2557 ทรัสต์ได้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 
โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นทรัสตีของทรัสต์ และบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด เป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 

▪ เดือนธันวาคม 2557 กองทรัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป  
เป็นมูลค่ารวม 342,500,000 บาท และกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจ านวน 860,000,000 บาท เป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 
4,285,000,000 บาท โดยหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว กองทรัสต์ได้น าเงินสว่นท่ีเหลือเข้าลงทนุในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการ
เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ จ านวนรวมทัง้สิน้ 45 ยนูิต โดยมีพืน้ท่ีอาคารรวม 214,523 ตารางเมตร  
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ปี 2558  

▪ เดือนธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทัว่ไปเป็นมลูคา่รวม 2,243,000,000 บาท ด้วยราคาเสนอขาย 10 บาท ต่อหนว่ยทรัสต์ 
และกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจ านวน 959,000,000 บาท เป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 3,202,000,000 บาท เพื่อการลงทุน 
ในกรรมสทิธ์ิและสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม จ านวนรวมทัง้สิน้ 53 ยนูิต โดยมีพืน้ท่ีอาคารรวม 155,182 ตารางเมตร1  

ปี 2560 

▪ เดือนธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีการออกหน่วยเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ 
TFUND, TLOGIS และ TGROWTH (“กองทุนรวมอสังหาริมท รัพ ย์ ”) จ านวน  2,035,587,048 หน่วย  เป็นมูลค่ารวม
19,881,375,139 บาท )(โดยทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในงบดุล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวม
มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จ านวน 356,479,015 บาท) เพื่อแลกเปลีย่นกบัสนิทรัพย์ และ ภาระของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ในหวัข้อ 2.4 “ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน” 

 

2.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่  

2.4.1  ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ทีพาร์คและไทคอน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ส าหรับทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าและโรงงานตามล าดับ                
ในขณะเดียวกนั ทีพาร์คและไทคอนก็ยงัคงเป็นเจ้าของคลงัสนิค้าและโรงงาน รวมถึงท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่
กองทรัสต์ นอกจากนี ้ไทคอนยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ไทคอนถือหุ้นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.2.3) และ
นอกจากนัน้กลุม่ไทคอน/2เป็น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนร้อยละ 22 โดยมีแผนผงัโครงสร้าง
ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

                                                   
1 หมายเหต ุ พืน้ที่ดงักล่าวไม่นบัรวมพืน้ที่ติดตัง้แผงเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 มีคลงัสินค้าที่ให้บริการเชา่พืน้ที่ติดตัง้แผง
เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์แล้วจ านวน 3,300 ตารางเมตร ทัง้นีห้ากพิจารณาถึงพืน้ที่คลงัสินค้าที่กองทรัสต์เข้าลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้ที่ 1 จะมีคลงัสินค้า
ที่สามารถน าพืน้ที่หลงัคาออกให้เชา่เพิ่มเติมได้เทา่กบัประมาณ 129,782 ตารางเมตร 
2 หมายเหตุ  กลุ่มไทคอน หมายถึง บริษัทในเครือไทคอนที่ถือหน่วยทรัสต์ได้แก่ บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด และ TICON 
International Pte. Ltd. 
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แผนผังโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มไทคอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ซึง่บทบาทต่าง ๆ ของทีพาร์คและไทคอนที่มีตอ่กองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ 
ทัง้ในเร่ืองการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเลือกเสนออาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานที่เป็นทรัพย์สินของ ทีพาร์ค หรือไทคอน หรือ
ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ข้างต้น ให้ลกูค้าพิจารณาก่อนอาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานท่ีเป็นทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 
รวมถึงอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการก าหนดราคาซือ้ขายหรือให้เช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  อย่างไรก็ตาม 
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ดงักล่าว และได้ก าหนดมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่าง  ๆ เช่น  การก าหนดเง่ือนไขให้สามารถถอดถอนผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่  
ผลการด าเนินงานไม่ถึงเป้าหมายที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหา ริมทรัพย์  การก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงสอดคล้องกันกับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่น  ๆ ที่ ทีพาร์ค และ ไทคอน  
ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  การก าหนดราคาในการเข้าซือ้คลงัสนิค้าและโรงงาน โดยส ารวจความสนใจของนกัลงทนุ 
(Book Building) การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกทรัพย์สินเพื่อเข้าลงทุน รวมถึงก าหนดแนวทางการก ากับดูแลการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ  
“แนวทางการก ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์”) 

2.4.2 อสังหาริมทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ตารางแสดงพืน้ที่เช่าภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ที่เดียวกับกองทรัสต์ 

# โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / 
สวนอุตสาหกรรม 

จ านวน
คลังสินค้า 
(ยูนิต) 

จ านวน
โรงงาน 
(ยูนิต) 

พืน้ที่ให้เช่า 
(ตาราง
เมตร) 

สัดส่วนต่อ
พืน้ที่ให้เช่า

รวม 

มูลค่า
ทรัพย์สิน 
(ล้านบาท) 

1 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จ.ระยอง - 30 81,600 5.5% 1,844.0 
2 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบรีุ 7 94 250,875 16.9% 5,737.9 
3 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา - 13 27,050 1.8% 594.8 
4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ - 11 35,525 2.4% 784.1 
5 นิคมอตุสาหกรรมเหมราช (บอ่วิน) จ.ชลบรีุ  - 3 7,200 0.5% 168.7 

บริษัทร่วม 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์            22% 
และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 
     (ถือหุ้นโดย TICON และ TICON International  
      Pte. Ltd.) 

PT SLP Surya TICON Internusa                   25%  
(ถือหุ้นโดย TICON (HK) Limited) 

 
บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ ากดั         50% 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส จ ากดั          100% 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั                  100% 

Shanghai TICON Investment           100% 

Management Co., Ltd.            

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั         70% 

TICON (HK) Limited                                       100% 

TICON International Pte. Ltd.                         100% 

 

บริษัทร่วมค้า 

บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ ากดั         51% 

   (ถือหุ้นโดย TPARK) 

บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จ ากดั         51% 
   (ถือหุ้นโดย TPARK) 

บริษัท ทีพาร์ค บเีอฟทีแซด จ ากดั         60% 
   (ถือหุ้นโดย TPARK) 

 

 

 

 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

(มหำชน) 
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6 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา - 36 98,828 6.7% 1,999.4 
7 เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม จ.ปทมุธานี - 17 41,200 2.8% 793.4 
8 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ1) จ.ชลบรีุ - 20 41,200 2.8% 897.1 
9 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ2) จ.ชลบรีุ - 9 21,025 1.4% 550.7 
10 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ3) จ.ชลบรีุ - 13 38,100 2.6% 1,059.4 
11 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา 3 52 140,906 9.5% 2,829.0 

12 
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา         
จ.ฉะเชิงเทรา 

81 - 258,260 17.4% 5,101.1 

13 
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1   
จ.สมทุรปราการ 

10 - 76,477 5.2% 1,313.2 

14 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3   
จ.สมทุรปราการ 

13 - 56,700 3.8% 1,059.4 

15 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (A) จ.
ชลบรีุ 

6 - 27,016 1.8% 439.1 

16 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (B) จ.
ชลบรีุ 

4 - 11,400 0.8% 204.7 

17 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (A) จ.
ชลบรีุ 

4 - 15,800 1.1% 284.2 

18 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 1 
จ.ชลบรีุ 

21 - 69,404 4.7% 1,229.4 

19 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2  
จ.ชลบรีุ 

15 - 43,950 3.0% 880.0 

20 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1  
จ.ชลบรีุ 

5 - 10,600 0.7% 189.3 

21 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ ปราจีนบรีุ จ.
ปราจีนบรีุ 

1 - 10,020 0.7% 198.4 

22 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา          จ.ชลบรีุ 5 - 44,418 3.0% 764.5 
23 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 1       

จ.พระนครศรีอยธุยา 
13 - 67,306 4.5% 1,452.3 

24 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2   
จ.พระนครศรีอยธุยา 

4 - 9,800 0.7% 178.1 

 รวม 192 298 1,484,660 100.0% 30,450.6 

 

            2.4.3 แนวทางการก ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ในการเลือกลงทุนในอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเลือกลงทนุในอาคาร
คลงัสนิค้าและอาคารโรงงานท่ีสร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่าแล้วเป็นหลกั โดยการก าหนดราคาซือ้ขายหรือเช่าคลงัสนิค้าและโรงงาน
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จะอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (หากมี) และการส ารวจความสนใจของ 
นกัลงทนุ (Book Building) (หากมี) ณ ช่วงเวลาที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ  โดยหากเป็นการท ารายการระหวา่งบคุคลที่เก่ียวโยง
กบักองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ก าหนดไว้  อาทิเช่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
และหากเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ้ในการเลือกลงทุนดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
พึง่พาแหลง่รายได้ของกองทรัสต์ที่มาจากผู้ เช่ารายใดรายหนึง่อีกด้วย (Concentration Risk) 

ส าหรับแนวทางการก ากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้มีข้อตกลงร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์วา่ ทกุครัง้ที่มีผู้สนใจเช่าอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินทัง้หมด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ที่ยังว่างอยู่หรือก าลังจะว่างให้ลูกค้าเป็น 
ผู้พิจารณาตดัสนิใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทรัพย์สินของกลุม่บริษัทไทคอน กองทรัสต์ หรือกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อื่น 
ซึ่งผู้จดัการกองทรัสต์จะจัดให้มีการสุ่มโทรศพัท์ไปสอบถามข้อมูลอาคารคลงัสินค้าและโรงงานที่ว่างเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มกีบักองทรัสต์นอกจากนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัท ารายงานตา่ง ๆ  เพื่อเสนอ
ต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก าหนด ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงเช่ือว่า จะสามารถ
ควบคมุให้ ทีพาร์คและไทคอนด าเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ โดยคา่ธรรมเนียมที่จ่าย
ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีความเห็นวา่ คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนื่องจาก 

- ความสามารถและชื่อเสียงของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์: 

ในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึง
ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เมื่อค านงึถึงความสามารถด้านการตลาด 
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ความสามารถในการหาและบริหารผู้ เชา่ ความสามารถในการบริหารต้นทนุการดแูลรักษาทรัพย์สนิรวมถึงช่ือเสยีงและทรัพยากร
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่อตัราคา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเหมาะสม 

- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทั ้งสองรายมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่ารายย่อย และมี
ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินของกองทรัสต์: 

เนื่องจากทีพาร์คและไทคอน เป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุ ทีพาร์คและไทคอน
จึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพย์สินเป็นอย่างดี  รวมถึงเนื่องจาก ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้ จัดหาผู้ เช่ารายย่อยที่เช่า
ทรัพย์สินดงักลา่ว ทีพาร์คและไทคอนจึงมีความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ เช่ารายย่อย และคาดว่าน่าจะสามารถบริหารความต้องการ
ของผู้ เช่ารายยอ่ย และดแูลรักษาทรัพย์สนิได้ดีกวา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ 

2.5 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน 

-  อาคารคลังสินค้า 

ส าหรับอาคารคลงัสนิค้าที่กองทรัสต์ลงทนุ ประกอบด้วย อาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปพร้อมให้เช่า (Ready-
Built) และอาคารคลงัสนิค้าตามรูปแบบท่ีผู้ เช่าต้องการ (Built-to-suit) ซึง่ตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญัเหมาะแก่การ
เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ดี อาคารคลงัสินค้าสามารถรองรับการจดัการคลงัสินค้าสมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถึง
ระยะห่างของช่วงเสา การรับน า้หนกัของพืน้อาคาร ความสงูของอาคาร จ านวนประตูส าหรับขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ช่วยปรับ
ระดบัพืน้ให้มีความลาดชนัท่ีเหมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิค้าและพืน้ท่ีส านกังานในตวั 

รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิค้า 

 

 
 

รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิค้า 
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-  อาคารโรงงาน 

ส าหรับอาคารโรงงานที่กองทรัสต์ลงทุน สว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอย
เพื่อใช้เป็นส านกังานซึ่งก่อสร้างในบริเวณพืน้ที่ที่มีรัว้กัน้เป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พืน้ที่จอดรถ และพืน้ที่ส าหรับ  
ขนถ่ายสินค้า ทัง้นี ้อาคารโรงงานที่อยู่ในทรัพย์สินที่ลงทุนในปัจจุบนัเป็นอาคารโรงงานที่พฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐาน 
แตส่ามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานสว่นใหญ่มีขนาดประมาณ 1,200 
ถึง 4,800 ตารางเมตร พืน้อาคารโรงงานสามารถรับน า้หนกัได้ตัง้แต่ 1 ถึง 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสร้างโดยใช้
โครงสร้างหลังคาเหล็กซึ่งไม่ต้องมีเสารองรับหลังคาโรงงาน ท าให้อาคารโรงงานมีพืน้ที่ใช้สอยได้สูงสุดและมีพืน้ที่
ส านกังานในตวั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์ได้ลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้า และอาคารโรงงานคณุภาพสงู ใน
หลากหลายท าเลยทุธศาสตร์ และหลากหลายนคิมอตุสาหกรรม รวม 490 ยนูิต พืน้ท่ีให้เชา่รวมทัง้สิน้ 1,484,660 ตาราง 

รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 
 

 
 

รูปภาพตวัอยา่งลกัษณะภายในของอาคารโรงงาน 
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รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

สัดส่วนตามพืน้ที่อาคาร (ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

จ าแนกพืน้ที่ตามประเภททรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

จ าแนกพืน้ที่ตามประเภทกรรมสิทธ์ิ 

 

2.6 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

2.6.1  ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ทีแมน”) ในฐานะผู้ จัดตัง้กองทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์  
(REIT Manager) มีนโยบายด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุ ดงันี ้

1. กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารคลงัสินค้าซึ่งกองทรัสต์จะซือ้ และ /หรือเช่า 
จากทีพาร์ค 

2. กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารโรงงานซึง่กองทรัสต์จะซือ้ และ/หรือ เช่าจาก 
ไทคอน 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ทีพาร์คและไทคอนให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (Property Manager) 
เนื่องจากทัง้สองบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืน้ที่อตุสาหกรรมที่เป็นอาคารคลงัสินค้าและโรงงานมานานกว่า  
12 ปี และ  28 ปี ตามล าดบั ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาคารคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมทัง้มีความเช่ียวชาญ 
ในด้านการตลาดในการหาผู้ เช่ารายใหม ่การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่าที่เป็นลกูค้าปัจจบุนั ตลอดจนการบริหาร
รายได้และค่าใช้จ่ายนอกจากนี ้ภายในกลุ่มไทคอนยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทัง้ที่เป็นทีมงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วย
สถาปนิก วิศวกร และผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง อีกทัง้ยงัมีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือลกูค้า  
ในการขอใบอนุญาตและจัดหาสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การให้บริการขอใบอนุญาตท างาน  
ในราชอาณาจกัรส าหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัว่ ๆ ไปตามที่ลกูค้าต้องการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารทรัพย์สินดงักลา่ว 
ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรัสต์ 

โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ด าเนินการหาผู้สนใจเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินดงักล่าว และมีหน้าที่ 
ในการท าการตลาดโดยการติดต่อลกูค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่าง  ๆ รวมทัง้การส่งเสริมการตลาด  
การให้ผู้สนใจที่จะเช่าพืน้ที่เข้าชมทรัพย์สินดงักลา่ว และการเจรจากบัผู้ที่สนใจจะเช่าพืน้ที่ รวมถึงดแูลการจัดเก็บรายได้ให้แก่
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กองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ช าระคา่ตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที่อ้างอิง
ตามผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ โดยรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมที่กองทรัสต์จ่ายให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.6.2  ลักษณะของสัญญาเช่า 

ภายหลงัจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็น
คู่สญัญากบัผู้ เช่าพืน้ที่ภายใต้สญัญาเช่าส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยรายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์ได้รับ
จากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง  (ถ้ามี) จากการให้เช่า
อาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ
สญัญาที่คล้ายคลงึกนั เช่น 

• รายได้ค่าบริการรายเดือน มาจากการให้บริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และจดัท าให้อาคารซึ่งเป็น
ทรัพย์สนิท่ีเช่าตามสญัญาเช่าอยูใ่นสภาพดี 

• รายได้คา่เช่ารายเดือน มาจากการให้เช่าที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าหรืออาคารโรงงาน 

• รายได้คา่บริการสว่นกลางรายเดือน มาจากการให้บริการสว่นกลางในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การรักษา
ความปลอดภยั การรักษาความสะอาด การระบายน า้ ดแูลรักษาสวนและภมูิทศัน์ การซอ่มแซมและบ ารุงรักษาบริเวณสว่นกลาง 

• การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบือ้งต้น สว่นใหญ่ก าหนดเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าที่  
3 ปี 

• รายได้คา่เช่า รายได้คา่บริการและรายได้คา่บริการสว่นกลางสว่นใหญ่ก าหนดเป็นอตัราคงที่ในแต่
ละสญัญา และก่อนที่สญัญาเดิมจะหมดอายจุะมีการเจรจาเพื่อก าหนดอตัราคา่เช่าและคา่บริการใหมก่่อนการตอ่อายสุญัญา  

• สญัญาเช่าบางส่วนเป็นสญัญาเช่าระยะยาวที่มีระยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึ่งจะมีการ
ก าหนดอตัราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจ านวนที่แน่นอนแล้ว โดยสญัญาบางส่วนจะก าหนดให้ค่าเช่าปรับขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได  
ซึง่สญัญาเช่าระยะยาวจะท ากบัผู้ เช่าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืน้ท่ีจ านวนมาก 

• สญัญาเช่าก าหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินประกนัหรือหลกัประกนัการเช่ากบัผู้ให้เช่า 

2.6.3 โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ สามารถแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าพืน้ที่
อาคารคลงัสนิค้า และรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีอาคารโรงงาน โดยสามารถแบง่รายได้ตามประเภทของสญัญาดงันี ้

• อาคารคลงัสนิค้าประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่า สญัญาบริการ และสญัญาบริการสว่นกลาง  

• อาคารโรงงานประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  

ซึ่งรายได้ค่าเช่าและบริการของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุมีการกระจายตวัในด้านการครบก าหนดอายุ
ของสญัญาเช่า ประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า ดงันี ้
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(ก)  การครบก าหนดอายุของสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่ามาตรฐาน มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ซึ่งมีการก าหนดค่าเช่าแบบ
คงที่ตลอดสญัญาเช่า และสว่นน้อยเป็นสญัญาเช่าระยะยาวระหวา่ง 5 ถึง 10 ปี ซึ่งมีการก าหนดคา่เช่าคงที่ และ/หรือ มีการขึน้
คา่เช่าเป็นล าดบัขัน้ระหวา่งอายสุญัญา  

(ข)  ประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบนัที่เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน) มีการ
ประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมที่แตกต่างกันและไม่กระจุกตวัในอตุสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผู้ เช่า
มากที่สดุ ได้แก่  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์  ยานยนต์ และอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ตามล าดบั  

ข้อมลูของผู้ เช่าจ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่าของอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน
ของกองทรัสต์ตามอตัราสว่นรายได้คา่เช่าและคา่บริการเป็นดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  อ้างองิข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

รายได้คา่เชา่และบริการท่ีใช้ในการค านวณเป็นรายได้ตามสญัญาเช่าและบริการในเดือนธนัวาคม 2560 
 

(ค)  สัญชาติของผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบนัท่ีเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน) สว่นใหญ่
จะเป็นผู้ เช่าสญัชาติญ่ีปุ่ น รองลงมาเป็นสญัชาติยโุรป และไทย ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

ข้อมลูของผู้ เชา่จ าแนกตามสญัชาติของผู้ เชา่อาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานของกองทรัสต์
ตามอตัราสว่นรายได้คา่เช่าและคา่บริการเป็นดงันี ้
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หมายเหต ุ  อ้างองิข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

รายได้คา่เชา่และบริการท่ีใช้ในการค านวณเป็นรายได้ตามสญัญาเช่าและบริการในเดือนธนัวาคม 2560 

(ง) ผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าของกองทรัสต์ 

ด้วยจ านวนผู้ เชา่ทัง้หมด 252 ราย ซึง่เป็นบริษัทชัน้น าและเป็นท่ีรู้จกัในประเทศ และ บริษัทชัน้น าจาก
ตา่งประเทศ กองทรัสต์ TREIT ถือวา่มีการกระจายกลุม่ฐานลกูค้าที่หลายหลายในแตล่ะอตุสาหกรรม โดยผู้ เช่า 10 อนัดบัแรก
สร้างรายได้แก่กองทรัสต์ประมาณ 22% ของรายได้กองทรัสต์ทัง้หมดซึง่เป็นการกระจายฐานรายได้ที่ดีขึน้กวา่ปีก่อนซึง่มีการ
กระจกุตวัของรายได้ของ 10ผู้ เชา่อนัดบัแรกอยูท่ี่ 56% นอกจากนัน้การกระจายตวัในสว่นของผู้เช่าแตล่ะอตุสาหกรรมนัน้ดีขึน้
กวา่เดมิกวา่ปี 2559  
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2.6.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ลงทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด  
(“ทีพาร์ค”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิประเภทอาคารคลงัสนิค้า และบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิประเภทอาคารโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แตล่ะราย ดงันี ้

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด (“ทีพาร์ค”) 

ทีพาร์ค เป็นบริษัทยอ่ยของ ไทคอน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว  

ทีพาร์คได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2548 มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 จ านวน 11,500 ล้านบาท มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาอาคารคลงัสินค้าที่มีคณุภาพระดบัสากลเพื่อให้เช่า  และ/หรือ ขาย 
ปัจจบุนัทีพาร์คมีอาคารคลงัสนิค้าตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี 33 ท าเล โดยทีพาร์คมีหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหารริมทรัพย์ของกองทรัสต์ส าหรับ
ปี 2560 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) 

ไทคอนถกูจดัตัง้ขึน้ในปี 2533 เพื่อด าเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในปี 2545 มีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2,751 ล้านบาท (ช าระแล้ว 
1,834 ล้านบาท) 

เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2560 ไทคอนได้ท าการขายหุ้นเพิ่มทนุ ท าให้ทนุช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 1,834 ล้าน
บาท ท าให้ปัจจุบนัไทคอนมีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 40 
ของทนุช าระแล้ว 

จนถึงปัจจบุนัไทคอนได้ด าเนินการพฒันาอาคารโรงงานให้เช่าทีม่รูีปแบบเป็นอาคารโรงงานเดีย่วชัน้เดียว
มามากกวา่ 500 อาคารโรงงาน โดยอาคารโรงงานดงักลา่วตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม และเขตสง่เสริม
อตุสาหกรรมในประเทศไทย รวม 18 แหง่ การก่อสร้างอาคารโรงงานดงักลา่วข้างต้นได้ด าเนินงานโดยทมีงานก่อสร้างของไท
คอน ซึง่ประกอบด้วยสถาปนิกวศิวกรและผู้จดัการโครงการซึง่เป็นผู้ควบคมุงานก่อสร้างโดยตรงทัง้นี ้ การมีทมีงานก่อสร้างเป็น
ของตนเองก่อให้เกิดประสทิธิภาพทัง้ในด้านการเงินการรักษามาตรฐานของอาคารโรงงานและการเพิ่มความคลอ่งตวัในการ
ก่อสร้าง กลา่วคือไทคอนสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดดัแปลงตอ่เติม
อาคารโรงงานตามที่ลกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ทีต่นเองเป็นเจ้าของซึง่มกีารเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง
แล้ว ไทคอนยงัให้บริการช่วยเหลอืลกูค้าในการขอใบอนญุาตและสาธารณปูโภคตา่งๆตามความต้องการของลกูค้ารวมทัง้การ
ให้บริการขอใบอนญุาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรับคนตา่งชาติและการให้บริการทัว่ ๆ ไปตามที่ลกูค้าต้องการ เช่น อาจมี
การแนะน าผู้ซือ้สนิค้าหรือผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบให้แก่ลกูค้าการให้บริการดงักลา่วนีถื้อได้วา่เป็นการสร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่สนิค้าและ
บริการของไทคอนซึง่สง่ผลให้ไทคอนสามารถรักษาอตัราการเชา่อาคารโรงงานให้อยูใ่นระดบัสงูได้ ไทคอนยงัท าหน้าที่เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เช่นเดียวกบัทีพาร์ค 
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2.6.5  การชดเชยเงนิประกันกรณีสัญญาเช่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในการย้าย (Option to Swap) 

เนื่องจากอาคารคลงัสนิค้าบางอาคาร มีสญัญาเช่าที่ผู้ เช่ารายย่อยท ากบัทีพาร์ ท่ีมีข้อตกลงเก่ียวกบัสทิธิ
ใน กา รย้ าย  (Option to Swap) ซึ่ งที พ า ร์ค ให้ สิ ท ธิ แก่ ผู้ เช่ า รายย่ อย ในก ารย้ าย ไป เช่ าค ลังสิ น ค้ าภ าย ในกลุ่ ม  
ทีพาร์คก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าได้ (ทัง้นี ้กลุม่ทีพาร์ค หมายถึง ทีพาร์ค กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ทีพาร์คเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์)  

กลา่วคือผู้ เช่าสามารถใช้สทิธิยกเลกิสญัญาเช่าเดิม และย้ายไปเช่าคลงัสนิค้าอื่นในกลุม่ทีพาร์คได้ตลอด
ภายในระยะเวลาการเช่าโดยไม่ถูกยึดเงินประกันการเช่า  ดงันัน้ เพื่อมิให้กองทรัสต์ได้รับผลกระทบจากสญัญาเช่าดังกล่าว  
ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยใช้สิทธิดงักลา่วข้างต้น ทีพาร์คตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจ านวนเงินเท่ากับเงินประกันการเช่า
ตามที่ระบไุว้ในสญัญาเช่า รวมถึงในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยรายดงักลา่วมีการต่อสญัญาเช่าและยงัคงเง่ือนไขดงักลา่วอยู่ ดงันัน้ 
กองทรัสต์จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยใช้สทิธิตามสญัญาเช่าดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ทีพาร์คตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยใช้สทิธิในการย้ายไปคลงัสนิค้าภายในกลุม่ทีพาร์ค 

2.7 การกู้ยมืเงนิและหุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะสัน้และหุ้นกู้ทัง้สิน้ 5,539,966,268 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หุ้นกู้ 

ณ สิน้งวด 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ TREIT มีการกู้ ยืมทัง้สิน้ 1,800,000,000 บาท มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้ อาย ุ วันที่ครบก าหนด 
จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2561 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 

ครัง้ที่ 1/2560     

-  ชดุที่ 1 คงที่ร้อยละ 2.98 ตอ่ปี 3 ปี 5 เมษายน 2563 800,000,000 

ครัง้ที่ 1/2560     

-  ชดุที่ 2 คงที่ร้อยละ 4.18 ตอ่ปี 7 ปี 5 เมษายน 2567 1,800,000,000 

รวมหุ้นกู้   - ราคาตามมูลค่า   1,800,000,000 

ดอกเบีย้ของหุ้นกู้ มีก าหนดช าระทุกๆหกเดือนในวนัที่ 5 เมษายน และ 5 ตุลาคม ของทุกปี หุ้นกู้ ดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนด
ข้อจ ากดับางประการ เช่น ก าหนดอตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ณ สิน้งวดบญัชีรายปี
ตลอดอายขุองหุ้นกู้  การละเว้นการกู้ยืม ก่อหนี ้หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ เว้นแตเ่ป็นเร่ืองปกติทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติในการ
ท าธุรกรรมประเภทนัน้  
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(ข) เงนิกู้ยมืระยะสัน้ 

ณ สิน้งวด 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ TREIT มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทัง้สิน้ 3,739,966,268 บาท มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
วัตถุประสงค์ในการกู้ เพ่ือลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จากการแปลงสภาพ 

ประเภทของอัตราดอกเบีย้ อตัราคงที่ 

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.5 

การช าระดอกเบีย้ ช าระรายเดือน 

ระยะเวลาเงนิกู้ 6 เดือน  

ระยะเวลาช าระคืนเงนิกู้ ช าระคืนเงินต้นเม่ือครบก าหนด 
 

หลักประกันการกู้ยืม ไมมี่หลกัประกนั 

เงื่อนไขการกู้ยืมที่ส าคัญ 1. ไมจ่ าหน่ายจา่ยโอน หรือก่อภาระผกูพนัในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์(Negative Pledge) 
2. เง่ือนไขส าคญัที่กองทรัสต์ต้องไมป่ฏิบตัิ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากธนาคารผู้ ให้เงินกู้
แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ประกอบธุรกิจอ่ืนที่ มีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากธุรกิจปกติที่กระท าอยู่อย่างมี
นยัส าคญั 

2.2 กู้ยืม ก่อหนี ้หรือก่อภาระผูกพันต่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมขึน้จากหนีห้รือภาระผูกพนัที่ผู้กู้ มีอยู ่
ณ วนัท าสญัญาฉบบันี ้

2.3 จ า ห น่ า ย จ่ า ย โอ น ท รั พ ย์ สิ น  ป ร ะ เภ ท อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ สิ ท ธิ 
การเช่า ที่ไม่ใช่ (ก) การจ าหน่ายทรัพย์สินจากการใช้สิทธิซือ้ของผู้ เช่ารายย่อย (option to buy) 
ตามที่ประกาศไว้ในหนังสือชีช้วน หรือ (ข) การจ าหน่ายทรัพย์สินเป็นจ านวนรวมไม่เกินกว่า 
1,600,000,000 บาท ในแตล่ะครัง้และรวมกนัไมเ่กินกวา่ 6,400,000,000 บาท  

2.4    ก่อหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัใดๆ บนทรัพย์สิน หรือรายได้ของกองทรัสต์ 
2.5 ลดทุนนอกเหนือจากการเป็นการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินที่มาจากการ

ด าเนินงานปกติ หรือการลดทนุตามมติผู้ ถือหน่วย 
2.6    เป ลี่ ย น ห รือ เพิ่ ม ผู้ บ ริ ห า รอ สั งห า ริม ท รัพ ย์ ส า ห รับ อ สั งห า ริม ท รัพ ย์ 

ที่กองทรัสต์ลงทนุ 
3.การรักษาอตัราสว่นภาระหนีจ้อ่มลูคา่ทรัพย์สินรวม 
       ผู้ กู้ ต้องด าเนินการให้ภาระหนีต้ามสัญญานี ้เม่ือรวมกับภาระหนีท้ัง้หมดภายใต้สัญญา
สินเช่ืออ่ืนๆทัง้หมดของผู้กู้  มีจ านวนไมเ่กินกวา่ร้อยละ 35 ของมลุคา่ทรัพย์สินรวมของผู้กู้  

ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินและการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้า
ลงทนุนัน้เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้ผลตอบแทนเพิ่มสงูขึน้โดยการ
กู้ยืมเงินจะสามารถช่วยลดต้นทนุทางการเงินได้ในระดบัหนึง่ซึง่ดีกวา่การระดมทนุจากผู้ลงทนุเพื่อมาลงทนุทัง้หมด อนึง่ สดัสว่น
การกู้ยืมเงินตอ่สว่นทนุนัน้จะไม่เกินที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์จะค านึงถึงการบริหารความเสี่ยง
ของการกู้ยืมเงินด้วย นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขการกู้ยืมเงินท่ีกองทรัสต์ได้ท าการกู้ยืมถือว่ามีความสมเหตสุมผลต่อ
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนัน้ ณ สิน้ปี 2560 กองทรัสต์มีอันดับเครดิตเรตติ่งองค์กรอยู่ที่ A-(tha) ซึ่งอยู่ในอันดับที่
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สามารถลงทนุได้ (Investment grade) โดยเครดิตเรทติง้ส์ขององค์กรประเมินและจนัอนัดบัโดย บริษัท ฟิทซ์ เรทติง้ส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์มีสดัสว่นของเงินกู้ยืมต่อสนิทรัพย์รวม (Loan Outstanding Value to Total 
Asset Value) เทา่กบัร้อยละ 17.33 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
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3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการให้บริการเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน 

3.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย 

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.9 โดยมลูคา่การสง่ออกสนิค้า จะขยายตวัร้อยละ 9.7 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.2 และ ร้อยละ 0.9 ตามลาดบั อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 0.7 และ
บญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 10.8 ของ GDP  

 
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตวัสงูสดุในรอบ 18 ไตรมาสร้อยละ 4.3 ปรับตวัดีขึน้อยา่งชดัเจนจากการขยายตวัร้อยละ 

1.1 ในไตรมาสกอ่นหน้า ตามการขยายตวัเร่งขึน้และกระจายตวัมากขึน้ของอตุสาหกรรมสาคญัๆ สอดคล้องกบัดชันีผลผลติ
อตุสาหกรรมที่เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.0 โดยดชันีผลผลติอตุสาหกรรมทีม่ีสดัสว่นการสง่ออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.6 
ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมกลุม่การผลติเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สดัสว่นสง่ออกน้อยกวา่ร้อยละ 30) ขยายตวัร้อยละ 2.6 
ในขณะท่ีดชันีผลผลติอตุสาหกรรมกลุม่การผลติเพื่อสง่ออก (สดัสว่นสง่ออกมากกวา่ร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 0.4 ซึง่มีสาเหตุ
สาคญัมาจากการลดลงของการผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้งานทัว่ไปอื่นๆ ในขณะท่ีอตุสาหกรรมเพื่อการสง่ออกสาคญัสว่นใหญ่
ขยายตวัและเร่งขึน้ อตัราการใช้กาลงัการผลติเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 62.0 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัร้อยละ 58.5 ในชว่งเดียวกนัของปี
ก่อน ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมสาคญัๆ ขยายตวัเกือบทกุรายการ เช่น ยานยนต์ เคร่ืองยนต์ สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
สาหรับยานยนต์ หลอดอิเลก็ทรอนิกส์และสว่นประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ ผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่น้ามนัปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์
พลาสติก ผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมที่ลดลง เช่น เคร่ืองจกัร
ที่ใช้งานทัว่ไปอื่นๆ เคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เก่ียวข้อง และการจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยสิง่ทอรวมถงึการทอ
สิง่ทอ เป็นต้น 
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การส่งออกสนิค้า มีมลูคา่ 61,633 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัสงูสดุในรอบ 19 ไตรมาส ร้อยละ 12.5 เร่งขึน้จากร้อย
ละ 7.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และกระจายตวัมากขึน้ทัง้ในด้านจานวนสนิค้า และตลาดสง่ออก สอดคล้องกบัการขยายตวัเร่งขึน้
ของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกั และการเพิม่ขึน้ของราคาสนิค้าในตลาดโลก โดยปริมาณการสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.7 และ
ราคาสนิค้าสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 กลุม่สนิค้าสง่ออกทีม่ลูคา่ขยายตวั เช่น ข้าว ยางพารา มนัสาปะหลงั น้าตาล ผลติภณัฑ์
ยาง ชิน้สว่นและอปุกรณ์ยานยนต์ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เป็นต้น กลุม่สนิค้าสง่ออกทีม่ลูคา่ลดลง 
เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะและรถบรรทกุ และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป (15) 
จีน ญ่ีปุ่ น อาเซียน (9) ขยายตวัดีตอ่เนื่อง ในขณะท่ีการสง่ออกไปยงัตะวนัออกกลางกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 13 ไตร
มาส แตก่ารสง่ออกไปยงัตลาดออสเตรเลยีลดลงเลก็น้อย เมื่อหกัการสง่ออกทองคาที่ยงัไมข่ึน้รูปออกแล้ว มลูค่าการสง่ออก
เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.2 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสนิค้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.7 
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3.2 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 1.58 

ใกล้เคียงกบัปี 2559 ท่ี MPI ขยายตวัร้อยละ 1.6 โดย อตุสาหกรรมที่มีการขยายตวัดีในปี 2560 อาทิ อิเลก็ทรอนิกส์ (การสง่ออก
ไปตลาดหลัก เพิ่มขึน้และแนวโน้มในเร่ือง The Internet of things (IOT)) รถยนต์ (เป็นการขยายตัวของตลาดในประเทศ 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตวั) อตุสาหกรรมอาหาร (จากผลผลติที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้อตุสาหกรรมอาหารยงัได้รับ
แรงขบัเคลือ่นสาคญัจากการสง่ออกที่ความต้องการบริโภคขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง กอปรกบัการบริโภคในประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้) 

 
ในช่วง 12 เดือน (เดือนมกราคม–ธนัวาคม) ของปี 2560 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมอยูท่ี่ระดบั 112.31 เพิม่ขึน้จากชว่ง

เดียวกนัของปี 2559 (110.56) ร้อยละ 1.58 อตุสาหกรรมที่สง่ผลให้ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 
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2559 อาทิ การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่น ๆ การผลติหลอดอเิลก็ทรอนิกส์และสว่นประกอบ และการผลติสว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบสาหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ เป็นต้น สาหรับแนวโน้มปี 2561 คาดวา่ ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมจะขยายตวัเพิม่ขึน้
จากปี 2560 เนื่องจากการขยายตวัในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจยัสนบัสนนุภาคสง่ออกอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้แรง
ขบัเคลือ่นการลงทนุของภาครัฐมแีนวโน้มเร่งตวัขึน้ และการปรับตวัดีขึน้ของการลงทนุภาคเอกชน การจ้างงาน เป็นต้น 

ในช่วง 12 เดือน (เดือนมกราคม–ธนัวาคม) ของปี 2560 ดชันกีารสง่สนิค้าอยูท่ี่ระดบั 108.23 เพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนั
ของปี 2559 (106.58) ร้อยละ 1.54 อตุสาหกรรมที่สง่ผลให้ดชันีการสง่สนิค้าเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2559 อาทิ การผลติ
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบสาหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ การผลติหลอดอเิลก็ทรอนิกส์และสว่นประกอบ และการผลติ
น้ามนัจากพืช น้ามนัจากสตัว์และไขมนัจากสตัว์ เป็นต้น สาหรับแนวโน้มปี 2561 คาดวา่ ดชันีการสง่สนิค้าจะขยายตวัเพิม่ขึน้
จากปี 2560 สอดคล้องกบัดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มลูคา่เพิม่) ข้างต้นในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. (12 เดือนแรก) ของปี 2560 
ดชันีโดยเฉลีย่มีคา่ 86.26 เพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 (85.85) และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ลว่งหน้า 3 เดือน อยูท่ี่
ระดบั 101.26 เพิม่ขึน้จากชว่งเดียวกนัของปี 2559 (100.38)  

       สาหรับแนวโน้มในปี 2561 คาดวา่ ดชันคีวามเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรมปรับตวัดีขึน้จากปี 2560 เนื่องจากเศรษฐกิจของ
ประเทศมีแนวโน้มขยายตวัตอ่เนือ่งจากการขบัเคลือ่นสาคญัในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ ด้านการ
คมนาคมมกีารลงทนุโครงการรถไฟฟา้ของการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย หรือ รฟม. เพื่อแก้ไขการจราจรใน
กรุงเทพมหานคร และการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมไทยให้เป็น
ศนูย์กลางการผลติในภมูิภาค เป็นต้น  

3.3 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมของผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าของกองทรัสต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนรถยนต์ 

อตุสาหกรรมรถยนต์ปี 2560 ปริมาณการผลติขยายตวัเมื่อเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการ
ขยายตวัของตลาดในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตวัซึง่สอดคล้องกบัท่ีสานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตวัร้อยละ 3.9 รวมทัง้มีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่
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เพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ อยา่งไรก็ตาม ตลาดสง่ออกมกีารชะลอตวัในประเทศแถบเอเชีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา ยโุรป 
และอเมริกากลางและใต้ 

 
การผลิตรถยนต์  

ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการผลติรถยนต์ 1,988,823คนั เมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีปริมาณ
การผลติ 1,944,417 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.28 โดยแบง่เป็นการผลติรถยนต์นัง่ ร้อยละ 42 รถกระบะ 1 ตนั และอนพุนัธ์ ร้อยละ 
56 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อืน่ ๆ ร้อยละ 2  

การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
ในปี 2560(ม.ค.-ธ.ค.) มจีานวน 871,650คนั เมื่อเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มีปริมาณการจาหนา่ย 

768,788 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.38 โดยแบง่เป็นการจาหนา่ยรถยนต์นัง่ ร้อยละ 40 รถกระบะ 1 ตนั ร้อยละ 41 รถ PPV และ 
SUV ร้อยละ 14 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ร้อยละ 5  

การส่งออกรถยนต์  
ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณการสง่ออกรถยนต์จานวน 1,139,696 คนั เมื่อเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 

ซึง่มีปริมาณการสง่ออก 1,188,515คนั ลดลงร้อยละ4.11 โดยเป็นการลดลงเกือบทกุตลาด ยกเว้นในประเทศแถบ โอเชียเนียและ
อเมริกาเหนือ  

มูลค่าการส่งออกของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
        ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมลูคา่ 9,033.88ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซี่งมมีลูคา่ 

8,233.54 ล้านเหรียญสหรัฐเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.72ตลาดสง่ออกที่สาคญัของสว่นประกอบและอปุกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

       มูลค่าการน าเข้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
                       ในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมลูคา่ 11,401.15ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทยีบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน ซี่งมีมลูคา่ 
10,603.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.52ตลาดสง่ออกที่สาคญัของสว่นประกอบและอปุกรณ์รถยนต์ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น จีน 
และสหรัฐอเมริกา  

       แนวโน้มอุตส าหกรรมรถยนต์ ปี 2561  
 สาหรับประมาณการของอตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2561 จากการคาดการณ์ของกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ สภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย คาดวา่ การผลติรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.56 โดยแบง่เป็นการผลติเพื่อ
จาหนา่ยในประเทศประมาณ 900,000 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.25 และเป็นการผลติเพื่อการสง่ออกประมาณ 1,100,000 คนั ซึง่
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สอดคล้องกบัท่ีสานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) คาดการณ์อตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ(GDP) ปี 2561 วา่จะขยายตวัร้อยละ 3-4 สาหรับตลาดสง่ออกมีแนวโน้มดีขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก 

        3.3.2 อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

การผลติสนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์ในปี 2560 ปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ7.51 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยปรับตวั
เพิ่มขึน้ในสว่นของ Semiconductor, IC, HDD และ PCBA เป็นผลจากการขยายตวัของสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ของโลกมคีวาม
ต้องการใช้เพิ่มขึน้ และมีมลูคา่การสง่ออกเพิม่ขึน้ในตลาดญ่ีปุ่ น อาเซยีน จีน สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา 

 
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ในปี 2560มีดชันีผลผลติอยูท่ี่ระดบั109.42เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 7.51โดยสนิค้าอิเลก็ทรอนิกสท์ี่มีการ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ได้แก่ Semiconductor, HDD, IC และPCBAเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.78, 16.24,8.84และ1.95ตามลาดบั จากการ
ขยายตวัของสนิค้าอเิลก็ทรอนิกสข์องโลกมีความต้องการใช้เพิม่ขึน้เนื่องจากIC เป็นชิน้สว่นสาคญัในการพฒันาสนิค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่สงูรวมถงึนาไปใช้เป็นชิน้สว่นใน Smartphone และ Tablet ซึง่มีความต้องการเพิม่ขึน้สาหรับการผลติ HDD มีการ
พฒันาให้มีความจมุากขึน้สาหรับนาไปใช้ใน Cloud Storage  

     การส่งออกสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในปี 2560 มมีลูคา่ 36,505.23ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.02โดยตลาดสง่ออกหลกัทัง้หมดปรับตวั

เพิ่มขึน้ ทัง้ญ่ีปุ่ น จีน อาเซยีน สหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา โดยสว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์มมีลูคา่
การสง่ออก 14,358.12ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.01วงจรรวม(IC)มีมลูคา่8,250.85ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
7.66และเคร่ืองโทรศพัท์และอปุกรณ์ปรับตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 120.71มีมลูคา่ 2,079.73ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เพิ่มขึน้ในตลาดญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรป  

    แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2561  
      ส าหรับอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2561คาดวา่การผลติสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.00และคาดวา่

จะมีมลูคา่การสง่ออกไปตลาดหลกัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.00เมื่อเทยีบกบัปีก่อนสนิค้าที่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ คือ ICเนื่องจากความ
ต้องการ IC ซึง่เป็นชิน้สว่นสาคญัในการพฒันาสนิค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้รวมถงึนาไปใช้เป็นชิน้สว่นใน Smart phone
และ Tablet ซึง่มคีวามต้องการเพิ่มขึน้มาก 
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 3.3.3. อุตสาหกรรมโลจิสตกิส์ 

อตุสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการ หากมองศกัยภาพของไทยในแงจ่ดุยทุธศาสตร์ไทยมีที่ตัง้
เหมาะส าหรับการผลติและการค้ามาก ไทยมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีพร้อม มีการเช่ือมโยงประดกูารค้าโดยเฉพาะผา่นเส้นทางการ
คมนาคมทางบกกบัประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกบัโอกาสในการท าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยก็เติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง
จากการท่ีไทยมกีารเจรจาการค้าเสรีกบัหลายประเทศอตุสาหกรรมโลจิสติค ในปี 2560 มีการเตบิโต ประมาณ 16% เมื่อเทียบ
กบัปี 2559 หรือประมาณ 13,200 ล้านบาท ซึง่เปน้ผลมาจากการเติบโตทางด้าน อีคอมเมอรส์ (E-Commerce) เป็นหลกัซึง่การ
เติบโตได้รับปัจจยับวก จากการเติบโตของการใช้ อินเตอร์เนต (Internet) สมารท์โฟน (smartphone) เป็นหลกันอกจากนัน้เกิด
จากวิถีชีวิตทีเ่ข้าสูส่งัคมเมืองมากขึน้ซึง่องิกบัการใช้ อปุกรณ์ไอทีมากขึน้ ดงันัน้การประกอบธุรกิจเชิงอีคอมเมอรส์ (E-
Commerce) จึงสง่ผลตอ่ความต้องการ อาคารคลงัสนิค้าเพื่อจดัเก็บสนิค้าเพื่อพร้อมส าหรับการกระจายสนิค้าแบบทนัที (real 
time) เพื่อให้สนิค้าถึงมือผู้บริโภคโดยใช้เวลาน้อยที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 อุตสาหกรรมอาหาร 
ปริมาณการผลติอตุสาหกรรมอาหารปี 2560ปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559เพื่อรองรับผลผลติ ที่เพิ่มขึน้ อีก

ทัง้อตุสาหกรรมอาหารยงัได้รับแรงขบัเคลือ่นสาคญัจากการสง่ออกที่ความต้องการบริโภคขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง กอปรกบัการ
บริโภคในประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้ จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
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การจ าหน่ายอาหารปี  
ปี 2560 มีปริมาณ20,695,424.37ตนัขยายตวัเพิม่ขึน้จากปี 2559ร้อยละ 3.99 (%YoY) จากการจาหนา่ยกลุม่ปศสุตัว์ 

(เนือ้ไก่แช่แข็งและแช่เย็น) ประมง(ปลาแช่แขง็) น้ามนัพืช (น้ามนัปาล์มดิบ) ผกัและผลไม้ (น้าผลไม้ และกะทิ) ธญัพืชและแปง้ 
(แปง้มนัสาปะหลงั) และอาหารสตัว์ (อาหารสาเร็จรูปไก่ และหม)ูเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมแีนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ทาให้
การบริโภคเพิ่มขึน้  

การผลิตอาหาร  
ปี 2560มีปริมาณ34,975,148.03ตนั ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 5.61(%YoY) จากการผลติสนิค้าสาคญั เช่น

น้ามนัปาล์มดิบสบัปะรดกระป๋องเนือ้ไก่แช่แขง็และแชเ่ย็นไก่กึง่สาเร็จรูป/ปรุงรส น้าตาลทรายดบิกุ้งแช่แข็งบะหมีก่ึ่งสาเร็จรูป 
และอาหารสตัว์เพื่อรองรับความต้องการบริโภคทัง้ในและตา่งประเทศที่ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง  

การส่งออก 
ปี 2560มีมลูคา่28,959.94ล้านเหรียญสหรัฐฯขยายตวัเพิ่มขึน้จาก ปี 2559 ร้อยละ 10.72(%YoY) จากการสง่ออกที่

เพิ่มขึน้ในทกุกลุม่ผลติภณัฑ์สาคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสนิค้าสง่ออกที่เพิ่มขึน้ทัง้ในด้านปริมาณและมลูคา่ อาทิข้าวขาวข้าวหอม
มะลแิปง้ข้าวเจ้าเส้นหมี่กว๋ยเตี๋ยวขนมปังกรอบบะหมีก่ึ่งสาเร็จรูปและอาหารสาเร็จเนือ้ไก่แช่แข็งและแช่เย็น ไก่กึ่งสาเร็จรูป/ปรุง
รส ผลไม้สดแช่เย็นแช่แขง็และแห้ง(ทเุรียน และลาไย)สิง่ปรุงรสอาหาร(ซอส และผงปรุงรส)รวมทัง้สนิค้าที่ปริมาณสง่ออกลดลง
แตม่ลูคา่กลบัเพิ่มขึน้ อาทกิุ้ งสดแช่เย็นแช่แขง็ทนูา่กระป๋องและน้าตาลทรายเนื่องจากฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าหลกั
อยา่งสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น รวมทัง้ CLMV  

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
นโยบาย Super Cluster “การจดัตัง้เมืองนวตักรรมด้านอาหาร (Food Innopolis)”ที่ชว่ยสง่เสริมให้เกิดการพฒันา 

ด้านนวตักรรมการแปรรูปอาหารอยา่งครบวงจร และการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รวมทัง้มาตรการการเงิน
คลงัเพื่อสนบัสนนุเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชมุชน สง่ผลให้อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
มีแนวโน้มขยายตวั 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561 
การผลติและการสง่ออกในภาพรวมอตุสาหกรรมอาหาร ปี 2561 คาดวา่จะขยายตวั เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

เนื่องจากผลผลติสนิค้าเกษตรเพิม่ขึน้ตามสภาพภมูิอากาศทีเ่หมาะสม การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูค้่าหลกั
ของไทยอยา่งสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน และญ่ีปุ่ น และCLMVรวมทัง้ต้นทนุการผลติมีแนวโน้มลดลงตามราคาวตัถดุิบ
อาหารสตัว์ที่อยูใ่นเกณฑ์ตา่สง่ผลให้การสง่ออกขยายตวัได้ตอ่เนือ่งทัง้กลุม่ปศสุตัว์ ประมง ผกัผลไม้ น้าตาล และข้าว ธญัพืช
และแปง้ ประกอบกบัการบริโภคในประเทศปรับตวัเพิม่ขึน้จากภาพรวมเศรษฐกิจที่มแีนวโน้มดขีึน้อยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั 

3.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าและคลังสินค้า 

อุปทาน (Supply) 
ส าหรับอปุทานอสงัหาริมทรัพย์ภาคอตุสาหกรรมแบง่ออกเป็นท่ีดนิวา่งเปลา่ที่ตัง้ภายในเขตอตุสาหกรรม (นิคม

อตุสาหกรรม สวนอสุาหกรรม และเขตอตุสาหกรรม) โรงงานส าเร็จรูปให้เช่า และคลงัสินค้าส าเร็จรูปให้เช่า โดยอปุทานของที่ดินวา่ง
เปลา่ พบวา่ ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 โดยมีอปุทานประมาณ 157,000 ไร่ คาดวา่ในอนาคตจะมีอปุทานใหมเ่พิ่มขึน้ประมาณ 
26,000 ไร่ ที่ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้การพฒันาหรือก าลงัรอการพฒันา โดยในด้านท าเลที่ตัง้พบวา่ นิคมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ชลบรีุ และ
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ระยอง ยงัเป็นท าเลที่มคีวามนยิมสงูสดุ เนื่องจากอยูใ่กล้กบัทา่เรือ ซึง่สง่ผลดใีห้กบัด้านการขนสง่ และความปลอดภยัจาก
ปัญหาอทุกภยั ท าเลที่ได้รับความนิยมรองลงมา ได้แก่ บริเวณจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เนื่องจากอยูใ่กล้กบักรุงเทพฯ มาก 

ส าหรับโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า โดยผู้ประกอบการหลกั จ านวน 6 ราย ได้แก่ กลุม่บริษัทไทคอนและกองทรัสต์ บมจ.ไทย
พฒันาโรงงานอตุาหกรรม (TFD) กลุม่ บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน (เหมราช) บจก.ป่ินทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซลัแตนท์ 
(ป่ินทอง) กลุม่บริษัทอมตะ (อมตะ) และ บมจ.ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (WHA) พบวา่ มีปริมาณอปุทานรวมประมาณ 1,100 
หนว่ย เป็นพืน้ท่ีรวมประมาณ 2,300,000 ตร.ม. ลดลง 0.1% เมือ่เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากโรงงานส าเร็จรูปบางสว่น
ได้ถกูขายให้แก่ผู้ เชา่ และเพิ่มขึน้ 0.5% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยเป็นของไทคอนมากที่สดุประมาณ 
49% และเป็นผู้ประกอบการอื่นๆอีก 51% 

ด้านคลงัสนิค้าส าเร็จรูปให้เช่า ปริมาณอปุทานรวมประมาณ 3,400,000 ตร.ม. เพิ่มขึน้ประมาณ 360,000 ตร.ม. คิดเป็น
เพิ่มขึน้ 12% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นของไทคอนมากที่สดุประมาณ 46% และผู้ประกอบการอื่นๆอีก 54% ในอนาคต
ภายในเวลาประมาณ 8 – 14 เดือน คาดวา่จะมีปริมาณอปุทานใหมเ่พิ่มขึน้ประมาณ 230,000 ตร.ม. ซี่งอยูภ่ายใต้การพฒันา ณ 
สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560  

 
         อุปสงค์ (Demand) 

ปริมาณอปุสงค์ของพืน้ที่โรงงานส าเร็จรูปให้เช่า ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 มีอตัราการเช่าพืน้ที่ประมาณ 70% ปรับตวั
เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า 1.2% โดยเป็นการปรับตวัตอ่เนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 

ด้านส่วนแบ่งการตลาดของพื น้ที่ โรงงานส าเร็จ รูปให้เช่าที่ เกิดขึ น้จริง พบว่า ไทคอน มีส่วนแบ่งการตลาด  
มากที่สดุเป็นอนัดบัหนึ่งด้วยพืน้ที่ประมาณ 580,000 ตร.ม. คิดเป็น 32% ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด และเป็นของผู้ประกอบการราย
อื่นอีก 68% 

ด้านปริมาณอปุสงค์ของพืน้ท่ีคลงัสนิค้าส าเร็จรูปให้เชา่ มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีประมาณ 79% ปรับตวัลดลงจากไตรมาส
ก่อนหน้า 0.9% แตห่ากพจิารณาถึงตวัเลขของพืน้ท่ีการเชา่ที่เกิดขึน้จริง พบวา่ ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 ปริมาณอปุสงค์ของ
พืน้ท่ีคลงัสนิค้าส าเร็จรูปให้เชา่มกีารปรับตวัเพิ่มขึน้ประมาณ 260,000 ตร.ม. แตเ่นื่องจากปริมาณอปุทานของพืน้ท่ีคลงัสนิค้า
ส าเร็จรูปให้เชา่ที่เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้อตัราการเช่าพืน้ที่ปรับตวัลดลง โดยเกิดขึน้กบัไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เช่นกนั 
แสดงให้เห็นถึงปริมาณอปุทานพืน้ท่ีคลงัสนิค้าส าเร็จรูปให้เชา่ใหมท่ี่เพิ่มเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการตา่งๆ มากกวา่
ปริมาณอปุสงค์การเช่าพืน้ท่ีทีเ่พิม่ขึน้ในแตล่ะไตรมาส 

ด้านสว่นแบง่การตลาดของพืน้ท่ีคลงัสนิค้าส าเร็จรูปให้เช่าที่เกิดขึน้จริง พบวา่ ไทคอน มีสว่นแบง่การตลาดมากที่สดุเป็น
อนัดบัหนึง่ด้วยพืน้ท่ีประมาณ 1,500,000 ตร.ม. คิดเป็น 46% ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด และเป็นของผู้ประกอบการรายอื่นอีก 54% 

3.5  นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการที่กองทรัสต์ลงทุน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายทัง้ที่เป็นบริษัทในประเทศและตา่งประเทศ อาทิ การ
เลือกท าเลที่ตัง้ของอสงัหาริมทรัพย์ในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพสงู การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ มีคุณภาพมาตรฐานสงูและมีระบบ
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อย 
มีความตอ่เนื่อง และท าให้สามารถรองรับตอ่ความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพื่อการอตุสาหกรรมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้เป็น
อยา่งดี เป็นต้น      
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โดยอาคารคลงัสนิค้าที่กองทรัสต์ลงทนุ ประกอบด้วย อาคารคลงัสนิค้าส าเร็จรูปพร้อมให้เช่า (Ready-Built) และ
อาคารคลงัสินค้าตามรูปแบบที่ผู้ เช่าต้องการ (Build to suit) ซึ่งตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคญัเหมาะแก่การเป็นศนูย์
กระจายสินค้าที่ดี อาคารคลงัสนิค้าสามารถรองรับการจดัการคลงัสนิค้าสมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะค านึงถึงระยะห่าง
ของช่วงเสา การรับน า้หนกัของพืน้อาคารตัง้แต่ 3 ถึง 5 ตนัต่อตารางเมตร ความสงูของอาคารตัง้แต่ 10 ถึง 12 เมตร  จ านวน
ประตูส าหรับขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืน้ใ ห้มีความลาดชันที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนสินค้าและพืน้ที่
ส านกังานในตวั  ในขณะที่อาคารโรงงานที่กองทรัสต์ลงทุน สว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอยเพื่อใช้เป็น
ส านักงานซึ่งก่อสร้างในบริเวณพืน้ที่ที่มีรัว้กัน้เป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พืน้ที่จอดรถ และพืน้ที่ส าหรับขนถ่ายสินค้า  
ถกูพฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานสว่น
ใหญ่มีขนาดประมาณ 1,200 ถึง 4,800 ตารางเมตร พืน้อาคารโรงงานสามารถรับน า้หนกัได้ตัง้แต่ 1 ถึง 3 ตนัต่อตารางเมตร  
ตวัอาคารก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างหลงัคาเหล็กซึ่งไม่ต้องมีเสากลางรองรับหลงัคาโรงงาน ท าให้อาคารโรงงานมีพืน้ที่ใช้สอยได้
สงูสดุและมีพืน้ท่ีส านกังานในตวั 

อนึ่ง ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน  ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด  
(“ทีพาร์ค”) เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน เนื่องจากทัง้สอง
บริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืน้ที่อุตสาหกรรมที่ เป็นอาคารคลงัสินค้าและโรงงานมากกว่า 12 ปี และ 28 ปี 
ตามล าดบั ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาคารคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมทัง้มีความเช่ียวชาญในด้านการตลาด  
ในการหาผู้ เช่ารายใหม ่การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่าที่เป็นลกูค้าปัจจบุนั 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

• ต าแหน่งทางการตลาด: ไทคอนมีสถานะเป็นผู้ น าในธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่าใน
ประเทศไทย มีการด าเนินธุรกิจมานานกว่า 28 ปี อีกทัง้ยงัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มานานกวา่ 16 ปี ท าให้เป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้างทัง้กับกลุม่ลกูค้าในประเทศและกลุม่ลกูค้าที่ เป็นบริษัทชัน้น าจากทัว่โลก  ทัง้นี ้ไทคอนได้ก าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาดในการเป็นผู้น าในธุรกิจโรงงานส าเร็จรูปและคลงัสนิค้าในประเทศไทย และขยายออกไปในตา่งประเทศในอนาคต  มีความ
มุง่มัน่ท่ีจะรักษาและพฒันาต าแหนง่ทางการตลาดให้ดียิ่งขึน้ด้วยการเพิ่มขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลกูค้าและรักษาคณุภาพ
ของการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบในเร่ืองของความประหยัด 
ตอ่ขนาด และสง่เสริมต าแหนง่ทางการตลาดให้ดียิ่งขึน้ในที่สดุ  

• กลยทุธ์ด้านราคา:  อตัราค่าเช่าโรงงานและคลงัสินค้าจะถกูก าหนดโดยค านึงถึงคณุภาพและมาตรฐาน
ของอาคารนัน้ ๆ เป็นส าคญั  นอกจากนีย้งัค านงึถึงราคาคา่เชา่โรงงานและคลงัสนิค้าในตลาด โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการ
ตรวจสอบสภาวะตลาดอยูเ่สมอเพื่อให้แนใ่จวา่คา่เช่าโรงงานและคลงัสนิค้าของกลุม่บริษัทอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัได้    

• กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด: ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มุ่งเน้นการติดต่อลกูค้าเป้าหมายโดยตรง
นอกเหนือจากการติดต่อผ่านตวักลางต่าง ๆ เช่น การติดต่อผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อเสนอบริการให้เช่าโรงงานและคลงัสินค้าให้แก่  
คู่ค้าและห่วงโซ่ของผู้ผลิตเหล่านัน้  การติดต่อผ่านหน่วยงานภาครัฐ ส านกังานการค้า สมาคมหอการค้า และตวัแทนซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์  อีกทัง้ยงัเน้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่ น และส านกังานตวัแทน
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ธนาคารจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจะเป็นผู้น าพาและให้ค าปรึกษาแค่นกัลงทุนญ่ีปุ่ นที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจาก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่ น  นอกจากนี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังมีการพัฒนาสื่อ 
เพื่อสง่เสริมการตลาด ได้แก่ การท าประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสิง่พิมพ์ จดัท าวารสาร เอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนงัสอืต่าง ๆ 
แผ่นปา้ยโฆษณาขนาดใหญ่  การพฒันาเว็บไซด์ให้ทนัสมยัและเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย รวมถึงการเข้าร่วมงานสมันาและงานแสดง
สนิค้าอตุสาหกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ และการสร้างเครือขา่ยการตลาดและพนัธมิตรทางธุรกิจในตา่งประเทศเพื่อเข้าถึงกลุม่
ลกูค้าเปา้หมาย  

ภาวะการแข่งขนั  

ธุรกิจการให้บริการเช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงานส าเร็จรูปมีการแข่งขันกันค่อนข้างสงู เนื่องจากมีอุปทาน
เพิ่มเติมเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องอีกทัง้ยงัมีการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดที่รุนแรงขึน้ เช่น การลดอตัราค่าเช่าเพื่อดึงดดูกลุม่
ลกูค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ของการเช่าคลงัสินค้าและโรงงานโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ทรงตัว เนื่องจากการเช่า
คลงัสินค้าและโรงงานยงัคงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าของเพื่อลดต้นทุนของโครงการและเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนีด้้วยท าเลที่ตัง้เชิงกลยุทธ์ ทักษะแรงงานชัน้สูง ระบบโครงสร้างพืน้ฐานและ
สาธารณปูโภคที่ดี ท าให้ประเทศไทยยงัคงสถานะเป็นฐานการผลติที่ส าคญัของอาเซียนให้แก่บริษัทผู้ผลติชัน้น าระดบัโลกหลาย
ราย 
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4. ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1      ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

4.1.1  ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุ กองทรัสต์ได้เข้าท าสญัญาเช่าที่ดิน 
สญัญาเช่าช่วงที่ดิน สญัญาเช่าอาคารและสิ่งปลกูสร้าง สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลกูสร้าง สญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน
และสิ่งปลกูสร้าง และ/หรือสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์
ในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และด าเนินการใด ๆ เพื่อให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจไม่ปฏิบตัิตามสญัญา หรือ ผิดสญัญา หรือ เ กิด
เหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการเลิก หรือ ผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นนี ้แม้กองทรัสต์จะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียก
คา่เสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ช าระไปแล้วก็ตาม แต่เหตกุารณ์ที่คู่สญัญาผิดสญัญาดงักลา่วอาจ
ท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที่ก าหนด
ไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไมส่ามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของกองทรัสต์ตามข้อก าหนด หรือ ในกรณีที่คูส่ญัญาปฏิบตัิผิดข้อก าหนด
และเง่ือนไขตามสญัญาที่เก่ียวข้องแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์เรียกร้อง กองทรัสต์อาจต้องน าเร่ือง
ดงักลา่วเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที่เก่ียวข้องซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการด าเนินการดงักลา่ว 
ทัง้นี ้ ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการด าเนินการรวมถึงจ านวนเงินท่ีกองทรัสต์จะ
ได้รับชดเชยจากความเสียหายต่าง ๆ ดงักลา่ว นอกจากนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กบัดลุพินิจของศาลที่เก่ียวข้อง และถึงแม้ศาลจะมี  
ค าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบังคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมี  
ความเสีย่งที่จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

อนึ่ง ในการเข้าท าสญัญาเช่าที่ดิน สญัญาเช่าช่วงที่ดิน และสญัญาเช่าอาคารและสิ่งปลกูสร้างได้มีการ
ก าหนดคา่เสียหายที่กองทรัสต์จะได้รับในกรณีที่มีการผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าตกลงช าระคา่เสยีหายให้แก่กองทรัสต์ 
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา โดยเง่ือนไขดงักลา่วมีความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี  
ในบางกรณีค่าเสียหายที่ผู้ ให้เช่าจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ดงักลา่ว อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของความ
เสยีหายที่กองทรัสต์ได้รับจากการผิดสญัญาและอาจจะน้อยกวา่มลูคา่ที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

4.1.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหาผู้เช่ารายย่อยเม่ือใกล้สิน้สุดระยะเวลาการเช่า 

เนื่องจากทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่กองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าซึ่งมีช่วงระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 27 ถึง 30 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึ่งกองทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้  
ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดงันัน้ กองทรัสต์จึงมีความเสี่ยงในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อยเมื่อใกล้สิน้สดุระยะเวลาการเช่า
ดงักลา่ว เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาของผู้ เช่ารายย่อยในการท าสญัญาเช่าคลงัสินค้าและ
โรงงาน อยา่งไรก็ดี เนื่องจากในการท าสญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายยอ่ยสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานท่ีมีอายขุองสญัญา  
ไม่เกิน 3 ปี ท าให้ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสุดท้ายก่อนสิน้สดุสญัญาเช่าเพียงเท่านัน้  นอกจากนี ้
เนื่องจากผู้ เช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานระยะสัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะสามารถจัดหา  
ผู้ เช่าที่มีความต้องการเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าได้ 
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4.1.3  ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ ้นอยู่ กับความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด (“ทีพาร์ค”) และบริษัท ไทคอน  
อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าและโรงงาน 
ที่ได้ลงทนุตามล าดบั โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีหน้าที่บริหารจดัการทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์
มอบหมาย รวมถึงการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว อาทิเช่น การหาผู้ เช่ารายใหม่ การตอ่สญัญาเช่า สญัญาบริการ 
และ/หรือ สญัญาบริการสว่นกลางกบัผู้ เช่าปัจจุบนั การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การบ ารุงรักษาหรือพฒันาทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
ได้ลงทนุให้อยูใ่นสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดงักลา่วจะสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม หากทีพาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากเหตผุล
ใดเหตผุลหนึ่ง แม้ว่ากองทรัสต์ได้ก าหนดอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทรัสต์อาจไม่
สามารถแต่งตัง้บคุคลอื่นเพื่อท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุได้ดีเทียบเท่ากบัการบริหารจดัการของทีพาร์คและไท
คอน ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนของกองทรัสต์ 

4.1.4  ความเสี่ยงที่ เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทีพาร์คและไทคอน 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แตง่ตัง้ให้ทพีาร์คและไทคอนป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิประเภท
คลงัสนิค้าและโรงงานท่ีได้ลงทนุตามล าดบั ในขณะเดียวกนัทีพาร์คและไทคอน ก็ยงัคงเป็นเจ้าของคลงัสินค้าและโรงงาน 
ในโครงการ นิคมอตุสาหกรรม และสวนอตุสาหกรรมเดียวกนักบัทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุ  และรวมถงึการท่ีกลุม่ไทคอนเป็นผู้
ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ทีพาร์คและไทคอนยงัเป็นผู้ เสนอขายคลงัสนิค้าและโรงงานให้แก่กองทรัสต์ ซึง่
บทบาทตา่ง ๆ ของ ทีพาร์คและไทคอน ที่มีตอ่กองทรัสต์อาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ได้ ไมว่า่จะ
เป็นการคดัเลอืกคลงัสนิค้าและโรงงานมาเสนอขายให้กบักองทรัสต์ และการจดัหาผู้ เช่าใหม ่ ประกอบกบัการท่ีไทคอนจะเป็นผู้
ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ และท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จึงอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการท าหน้าทีเ่ป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และหาผู้ เชา่ให้ทรัพย์สนิท่ีเป็นของกองทรัสต์  ไทคอน  ทีพาร์ค   

อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัให้มีมาตรการในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว  
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซือ้คลังสินค้าและโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของไทคอนและ  
ทีพาร์คในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งรอบคอบและระมดัระวงั ดงันี ้
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• ผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดมาตรการที่ใช้ในการก ากบัดแูลโดยจดัให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ด าเนินการน าเสนอข้อมลูคลงัสินค้าหรือ โรงงานท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองของ ทีพาร์ค หรือ ไทคอน หรือ กองทรัสต์ 
อยา่งเทา่เทียมกนั รวมถึงผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดคา่เช่าของคลงัสนิค้าและโรงงานท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได้ เมื่อค านึงถึง
ขนาดของอาคาร พืน้ท่ีใช้สอย ท าเลที่ตัง้ และรูปแบบของสิง่ปลกูสร้าง โดยจะก าหนดให้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเพื่อให้ลกูค้าแต่ละรายมีข้อมูลของคลงัสินค้าหรือ โรงงานที่สามารถให้เช่าได้ในช่วงเวลานัน้อย่างเพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจอยา่งเทา่เทียมกนั 

• ทัง้นี ้ในการน าเสนอข้อมูลทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ให้แก่ลกูค้าที่สนใจจะเช่าพืน้ที่ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะน าเสนอข้อมูลอาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานที่ว่างอยู่ โดยจะไม่ระบุ
ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนัน้ ๆ ซึ่ง มาตรการดงักล่าวจะช่วยให้การน าเสนอข้อมูลทรัพย์สินทัง้หมดมีความเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัท ารายงานหรือน าส่งข้อมูลรายช่ือลกูค้าที่มีความสนใจจะเช่าทรัพย์สินของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นรายเดือนให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยในรายงานดงักล่าวจะระบุท าเลที่ตัง้ 
พืน้ที่ใช้สอย และรายละเอียดของอาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานที่ลกูค้ามีความประสงค์ที่จะเช่า ซึ่งมาตรการดงักลา่วจะช่วยให้ 
ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานของผู้จดัการอสงัหาริมทรัพย์ด้านการหาผู้ เช่าเพื่อเช่าทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหาร
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

• ผู้จัดการกองทรัสต์จะก าหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่  
ทีพาร์คและไทคอนจะได้รับจากการท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์อยา่งเป็นธรรม 

• ผู้จดัการกองทรัสต์จะก าหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลีย่นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

▪ กรณีที่ผลการด าเนินงานประจ าปีของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนต ่ากว่าประมาณ
การผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนมุตัิจากผู้จดัการ
กองทรัสต์เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั และ 

▪ กรณีอัตราการเช่าทรัพย์สินที่บริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอนต ่ากว่าร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 3 เดือนติดตอ่กนั เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั 

ทัง้นี ้ในบางกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ลงทนุ โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาด าเนินการซ่อมแซมด้วยตวัเอง และเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ในกรณีที่เป็นงานซ่อมแซม
เลก็น้อย หรือ เป็นงานที่จะต้องใช้ความเช่ียวชาญในการซอ่มแซม หรือ งานที่จะต้องท าในเวลาที่จ ากดั อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
การซอ่มแซมดงักลา่วมีมลูคา่สงู ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายที่จะพิจารณาให้ผู้ เช่ียวชาญท าการถอดแบบราคามาประกอบการ
พิจารณาเบือ้งต้น 
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4.1.5  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยมืเงนิ และช าระคืนตราสารหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัราสว่นการกู้ยืมเงินมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 
17.33 โดยเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้มีมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 5,540 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นกู้  1,800 ล้านบาท และ
เงินกู้ยืมระยะสัน้ประมาณ 3,740 ล้านบาท 

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการกู้ ยืมเงิน การช าระดอกเบีย้ และ/หรือ การช าระคืนเงินต้นไม่ว่า
บางสว่นหรือทัง้หมด อนัเป็นเหตใุห้ผิดสญัญาเงินกู้  และ/หรือ ข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ที่เก่ียวข้อง ซึง่ในกรณีดงักลา่วอาจน าไปสู่
เหตกุารณ์ที่ท าให้เกิดเหตผิุดนดัในสญัญาอื่นได้ (Cross Default) 

ในปัจจบุนั ผู้จดัการกองทรัสต์ไมไ่ด้ก าหนดแผนการส ารองเงินเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ/หรือ
หุ้นกู้อยา่งชดัเจน เนื่องจากผู้จดัการกองทรัสต์มนีโยบายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินเพื่อช าระคืนเงินต้นของเงินกู้ ยืมธนาคาร และช าระคืนหุ้นกู้ ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี  ้(Refinancing) อย่างไรก็ดี 
กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชุดใหม่ และ/หรือ ไม่ได้ตกลงท าสญัญาเงินกู้ ฉบบัใหม่ หรือได้
ข้อเสนอในสญัญาเงินกู้ฉบบัใหม่ และ/หรือ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหมไ่ด้ แตม่ีเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ฉบบัใหม่ และ/
หรือ หุ้นกู้ที่ชดุใหมท่ี่ไมด่ีเทา่กบัข้อตกลงหรือเง่ือนไขเดิม 

ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถช าระหนีเ้งินกู้ ยืมธนาคาร (บางส่วน) และ/หรือ ช าระคืนหุ้นกู้ที่ออกและ
เสนอขายในครัง้นี ้(Refinancing) เนื่องด้วยจากเหตกุารณ์ข้างต้น ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาทางเลอืกอื่น ในการหาแหลง่
เงินทุนมาช าระหนี  ้และ/หรือ ช าระคืนเงินต้นดังกล่าว อาทิ การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ รวมถึงการขาย
ทรัพย์สินบางส่วนของกองทรัสต์เพื่อช าระหนี  ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ ทัง้นี ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ โดยจะพิจารณาถึง
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ ความสามารถในการก่อภาระผกูพนั เช่น อตัราสว่นการกู้ยืมเงินตอ่สินทรัพย์รวม
ของกองทรัสต์ และความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตของกองทรัสต์อยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ดี ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์
ลงทุนเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ท่ีตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญัเหมาะแก่การผลิตและการเป็น
ศูนย์กระจายสินค้าที่ดี ผู้ เช่ามีความน่าเช่ือถือ ประกอบกับ ทรัพย์สินเหล่านีถู้กบริหารภายใต้ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ประสบการณ์และมีช่ือเสียง ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นวา่โอกาสที่กองทรัสต์ไมส่ามารถช าระหนีเ้งินกู้ยืมธนาคาร และ/หรือ ช าระ
คืนหุ้นกู้อยูใ่นระดบัท่ีต ่า 
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4.2     ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

4.2.1  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ซ่ึงอาจส่งผลให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกบักองทรัสต์เพิ่ม
สงูขึน้ ทัง้ในเร่ืองของการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผู้ เช่าที่น่าเช่ือถือเพื่อมาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งการแข่งขนั
ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี ้บริษัทคู่แข่งดงักลา่วอาจจะมีแหลง่เงินทนุและ
ปัจจัยสนบัสนุนอื่น ๆ ที่เอือ้ให้สามารถแข่งขันกับทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแข่งขนัดังกล่าวอาจเพิ่มต้นทุนในการ
บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ท าให้อตัราการเช่า และ/หรือ อตัราคา่เช่าที่ทรัสต์เรียกเก็บจากผู้ เช่าลดลง 

อย่างไรก็ตาม บุคลากรของทีแมนในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และ บุคลากรของทีพาร์คและไทคอน  
ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็นเวลานาน รวมทัง้ทรัพย์สิ น 
ที่กองทรัสต์ลงทนุเป็นอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงานที่มีคณุภาพมาตรฐานสงู และมีระบบสาธารณปูโภคที่มีประสทิธิภาพ 
ท าให้สามารถรองรับตอ่ความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพื่อการอตุสาหกรรมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้เป็นอยา่งดี 

4.2.2  ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ   

การเปลีย่นแปลงของปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของ
โลกรวมทัง้ปัจจัยมหภาคอื่น ๆ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาลในด้านการค้าการลงทุนและ  
การต่างประเทศ นโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายด้านการคลงัของรัฐบาล ราคาอสงัหาริมทรัพย์
ในประเทศ มลูคา่ของการอปุโภคและบริโภคภายในประเทศ และความไมแ่นน่อนทางการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจยัที่อาจมี
ผลต่อการตัดสินใจเช่าคลังสินค้าและโรงงานของผู้ เช่ารายย่อยในปัจจุบันและผู้ ที่สนใจจะเช่าในอนาคต โดยเฉพาะจาก
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มผู้ เช่าหลกัของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน รวมทัง้ความผนัผวนดงักล่าว  
ยงัอาจมีผลกระทบตอ่อตัราคา่เช่าอีกด้วย 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
ปัจจยัมหภาคอื่น ๆ รวมทัง้ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอยา่งดี ผู้จดัการกองทรัสต์จึงให้ความส าคญักบัการพฒันากลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างจดุแข็งของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่กลุม่ลกูค้าเปา้หมายทัง้ที่เป็น
บริษัทในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเลือกท าเลที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ที่ที่มีศักยภาพสูง การลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีคณุภาพสงู การให้บริการประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยมีความ
ต่อเนื่องเป็นต้นเพื่อสร้างความได้เปรียบและสามารถรักษาฐานลกูค้าไว้ได้ในยามที่เศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ้ภาครัฐและ
หนว่ยงานต่าง ๆ ยงัมีการสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุในประเทศไทยด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การขอสง่เสริมการ
ลงทุนผ่านส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมจากต่างประเทศ
ย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย 
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อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับผลกระทบและเข้าสูภ่าวะถดถอย หรือมี
เหตกุารณ์ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึน้อาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์ของคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า ผลประกอบการของ 
ผู้ เช่ารายยอ่ยสถานะทางการเงินของกองทรัสต์และราคาของหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถ
ควบคมุปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักลา่ว และไม่สามารถรับรองได้วา่สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนัหรือในอนาคต
หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงาน สถานะทาง
การเงินและผลการด าเนินกิจการของผู้ เช่ารายยอ่ยที่เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทัง้ราคาของหนว่ยทรัสต์ในตลาด 

4.2.3  ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาของผู้เช่ารายย่อย 

กองทรัสต์มีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยบางรายอาจไม่ต่ออายสุญัญา หรือ ผู้ เช่ารายย่อยบางราย
เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง ซึ่งเอือ้ประโยชน์  
ตอ่กองทรัสต์น้อยลงหากเปรียบเทียบกบัสญัญาที่ได้ท าไว้ในปัจจบุนั หรือในกรณีที่มีผู้ เช่ารายยอ่ยจ านวนมากไมต่่ออายสุญัญา
และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายย่อยเดิมได้ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่าง  ๆ 
ดงักลา่วข้างต้นอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ อยา่งไรก็ตาม ในการด าเนินงาน
ปกติผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะหารือกบัผู้ เช่ารายย่อยล่วงหน้าก่อนครบก าหนดอายสุญัญาเช่า ท าให้สามารถด าเนินการหา  
ผู้ เช่ารายยอ่ยใหมม่าทดแทนได้ในกรณีที่ผู้ เช่ารายยอ่ยเดิมไมต่อ่อายสุญัญาเช่า 

4.2.4  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของ 
ผู้เช่ารายย่อย 

ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง ที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่า สญัญา
บริการ และ/หรือ สญัญาบริการสว่นกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็นที่มาของรายได้หลกัของกองทรัสต์  ดงันัน้ ฐานะการเงินของ 
ผู้ เช่ารายยอ่ยอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของทรัสต์ ทัง้นี ้โดยปกติผู้ เช่ารายยอ่ยจะต้องวางเงินประกนัการเช่าเป็นมลูค่า
เท่ากบัค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 เดือน (ตามแต่เง่ือนไขในแต่ละสญัญา) ซึ่งกองทรัสต์
สามารถยดึเงินประกนัการเชา่ดงักลา่วได้หากทรัสต์ไมส่ามารถเรียกเก็บคา่เช่า คา่บริการ และ/หรือ คา่บริการสว่นกลางจากผู้ เช่า
ได้ตามก าหนด อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์จ าเป็นต้องให้ผู้ เช่ารายยอ่ยย้ายออกจากทรัพย์สนิท่ีเช่าตามกฎหมาย เนื่องจาก
ผู้ เช่าผิดนัดช าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง หรือ ผิดสัญญานัน้ ระยะเวลาในทางปฏิบัติที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออก และ/หรือ เวลาที่ใช้ในการหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่อาจมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป ในสถานการณ์
ปัจจบุนั ซึ่งความลา่ช้าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในสภาวะปกติจะใช้เวลาประมาณ 
3 ถึง 6 เดือน ซึง่ใกล้เคียงกบัระยะเวลาการวางเงินประกนัการเช่าของผู้ เช่ารายยอ่ย 

4.2.5  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้เช่ารายย่อย และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของ 
ผู้เช่ารายย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ เช่ารายยอ่ยที่มีมลูคา่การเช่าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ของทรัพย์สนิปัจจบุนั คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 22 ของรายได้ทัง้หมดของทรัพย์สนิปัจจบุนั โดยสดัสว่นรายได้ของผู้ เช่ารายยอ่ยอนัดบัแรกคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 5.26 ของรายได้ทัง้หมดของทรัพย์สนิปัจจบุนั ดงันัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจากการท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยรายใหญ่ดงักลา่ว
ไมส่ามารถช าระคา่เช่า ยกเลกิสญัญาเช่า หรือ ไมต่อ่สญัญาเช่า 
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นอกจากความเสี่ยงเร่ืองการกระจกุตวัของผู้ เช่าดงัที่ได้กลา่วข้างต้นแล้ว กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งจาก
การกระจกุตวัของอตุสาหกรรมของผู้ เช่า และ/หรือ สญัชาติของผู้ เช่า ซึง่หากอตุสาหกรรมใดมีการหดตวั หรือ เกิดปัญหาในกรณี
ที่เก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ อาจสง่ผลกระทบท าให้ผู้ เช่ารายย่อยรายดงักลา่วเลิกเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาเช่า 
และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี ทีพาร์คและไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เช่ือวา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์
ลงทุนปัจจุบนัเป็นทรัพย์สินที่มีศกัยภาพ ตัง้อยู่ในท าเลที่ดี อีกทัง้ โดยทัว่ไปลกัษณะของการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า จะมีการ
กระจุกตัวของกลุ่มธุรกิจ (Cluster) ของคู่ค้าที่มีความเก่ียวเนื่องกัน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายกระชับความสมัพันธ์กับ
ตา่งประเทศ โอกาสที่ผู้ เช่าย้ายออก และ/หรือ ไมต่่อสญัญานา่จะมีความเป็นไปได้น้อย และการหาผู้ เช่าเพื่อทดแทนน่าจะท าได้
ไมย่าก อนึง่ กองทรัสต์มีนโยบายในการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติม ซึง่จะช่วยลดการพงึพิงรายได้จากผู้ เช่ารายใดรายหนึง่ 

4.2.6  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้าง 

 ผู้ เช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์อาจท าการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าจากกองทรัสต์ซึ่งต้องได้รับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการต่อเติมดดัแปลงทรัพย์สินที่เช่ าโดยไม่มีใบอนุญาต
ดงักล่าว เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจพิจารณาให้ผู้ดดัแปลงหรือเจ้าของอาคารแก้ไขหรือระงบัการใช้อาคารส่วนที่ดดัแปลง  
ต่อเติมดังกล่าวได้ ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนส่วนของอาคารที่ดัดแปลงต่อเติม  
ในลกัษณะดงักลา่วหากผู้ เช่าไมด่ าเนินการตามค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินในการรือ้ถอนสว่นของอาคารท่ีดดัแปลงตอ่เติม 

อย่างไรก็ดี สญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายย่อยได้มีการให้ผู้ เช่าวางเงินประกนัการเช่า เพื่อเป็นหลกัประกนัการ
ปฏิบัติตามสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อย และกรณีที่ผู้ เช่าท าการดัดแปลงหรือต่อเติมใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมของ
กองทรัสต์ จะถือเป็นเหตใุนการผิดสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายยอ่ย  ดงันัน้ กองทรัสต์จะสามารถน าเงินประกนัการเช่าดงักลา่วมาใช้
เป็นคา่ใช้จ่ายในการรือ้ถอนสว่นของอาคารท่ีดดัแปลงตอ่เติมได้ 

นอกจากนี ้เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่าหรือสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผู้ เช่ารายย่อยมีหน้าที่ต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เช่าคืนในสภาพดี รวมทัง้ท าให้ทรัพย์สินที่เช่ากลบัคืนสู่สภาพเดิมหากมีการดัดแปลงหรือต่อเติมใด  ๆ โดยผู้ เช่า 
รายย่อยเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายเองหรือผู้ เช่าจะช าระคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการดงักลา่วให้แกก่องทรัสต์ ดงันัน้ ความเสีย่งในสว่น
ที่เก่ียวกับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารรวมถึงการด าเนินการต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อ 
การด าเนินงานและสถานะการเงินของกองทรัสต์ 

4.2.7  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบที่ดินหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สินสิน้สุด 

เนื่องจากบางสว่นของทรัพย์สนิที่กองทรัสต์ลงทนุ เป็นการลงทนุในสทิธิการเช่าที่ดิน กบัทีพาร์ค และ/หรือ 
ไทคอน ซึง่สญัญาเช่าดงักลา่วก าหนดให้กองทรัสต์มีหน้าที่ต้องรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างบนที่ดินเพื่อสง่มอบที่ดินคืนให้แก่
ทีพาร์คหรือไทคอนเมื่อครบก าหนดอายสุญัญาเช่า กองทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่จะมีภาระและมีค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนอาคาร
และสิง่ปลกูสร้าง 
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อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถน าซากที่ได้จากการรือ้ถอนอาคารคลงัสินค้าไปจ าหน่ายเพื่อน ามาชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนได้ นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัมีเวลาในการด าเนินการส่งมอบที่ดินคืนตามสญัญาถึง 180 วนั ในการ
ด าเนินการดงักลา่ว จึงอยูใ่นวิสยัที่ทรัสต์สามารถด าเนินการได้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่กองทรัสต์ 

ทัง้นี ้การรือ้ถอนดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งอาจท าให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ 
รือ้ถอนเพิ่มขึน้และอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สถานะทางการเงินของกองทรัสต์ในปีที่ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง 

4.2.8  ความเสี่ยงเร่ืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดหรือบางส่วนที่กองทรัสต์ลงทุน ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการเวนคนืที่ดิน และ อาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผล
ต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

ในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในพระราชบญัญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ .ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนื่องจาก  
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดในกฎหมายดังกล่าว หรือ กองทรัสต์อาจได้รับค่าชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าเงิน 
ที่กองทรัสต์ลงทนุซึง่จะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุประเภทสทิธิการเช่า ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น   
ทีพาร์คตกลงจะคืนค่าเช่าบางสว่นส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ทีพาร์คได้รับเงิน 
ที่ได้รับจากการเวนคืนตามที่ก าหนดในสญัญาเช่าที่เก่ียวข้อง  

ส าหรับทรัพย์สนิปัจจบุนั สญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายยอ่ยที่ยงัมีผลอยูใ่นปัจจบุนัของคลงัสนิค้าจ านวน 1 ยนูิต 
พืน้ท่ีคลงัสนิค้าประมาณ 24,043 ตารางเมตร คิดเป็นพืน้ท่ีคลงัสนิค้าไมเ่กินร้อยละ 6.5 ของพืน้ท่ีให้เช่ารวมของทรัพย์สนิปัจจบุนั 
มีเง่ือนไขก าหนดให้ผู้ให้เช่าชดใช้คา่เสยีหายและคา่ใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสม และใช้ความสามารถอยา่งดีที่สดุในการจดัหา
สถานท่ีเช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลงัสนิค้าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยในกรณีทรัพย์สนิถกูเวนคืน เมื่อกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สิน
ดงักลา่ว กองทรัสต์จะมีภาระในการด าเนินการตามข้อสญัญาดงักลา่วไปตลอดอายขุองสญัญาเช่าฉบบันีอ้ยา่งไรก็ดี กองทรัสต์
ได้ท าข้อตกลงกบัทีพาร์คเพื่อก าหนดให้ทีพาร์คมีหน้าที่ด าเนินการตามข้อก าหนดดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่ารายยอ่ยโดยทีพาร์คจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแทนกองทรัสต์ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วถกูเวนคืน 

4.2.9  ความเสี่ยงเร่ืองการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าที่ ผู้เช่าท ากับทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน บางรายการ 

ทรัพย์สนิปัจจุบนับางรายการ มีสญัญาเช่าทรัพย์สินท่ีผู้ เช่าท ากบั ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ซึง่ให้สิทธิแก่
ผู้ เช่าในการยกเลิกสญัญาเช่าที่ดิน และ/หรือ อาคารคลงัสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน และ/หรือ สญัญาบริการ และ/หรือ 
สัญญาบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) (“สัญญาบริการลูกค้า”) ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ หากมีการใช้สิทธิ 
ภายหลงัจากระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัเร่ิมต้นของสญัญาดงักล่าว (Option to Early Terminate) โดยการบอกกลา่วเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย 3 เดือนลว่งหน้า โดยไมถ่กูยดึเงินประกนัการเช่า  

ในกรณีที่ผู้ เช่าใช้สิทธิดงักลา่วข้างต้นภายในระยะเวลาที่เหลอืของสญัญาเช่าปัจจุบนั (โดยไม่รวมกรณีที่  
ผู้ เช่าใช้สทิธิในการย้ายคลงัสินค้า (Option to Swap) ไปยงัทรัพย์สินอื่นของกองทรัสต์) ทีพาร์ค และ/หรือไทคอน (แล้วแตก่รณี) 
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ตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจ านวนเงินเท่ากบัเงินประกันการเช่าตามที่ระบไุว้ในสญัญาเช่า ดงันัน้ กองทรัสต์จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการท่ีผู้ เช่าใช้สทิธิตามสญัญาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าต้องการต่ออายสุญัญาเช่าภายหลงัสญัญาเช่าฉบบัปัจจุบนัหมดอายลุง ผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้สทิธิในการย้ายคลงัสินค้า (Option to Swap) และสิทธิในการบอกเลิกสญัญาบริการลกูค้าก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาโดยไมถ่กูริบเงินประกนั (Option to Early Terminate) แก่ผู้ เช่าในสญัญาเช่าฉบบัใหม่ตอ่ไป เพื่อจงูใจให้ผู้ เช่า
ตอ่อายสุญัญาเช่า ซึง่ในกรณีนีห้ากผู้ เช่าใช้สทิธิดงักลา่วภายหลงัการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไปนัน้ กองทรัสต์จะมีความเสีย่งที่จะ
ไม่ได้รับการชดเชยเงินประกนัการเช่าจากทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ทัง้นี ้ในการต่ออายสุญัญาเช่ากบัผู้ เช่า ผู้จดัการกองทรัสต์
อาจเจรจากบัผู้ เชา่ หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เจรจากบัผู้ เช่าเพื่อขอปรับเปลีย่นเง่ือนไขดงักลา่ว โดยไมใ่ห้สทิธิใน
การย้ายคลงัสินค้า (Option to Swap) และสทิธิในการบอกเลิกสญัญาบริการลกูค้าก่อนครบก าหนดระยะเวลาโดยไม่ถกูริบเงิน
ประกัน (Option to Early Terminate) แก่ผู้ เช่า หรือผู้จัดการกองทรัสต์อาจเจรจากับทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน เพื่อให้ทีพาร์ค 
และ/หรือ ไทคอน ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ ให้เช่าเดิมให้ชดเชยเงินประกนัการเช่าตามที่ระบไุว้ในสญัญาเช่าฉบบั
ใหม ่เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วได้ โดยจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

5.       ข้อพิพาททางกฎหมาย  

กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีนยัส าคญัซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการด าเนินงานของ
กองทรัสต์ 

6. ข้อมูลส าคัญอื่น  

 กองทรัสต์ไมม่ีข้อมลูส าคญัอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1 หน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์ 

จ านวนเงินทนุในโครงการปัจจบุนั                           25,423,451,777 บาท 
จ านวนเงินทนุในการเสนอขายครัง้แรก    3,425,000,000 บาท 

จ านวนเงินทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1    2,243,000,000 บาท 

จ านวนเงินทนุในการเพิ่มทนุเพื่อรองรับ                    19,881,389,026 บาท 

การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

จ านวนเงินทนุในการลดทนุครัง้ที ่1         66,239,500 บาท 

จ านวนเงินทนุในการลดทนุครัง้ที ่2         59,697,750 บาท 

จ านวนหนว่ย  2,602,387,048  หนว่ย 

ประเภทหนว่ยทรัสต์     ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

จ านวนเงินทนุจดทะเบยีนและที ่ 25,423,451,777 บาท 

ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย               9.7864 บาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)  

7.2 ข้อมูลผู้ถอืหน่วย 

7.2.1 กลุ่มผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 

ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่ 

คิดเป็นสดัส่วนการ

ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1.  TICON INTERNATIONAL PTE.LTD. 550,000,000 21.13% 

2.  ส านกังานประกนัสงัคม 448,019,962 17.22% 

3.  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 157,781,453 6.06% 

4.  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 104,947,981 4.03% 

5.  บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 52,785,742 2.03% 

6.   กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ อินคมัพลสั 38,580,133 1.48% 

7.   บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 37,359,673 1.44% 

8.   MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 35,000,000 1.34% 
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9.   วรรณ พร็อพเพอร์ตี ้พลสั ฟันด์ 22,245,645 0.85% 

10. UBS AG SINGAPORE BRANCH 20,361,989 0.78% 

รวม 1,467,082,578 56.37% 

 

                                                                                7.2.2 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ถอืหน่วยทรัสต์ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกนั) 

ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอือยู่ 

คิดเป็นสดัส่วนการ

ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1.  TICON INTERNATIONAL PTE.LTD. และ บริษัท 

ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
574,733,966 22.08% 

2.  ส านกังานประกนัสงัคม 448,019,962 17.22% 

 

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ที่ มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ 

1. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”)  

ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ โดย ณ ปัจจุบัน  
ไทคอนถือหุ้ นในผู้ จัดการกองทรัสต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70.00 ของจ านวนหุ้ นที่ช าระแล้วทัง้หมด ไทคอนเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ( Industry: Property & Construction)  
ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Sector: Property Development) นอกจากนี  ้ไทคอนยังท าหน้าที่ เป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ  

2. บริษัท มิตซุย แอนด์ โค (เอเซียแปซิฟิก) จ ากัด (“มิตซุย”) 

มิตซุยซึ่งเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทรัสต์ และปัจจุบนัถือหุ้นในผู้จดัการกองทรัสต์คิด

เป็นประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว มีที่ตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค 

จ ากัด (Mitsui & Co., Ltd.) (ญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกบริษัทหนึ่ง  ด าเนินธุรกิจหลากหลายชนิด เช่น  

การค้าขาย การลงทนุ และ การให้บริการ ทัง้นี ้มิตซุย มิได้มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัไทคอนแตอ่ยา่งใด 
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 7.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ 

7.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ  2 ครัง้ อย่างไรก็ดี 
ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ  
2 ครัง้ได้ ทัง้นี ้

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 
ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้แล้วแตก่รณีหรืออตัราอื่นใดที่ ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึง่ หมายถึง ก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) การหกัก าไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่า หรือการสอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(ข) การหกัรายการเงินส ารอง เพื่อการชาระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพัน จากการกู้ ยืมของ
กองทรัสต์ 

2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

7.3.2 ข้อจ ากัดและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 
ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้
บคุคลดงักลา่วทราบโดยไมช่กัช้าถึงข้อจ ากดัสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ ในสว่นที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เว้นแต่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดหรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
รายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สทิธิได้รับในคราวนัน้  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตรา
ประโยชน์ตอบแทน โดย 

ก. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

ข. ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ค. ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนและทรัสตีหรือแจ้งข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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3. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมน่ าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่น
ใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสทิธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และ
ให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

7.3.3  ข้อจ ากัดในการลงทุนหุ้นกู้ของกองทรัสต์  

กองทรัสต์ที่ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหมต้่องไม่ขายหุ้นกู้ ให้กบักลุม่ผู้ที่จะจ าหนา่ย จ่าย โอน 
ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบุคคลดงักลา่ว รวมกันเกินกว่าร้อยละ  50 ของ
จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทัง้หมด  

ค าวา่ “กลุม่บคุคลเดียวกนั” หมายความวา่ บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใด ลกัษณะหนึง่หรือหลาย
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

ก.  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

ข.  นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นในนิติบุคคล
ดงักลา่วไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้น ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือความเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด   

ค.  กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (1) หรือ (2) แตท่ัง้นี ้มิให้รวมถึงกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

    7.3.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุน ตัง้แต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559 

ครัง้ที่ รอบผลการด าเนินงาน วันจ่ายผลตอบแทน 

แก่ผู้ถือหน่วย 

ผลตอบแทน 

(บาท : หน่วย) 

ประเภท 

ผลตอบแทน 

1 12 ธ.ค. 2557– 31 มี.ค 2558 12 มิ.ย 2558 0.2175 ประโยชน์ตอบแทน 

2 1 เม.ย. 2558 – 30 มิ.ย. 2558 4 ก.ย. 2558 0.1934 เงินคืนทนุ 

3 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย 2558 30 พ.ย 2558 0.0370 ประโยชน์ตอบแทน 

4 1 ก.ค 2558 – 30 ก.ย 2558 30 พ.ย 2558 0.1743 เงินคืนทนุ 

5 1 ต.ค 2558 – 30 ต.ค 2558 30 พ.ย 2558 0.0637 ประโยชน์ตอบแทน 

6 1 พ.ย 2558 – 31 ธ.ค 2558 22 มี.ค 2559 0.0940 ประโยชน์ตอบแทน 

7 1 ม.ค 2559 – 31 มี.ค 2559 7 มิ.ย 2559 0.1800 ประโยชน์ตอบแทน 

8 1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 5 ก.ย. 2559 0.1702 ประโยชน์ตอบแทน 

9 1 ก.ค 2559 – 30 ก.ย 2559 6 ธ.ค. 2559 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

10 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 20 มี.ค. 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 
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11 1 ม.ค 2560 – 31 มี.ค 2560 8 มิ.ย 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

12 1 เม.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 6 ก.ย. 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

13 1 ก.ค 2560  – 31 ต.ค 2560 7 ธ.ค. 2560 0.2028 ประโยชน์ตอบแทน 

14 1 พ.ย 2560 – 31 ธ.ค 2560 22 มี.ค 2561 0.0171 ประโยชน์ตอบแทน 

15 1 พ.ย 2560 – 31 ธ.ค 2560 22 มี.ค 2561 0.0929 เงินคืนทนุ 

     

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

8.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัท”) 
TICON Management Company Limited 

 ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 

175 ชัน้ 13/1 (ห้อง 1308) อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 02-679-6565 

 โทรสาร 02-287-3153 

 เว็บไซต์ www.treit.co.th 

 อีเมล์ ir.treit@tmanrm.com 

 เวลาท าการ 8.30 น. ถึง 17.30 น. 

 ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 

 ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท  

 ทนุช าระแล้ว 10,000,000 บาท  

 จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 1,000,000 หุ้น 

 มลูคา่ที่ตราไว้ 10.00 บาทตอ่หุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ โดยปัจจบุนัเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“T REIT”) 

8.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถอืหุ้น รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

(1) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1. บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)  699,997  69.9997 
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2. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  300,000  30.0000 

3. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ  1  0.0001 

4. นางสาวจนัทิมา จริยะโชติภมิู  1  0.0001 

5. นางสาวปร่ิมโอภา ณชัชาจารุวิทย์  1  0.0001 

รวม  1,000,000  100.00 

(2) โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารตามโครงสร้าง ดงันี ้

        แผนผังโครงสร้างการจัดการ 
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(3) คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  
6 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

1. นายสรร  
วิเทศพงษ์ 

ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

ปริญญาตรี /เศรษฐศาสตร์ 
University of Tasmania, 

Australia 
 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ 
▪    บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาล 
▪ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
▪ บมจ.บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาล 
▪ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
▪ กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
▪ บมจ. กลัฟ์อิเล็คตริก 

กรรมการ 
▪ การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
▪ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
▪ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
▪ บจ. โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 
▪ บจ. เหมืองแร่ปแตซอาเซียน 

เลขานกุาร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั นกัวิชาการคลงั
ผู้ทรงคณุวฒิุ ที่ปรึกษาการคลงั 
▪ กระทรวงการคลงั 

กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
▪ ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

Executive Director 
▪ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตนั 

2. นายโสภณ 
บณุยรัตพนัธุ์ 

กรรมการอิสระ ปริญญาโท คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
กรรมการผู้จดัการ  

▪ บจก. วีเน็ท แคปปิทอล 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

▪ บมจ. หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ 
▪ บจก. หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

▪ บจก. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 

กรรมการอิสระ 

▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
กรรมการ 

▪ บจก. ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จ ากดั 

▪ บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี  

▪ บจก. เอ็นทีเอ็น โซลชูัน่ 

▪ บจก. ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ  

▪ บจก. คอปเปอร์ ไวร์ด  

▪ บจก. วีเฮลท์ ทรีซิกตี ้จ ากดั 

▪ บจก. โคแอน  

▪ บจก. บลฟิูช โซลชูัน่  

▪ บจก. บีซีบีจี  

▪ บจก. วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์)  

▪ บจก. วีเซิร์ฟพลสั  

▪ VNET CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD 

▪ บจก. ฟอร์ไซท์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
กรรมการ 

▪ บจก. เน็ทแบนด์ คอนซลัติง้  
▪ บจก. มอริสนั ซีเคเอส  
▪ บจก. ซิตี ้เน็ทเวิร์ค  
▪ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด - อี  
▪ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด - เอส  
▪ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด - เอ็น  
▪ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)  
▪ บจก. ไอ-วิชัน่ โซลชูัน่  

3. นายวีรพนัธ์  
พลูเกษ 

กรรมการ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
University of Colorado, 

USA 
ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟา้ 
University of Colorado, 

USA 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กรรมการ  
▪ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
▪ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส 
▪ TICON International Pte. Ltd. 
▪ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 
▪ TICON (HK) Limited 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

▪ บมจ. เอสวีไอ 
▪ หอการค้า สิงค์โปร์-ไทย 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
▪ กรรมการผู้จดัการ บจก. เฮช แอนด์ คิว 
▪ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรี

ยล คอนเน็คชัน่ 
▪ กรรมการตรวจสอบกรรมการ และกรรมการสรรหา บจก. 

ฟาบริเนท 
▪ เหรัญญิกและกรรมการ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงิน

ร่วมลงทนุ 
4. นายมิชิโอะ 

มาเอดะ 
กรรมการ ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 

Kyoto University, Japan 
 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ผู้จดัการทัว่ไปแผนกการเงิน และ พฒันาธุรกิจองค์กร 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์โค (เอเชีย แปซิฟิค) 

กรรมการ  
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
▪ Insurance Company of Trinet Asia Pte Ltd 

(Singapore) 
▪ Mekong Capital Holding (Vietnam) 
▪ Challenger Emerging Market Infrastructure Fund 

Pte Ltd (Singapore) 
▪ Challenger MBK Fund Management Pte. Ltd. 

(Singapore) 
▪ Global Consumer Product Private Limited (India) 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์โค  

 
5. นายโสภณ ราช

รักษา 
กรรมการ ปริญญาโท รัฐประศาสน

ศาสตร์ National Graduate 
Institute for Policy Studies, 

Japan 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

Michigan State University, 
USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการใหญ่  
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กรรมการ  
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
▪ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
▪ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส 

▪ Shanghai TICON Investment Managemant    
      Co., Ltd. 
▪ บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด 
▪ TICON International Pte. Ltd. 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
▪ บจก. ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป 
▪ บจก. ทีซีซี แลนด์ 

ผู้อ านวยการ 
▪ บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ 

 

กรรมการผู้จดัการ 
▪ บจก. ทซีีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

ปรึกษาคณะกรรมการ 
▪ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่การลงทนุอาวโุส 
▪     การสง่เสริมการลงทนุในตา่งประเทศ ส านกังา 

           คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

6. นายพีระพฒัน์ 
ศรีสคุนธ์ 

กรรมการผู้จดัการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Mahidol University 

International College 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

Texas A&M University, 
USA 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
กรรมการผู้จดัการ 
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
รองผู้จดัการทัว่ไป  
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

 

 

(4)  กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการยกเว้นกรรมการอิสระเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบตอ่ตวับริษัทเอง และหน้าที่และความรับผิดชอบตอ่กองทรัสต์ภายใต้การบริหาร ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัท 

(1) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ของผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบท่ีเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น 

(2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัท ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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(4) ด าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผล
และเช่ือถือได้ 

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ  
เทา่เทียมกนั 

(6) มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์  
การบริหารงาน การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของ
กรรมการอื่นหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

(7) พิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของรายการที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การซือ้ขายทรัพย์สินที่มี
นยัส าคญั 

(9) กรรมการอิสระจะเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีที่เห็นวา่มีเร่ืองที่ส าคญัที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยงั
มิได้มีการบรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(11) รายงานข้อมลูตาม “แบบรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ตอ่บริษัท ตามเกณฑ์ที่
บริษัทก าหนด 

(12) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง  รวมทัง้คดัเลือก 
เสนอแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(13) ในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการสามารถขอค าแนะน าหรือความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษา
ภายนอกเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

(14) พิจาณาและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่ส าคญัของบริษัท เช่น การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท การคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีของบริษัท เป็นต้น กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะผู้บริหาร
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ 

(1) ก าหนดนโยบายที่ส าคญัของทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคดัเลือก
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(2) พิจารณาอนมุตัิการซือ้หรือขายทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามนโยบาย
ของบริษัท 
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(3) พิจารณาอนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน จ านวนของ
เงินทนุ ข้อก าหนด และเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(4) ดูแลจัดการให้ผู้ บริหารมีการรายงานผลประกอบการของทรัสต์ รวมทัง้รายงานประเด็นต่าง  ๆ  
ที่ส าคญัตอ่คณะกรรมการในทกุ ๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

(5) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยของทรัสต์ 

(6) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยของทรัสต์ 

(7) พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสต์กบั
บคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องโดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้  ๆ จะ
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องรวมทัง้การซือ้ขายทรัพย์สินที่มี
นยัส าคญั 

(9) กรรมการอิสระเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาอนมุตัิแนวทางด าเนินการเพื่อบริหารความเสีย่งตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทรัสต์ 

(11) ดแูลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคุม
ภายในของกองทรัสต์ 

(12) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท ตามที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้
ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเก่ียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานและ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(13) คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของทรัสต์ รวมทัง้จดัประชมุผู้สอบบญัชี
อิสระ ตามความเหมาะสม 

(14) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย์ของทรัสต์ กรรมการจะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของทรัสต์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลในนัน้  
จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น โดยผู้ ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 
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(6) ผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
1. นายพีระพัฒน์ 

ศรีสคุนธ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
(รักษาการ) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
อสงัหาริมทรัพย์ 
(รักษาการ) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
กฏหมายและก ากบัการ

ปฎิบตัิการ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Mahidol University 

International College 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

Texas A&M University, 
USA 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รองผู้จดัการทัว่ไป  
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

 

2. นายภมูภาร 
อรุณธรรมกลุ 

ผู้อ านวยการฝ่ายกล
ยทุธ์การเงิน การลงทนุ 
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน), สถาบนับณัฑิต 
บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Capital Market Associate 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

Senior Auditor 
▪ Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

 

3. นางสาว 
น า้ทิพย์ 
ปานจนัทร์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี ปริญญาโท การบญัชี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
ปริญญาตรี การบญัช ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสวุรรณภมิู 

ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี
▪ บมจ. เอสเอฟคอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
▪ บริษัท ไทยไอริกซ์ ลิซซิ่ง จ ากดั 

 

4. นายชาญศกัดิ ์
ธรรมสมบตัิด ี

ผู้อ านวยการฝ่าย 
พฒันาธุรกิจ 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
(ภาคภาษาองักฤษ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(ภาคภาษาองักฤษ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้จดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์ คมัปนี ไทยแลนด์ 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนก Risk Management 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

 
 

(7) ผู้มีอ านาจควบคุม 

- ไมม่ี – 

(8)  กรรมการอิสระ 

ในการคดัเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมี
คณุสมบตัิอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์) 

(2) ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัท หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีใน
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะ 
ท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(5) พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัท และพร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจดัการ 

(6) สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตดัสนิใจในกิจกรรมที่ส าคญัของ
บริษัท 

(7) มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศกัยภาพสงูและเป็นท่ียอมรับ 

(8) ไม่เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็น
ผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์  กฎหมายธุรกิจ
สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายที่
เก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ
เป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต 

(10) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทในการด าเนินการให้มีกระบวนการ
จดัท าและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินบริษัทและกองทรัสต์ให้มีความถกูต้องครบถ้วนเพียงพอเช่ือถือได้และทนัเวลา 

(2) พิจารณาติดตามและให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัทในการด าเนินการให้มีระบบการ
ควบคมุภายในและระบบการท างานท่ีเหมาะสมในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
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(3) พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องทัง้นี เ้พื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กองทรัสต์ 

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์ 

จากขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการรายงานให้กรรมการอิสระ
พิจารณาและรับทราบอยา่งสม ่าเสมอรวมถึงการให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

(1) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 

(2) จดุอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและระบบการ
ท างานในการท าหน้าที่ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาทที่ส าคัญในการติดตามและให้
ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัท ในการด าเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาที่เก่ียวข้อง 

(9) กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ในการควบคมุติดตามบงัคบับญัชาและดูแลการท างานของบริษัท ใน
ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จดัการ ดงันี ้

(1) รับผิดชอบดแูลบริหารการด าเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจ าวนั รวมถึงการก ากบั
ดแูลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและสญัญาที่เก่ียวข้อง 

(2) ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหารงานรวมถึงการคดัเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้าง
และการเลกิจ้างพนกังานของบริษัทและก าหนดอตัราคา่จ้างเงินเดือนคา่ตอบแทนโบนสัและสวสัดิการตา่ง ๆ ส าหรับพนกังาน 

(3) ดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและ
หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

(5) มีอ านาจในการออก แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบค าสั่งและข้อบังคับเก่ียวกับการ
ท างานของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(6) มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะ
อยา่งแทนได้โดยการมอบอ านาจชว่งและ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบ
อ านาจที่ให้ไว้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมาย
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้
กรรมการผู้จดัการหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งอาจมี
สว่นได้เสยีหรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบักองทรัสต์ 

8.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัในการดแูลและจดัการกองทรัสต์ซึ่ง
รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และควบคมุการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.      หน้าที่โดยทั่วไปของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสาร
ที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) 

(2) บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ แผนการด าเนินงานของกองทรัสต์ มติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎ
และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(4) ด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(5) ด าเนินการลดทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

2. หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดท ารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 
แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และข้อมลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

(2) ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ผู้จดัการ
กองทรัสต์ต้องชีแ้จง ส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ หรือ ไม่ด าเนินการใด ๆ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลดงัต่อไปนี ้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ก) ข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้กับกองทรัสต์ ตลอดจน
มาตรการที่ใช้ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว โดยจะต้องเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบโดยชดัแจ้งในการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก และทกุครัง้เมื่อเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) 

(ข) ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวข้องของกองทรัสต์ และ
ข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ ข้อมูลเก่ียวกับ
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ธุรกรรมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระ
ผกูพนัของกองทรัสต์  

(ค) ข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บุคคลที่เป็นคู่ค้ากับ
กองทรัสต์ (หากมี)  

(3) ดแูลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมลูที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนที่จะใช้สิทธิออก
เสยีงในการอนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูนัน้ลว่งหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้ข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) จัดท าและส่งข้อมูล รายงาน และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเต็ม รายงานประจ าเดือนซึง่แสดงถึงรายรับและรายจ่าย สิทธิเรียกร้อง 
และหนีท้ี่ต้องช าระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ข้อมลูเก่ียวกบัรายการท่ีเป็น
ธุรกรรมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั ข้อมลูที่เก่ียวกบัรายการที่เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หลกั เป็นต้น 

3.      หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการลงทุนหรือการจ าหน่ายทรัพย์สินของทรัสต์ 

(1) จัดให้มี และ/หรือ ด าเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอื่นอย่าง
เหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเก่ียวข้องกับกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์และ
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

(2) ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(3) ด าเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมจัดให้มีแนว
ทางการบริหารความเสีย่ง  

(4) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัตามหลกัเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้  
ทรัสต์ 

(5) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง ฟืน้ฟ ูและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยูใ่นสภาพดี 

(6) จดัให้มีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกันัน้ 
โดยประกันภัยจะต้องครอบคลมุถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์ และการประกันภยัความรับผิดต่อ
บคุคลภายนอกที่อาจได้รับความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

(7) ให้ความช่วยเหลือทรัสตีในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 
รวมถึง การตกลงด าเนินการจดัหาผู้ซือ้ทรัพย์สนิหลกั   
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(8) ในกรณีมีการขาย ซือ้ หรือ ท าธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะช่วยเหลอืในเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ้ หรือท าธุรกรรมดงักลา่วให้แก่บคุคลอื่นได้  

(9) จดัเตรียมแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสี่ยงอนัเก่ียวข้องกบักองทรัสต์และ
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ แผนการกู้ยืมเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของกองทรัสต์ประจ าปี 

4.    หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(1) อ านวยความสะดวกให้กับทรัสตี หรือ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึง 
ผู้ให้บริการท่ีเป็นบคุคลที่สามในการส ารวจทรัพย์สนิหลกั  

(2) พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลกัก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือทรัสตี 
เมื่อมีการท าหรือตอ่สญัญาเช่าและสญัญาบริการใหมห่รือเมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการเดิมสิน้สดุลง (แล้วแตก่รณี) 

(3) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่อทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ 

(4) บริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึงเงินสดหมนุเวียนของกองทรัสต์ 

(5) จัดท างบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมาย 
วา่ด้วยการบญัชี  

(6) เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการ
ด าเนินงานประจ าวนั (Petty Cash) หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่น ๆ ท่ีตกลงร่วมกนักบัทรัสตี ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากทรัสตี  

(7) จัดให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  
ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

(8) ใช้สิทธิเรียกร้อง ด าเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้  หรือใช้สิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ แทนทรัสตี 
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นครัง้คราว 

(9) ให้ค าแนะน าทรัสตีเก่ียวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่กองทรัสต์จากสภาวะดงักลา่ว  

5.     หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีที่มีการเข้าท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ในกรณีที่มีการเข้าท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวโดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะขอความเห็นชอบจากทรัสตีและ
ขอให้ทรัสตีก าหนดเง่ือนไขในการท าธุรกรรมดงักลา่ว ในกรณีที่ทรัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหากธุรกรรมดงักลา่วไม่มีเหตผุล
และความจ าเป็นเพียงพอ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมด่ าเนินธุรกรรมดงักลา่ว 
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6.     หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมืของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืม ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดเผยจ านวนเงินกู้ยืม และเงินกนัส ารองเพื่อช าระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือตามที่มี
ภาระผกูพนัจากการกู้ยืมเงินในแตล่ะปีจนกวา่จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสอืชีช้วน และแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปีของกองทรัสต์ 

(2) ก าหนดวงเงินกนัส ารองตาม (1) ที่เหมาะสม โดยค านงึถึงจ านวนเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนั
จากการกู้ ยืมเงินและระยะเวลาการช าระหนี ้ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสด  
ที่เกิดจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้ (unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ 

(3) ก าหนดให้กองทรัสต์อาจน าวงเงินกันส ารองของรอบระยะเวลาบญัชีใดที่มีสภาพคล่อง  
ไมเ่พียงพอท่ีจะกนัเงินส ารองไปรวมเพื่อการกนัส ารองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 

7.      หน้าที่อื่นๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์  

ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
ของทรัสต์และการจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะแตง่ตัง้ที่ปรึกษาซึง่ไมม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาไมว่า่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเทา่นัน้ ทัง้นี ้แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปท าให้ที่ปรึกษามีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะต้องไมใ่ห้ที่ปรึกษาผู้ที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนัน้ และ
ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 

8.1.4 การบริหารจัดการ 

บริษัทได้รับการจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลกั ทัง้นี ้
บริษัท ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 6 ฝ่ายหลกั เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของบริษัท เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือระเบียบต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง โดยฝ่ายงานตา่ง ๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.   ฝ่ายกลยุทธ์การเงนิ การลงทุน และ นักลงทุนสัมพันธ์  

ฝ่ายกลยทุธ์การเงิน การลงทนุ และ นกัลงทนุสมัพนัธ์ มีหน้าที่หลกัในการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ลงทนุ และ ความคุ้มค่าการลงทนุ และ คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทนุของกองทรัสต์ นอกจากนี ้ยงัมีหน้าที่ในการบริหาร
จดัการงบประมาณของกองทรัสต์ การบริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ การลงทนุในทรัพย์สินอื่นที่มีคณุภาพ นอกจากนัน้ยงั
เป็นผู้จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสมจากตลาดเงินและตลาดทนุโดยค านงึถึงโครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสม และ พิจารณาตดัสนิใจ
เก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ นอกจากนัน้ทางฝ่ายยงัมีหน้าที่
ในการสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการและสภาวะของอตุสาหกรรมของกองทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุได้ทราบข้อมลูเพื่อการ
ตดัสนิใจในการลงทนุในกองทรัสต์ 
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ฝ่ายกลยทุธ์การเงิน การลงทนุ และ นกัลงทนุสมัพนัธ์ ยงัมีหน้าทีค่ านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทรัสต์เพื่อเปิดเผยตอ่ผู้ลงทนุ ตดัสนิใจลงทนุในทรัพย์สนิอื่นตามนโยบายการลงทนุ นอกจากนี ้งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ยงัมี
หน้าที่ให้ข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่นกัลงทนุและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์  

2.    ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหน้าที่หลกัในการจัดการให้กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจยงัมีหน้าที่ตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สินหลกัและการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หลกัตามนโยบายการลงทนุ จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนีฝ่้ายพฒันาธุรกิจยงัรับผิดชอบ
ในการวิเคราะห์ภาพรวมตลาด และ อตุสากรรมที่ส าคญักบั ผู้ เช่าทรัพย์สนิของทรัสต์  

3. ฝ่ายบัญชี  

 ฝ่ายบญัชีมีหน้าที่ส าคญัในการบนัทกึบญัชีรายวนั การจดัท าบญัชี และ จดัเตรียมข้อมลุอยา่ง 
ครบถ้วนเพื่อน าเสนอข้อมลูทางการเงินในงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจ าปี การออกใบแจ้งหนี ้และ การรับเงินค่า
เช่าจากผู้ เช่า การเรียกเก็บคา่เช่า/บริการผู้ เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์และการจ่ายช าระเงินของกองทรัสต์ 

นอกจากนัน้ฝ่ายบญัชีมีหน้าที่ในการจดัเตรียมเอกสารเพื่อท าการยื่นเสยีภาษีที่ดก่ียวข้องตาม 
ระยะเวลาที่ภาครัฐก าหนดไว้ 

4.    ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จากการลงทุน 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่หลกัในการด าเนินการจดัหาให้มีผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถสร้างรายได้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้ดูแลให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ตลอดจนให้บริการซอ่มบ ารุงทรัพย์สนิท่ีเสยีหายเมื่อผู้ เช่าร้องขอ  

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีหน้าที่วางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ จดัหาผู้ เช่าทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ จดัให้มีการซอ่มบ ารุงและดแูลทรัพย์สนิให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ให้บริการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ในการขอ
หรือตอ่ใบอนญุาตตา่ง ๆ รวมทัง้จดัให้มีการประกนัภยัทรัพย์สนิ  

5. ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติการ  

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิการ มีหน้าที่หลกัในการดแูลให้บริษัท มีการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบักองทรัสต์ที่ออกโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรวมถึงงานดแูลเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทด้วย 

ฝ่ายกฎหมายและก ากับการปฏิบัติการ ยังมีหน้าที่ดูแลให้กองทรัสต์รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัท มีการ
ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535, พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ 2550 รวมทัง้กฎข้อบงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง ด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ รับเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะเก่ียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอก (ถ้ามี)  
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6.    ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal audit Department) 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จ้างบคุคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในซึง่มีหน้าที่หลกัในการดแูลตรวจสอบ
ให้การป ฏิบัติห น้ าที่ ของทุก ฝ่ายงานของผู้ จัดการกองท รัสต์  เป็น ไปตามขัน้ตอนการปฏิบัติ การในเร่ืองต่ าง  ๆ  
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของกรรมการอิสระ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหน้าที่ก าหนดแผนงานและด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายงาน
ตา่ง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบตอ่กรรมการอิสระ ดแูลให้การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

จ านวนบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์  

ล าดับ ฝ่าย อัตรา จ านวนในปัจจุบัน 
1. กรรมการผู้จดัการ 1 1 
2. ฝ่ายกลยทุธ์การเงิน การลงทนุ และ นกัลงทนุสมัพนัธ์ 2 1 
3. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 1 
4. ฝ่ายบญัช ี 13 13 
5. ฝ่ายบริหารสินทรัพย์จากการลงทนุ 6 3 
6. ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏบิตัิการ 1 (มีผู้ รักษาการ) 
7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน - วา่จ้างบคุคลภายนอก 

รวม           24 19 

8.2     ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้แรกและทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท ไทคอน  
โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด (“ทีพาร์ค”) เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้า และ บริษัท ไทคอน  
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประเภทโรงงาน โดยมี
รายละเอียดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แตล่ะราย ดงันี ้

8.2.1 ทีพาร์ค 

 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 

ที่อยู ่ ชัน้  13/1 อาคารสาธรซิตี ท้าวเวอร์ เลขที่  175 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 02-679-6565 

โทรสาร 02-287-3153 

Homepage www.ticonlogistics.com 
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ทีพาร์ค เป็นบริษัทย่อยของ ไทคอน โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้ น  ร้อยละ 100 ของทุน 
จดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว  

ทีพาร์คได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2548 มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
11,500 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาอาคารคลงัสนิค้าที่มีคณุภาพระดบัสากลเพื่อให้เช่า และ/หรือ ขาย ปัจจบุนัทีพาร์คมี
อาคารคลงัสินค้าตัง้อยูใ่นพืน้ที่ 33 โดยทีพาร์คหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในสว่นของคลงัสนิค้า ส าหรับปี 
2560  

8.2.2 ไทคอน 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ ชัน้  13/1 อาคารสาธรซิตี ท้าวเวอร์ เลขที่  175 ถนนสาทรใต้  
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ไทคอนถกูจดัตัง้ขึน้ในปี 2533 เพื่อด าเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในปี 2545 มีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2,751 ล้านบาท (ช าระแล้ว 1,834 
ล้านบาท)เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ไทคอนได้ท าการขายหุ้นเพิม่ทนุ ท าให้ทนุช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 1,834 ล้านบาท  

จนถึงปัจจบุนั ไทคอนได้ด าเนนิการพฒันาอาคารโรงงานให้เชา่ที่มีรูปแบบเป็นอาคารโรงงานเดี่ยวชัน้เดียวมามากกวา่ 
500 อาคารโรงงาน โดยอาคารโรงงานดงักลา่วตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม และเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมใน
ประเทศไทย รวม 18 แหง่ การก่อสร้างอาคารโรงงานดงักลา่วข้างต้นได้ด าเนินงานโดยทมีงานก่อสร้างของไทคอน ซึง่
ประกอบด้วยสถาปนิกวิศวกรและผู้จดัการโครงการซึง่เป็นผู้ควบคมุงานก่อสร้างโดยตรงทัง้นี ้ การมีทมีงานก่อสร้างเป็นของ
ตนเองก่อให้เกิดประสทิธิภาพทัง้ในด้านการเงินการรักษามาตรฐานของอาคารโรงงานและการเพิ่มความคลอ่งตวัในการก่อสร้าง 
กลา่วคอืไทคอนสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดดัแปลงตอ่เติมอาคาร
โรงงานตามที่ลกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของซึง่มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องแล้ว ไท
คอนยงัให้บริการช่วยเหลอืลกูค้าในการขอใบอนญุาตและสาธารณปูโภคตา่งๆตามความต้องการของลกูค้ารวมทัง้การให้บริการ
ขอใบอนญุาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรับคนตา่งชาติและการให้บริการทัว่ ๆ ไปตามที่ลกูค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะน าผู้
ซือ้สนิค้าหรือผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบให้แก่ลกูค้าการให้บริการดงักลา่วนีถื้อได้วา่เป็นการสร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่สนิค้าและบริการของไท
คอนซึง่สง่ผลให้ไทคอนสามารถรักษาอตัราการเช่าอาคารโรงงานให้อยูใ่นระดบัสงูได้ ไทคอนยงัท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เชน่เดียวกบัทีพาร์ค 
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8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1. ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ที่เกิดขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือ
วิธีการอื่นใด และบริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หนงัสือชีช้วนแบบ
แสดงรายการข้อมลูแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากผู้จดัการกองทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์กฎระเบียบ 
และ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงกฎและประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

2. จดัหาผู้ เช่าเพื่อเช่าพืน้ที่ในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ ประสานงานรวมถึงเจรจากบัผู้ เช่า  
ในการเข้าท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการหรือสญัญาอื่นใดที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนรวมถึงการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ประสานงาน เรียกเก็บติดตามทวงถามให้ผู้ เช่ารายย่อยช าระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ 
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการจดัเก็บคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และหนีส้นิใด ๆ (หากมี) และการออก
ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงินชัว่คราว และใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และน าสง่เงินดงักลา่วให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์
โดยโอนไปยงับญัชีของกองทรัสต์ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ก าหนด โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกองทรัสต์ ระเบียบ ประกาศ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และประกาศส านกังาน ก.ล.ต.ตามที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้แจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบเป็น  
คราว ๆ ไป 

4. ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ เช่ารายยอ่ยปฏิบตัิตามสญัญาทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์
ที่ผู้ เช่ารายยอ่ยเป็นคูส่ญัญาอยา่งเคร่งครัด 

5. บ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้อมน าออกให้เช่าหรือขาย ซึ่งรวมถึงการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา อยา่งไรก็ตามในกรณี
ที่คา่ใช้จ่ายที่ใช้ในการซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์สงูกวา่งบประมาณที่ได้รับอนมุตัิ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องขอความเห็นชอบ
จากผู้จัดการกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน ซึ่งความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทรัสต์ดงักล่าวจะไม่ถูกระงบัไว้โดยไม่มี
เหตผุลอนัสมควร 

6. จดัให้มีการเปลีย่นแปลง ฟืน้ฟ ูและดดัแปลงอสงัหาริมทรัพย์ตามความจ าเป็นและสมควร 

7. บริหารจดัการและควบคมุดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ใด ๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร (Preventive Maintenance) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงระบบรักษาความ
ปลอดภยั ระบบการปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบการสือ่สารและการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน และซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ 

8. ประสานงานกับผู้ เช่ารายย่อยเพื่อจัดหาและคงไว้ซึ่งประกันวินาศภัยต่ออสงัหาริมทรัพย์และ
ประกนัภยัความเสยีหายที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก โดยให้การประกนัภยัทัง้สองกรณีเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตความ
คุ้ มครองที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ก าหนด และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังมีหน้าที่จัดให้มีการต่ออายุกรมธรรม์และติดต่อ 
ประสานงานกบัผู้ รับประกนัภยัในนามของกองทรัสต์ ในการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ที่เก่ียวข้อง 

9. พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสงัหาริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือกองทรัสต์
รวมถึงสง่รายงานการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ เมื่อมีการท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม ่ตอ่อายุ
สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือเมื่อสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิมสิน้สดุลง แล้วแตก่รณี  
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10. ส ารวจโอกาสในการลงทุนและแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบถึงทรัพย์สินและ/หรือสิทธิการเช่า 
ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนทางการลงทุนที่ดี ให้ข้อมูลที่จ าเป็นเก่ียวกับทรัพย์สินและ/หรือสิทธิการเช่าดงักล่าวแก่ผู้จัดการ
กองทรัสต์เพื่อพิจารณาการลงทนุ ติดตามดูแลธุรกรรมการซือ้ขายและ/หรือรับโอนสิทธิ และอ านวยความสะดวกในการเข้าซือ้
ทรัพย์สนิและ/หรือรับโอนสทิธิการเช่าดงักลา่วของกองทรัสต์ 

11. ในกรณีที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องการขายและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตกลงด าเนินการในนามของกองทรัสต์ในการจัดหาผู้ ซือ้และ/หรือผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์  ข้อมูลสรุปของผู้ เช่ ารายย่อย และก าหนดระยะเวลาการขายและ/ห รือโอน รวมถึงข้อมูลใด  ๆ  
ที่จะท าให้ผู้ซือ้และ/หรือผู้ เช่ามีความสนใจในการซือ้/เช่าอสงัหาริมทรัพย์มากขึน้ และติดตามดแูลธุรกรรมการซือ้ขายและ/หรือ
โอนสทิธิ และอ านวยความสะดวกในการโอนกรรมสทิธ์ิและ/หรือสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแก่ผู้ซือ้และ/หรือผู้ เช่า 

12. ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะขาย ซือ้ หรือ ท าธุรกรรมใด ๆ อนัเป็นการน ามาซึ่งรายได้
จากอสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงช่วยเหลือตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ร้องขอเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถ 
ขาย ซือ้ หรือท าธุรกรรมดงักลา่วให้แก่บคุคลอื่นได้  

13. รวบรวม ตรวจสอบ และสง่มอบข้อมลูและเอกสารทัง้หมดเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตี ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะสญัญาต่าง ๆ ที่จดัท า
ขึน้ระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีกับบคุคลภายนอกเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ และเพื่อ
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลอืผู้จดัการกองทรัสต์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์รวมถึงการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการที่เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการก่อสร้างและการได้มาซึ่งส่วนต่อขยายใน
อสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ 

14. จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในความควบคุมของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานทางการ
บญัชีที่เก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์ เพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้สอบบญัชีและ/
หรือทรัสตีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวนัและเวลาท าการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และหากได้รับการร้องขอจากผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ สอบบัญชี และ/หรือ ทรัสตีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้อง
ด าเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่ได้รับการร้องขอให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่กรณี) 
โดยไมช่กัช้าเมื่อได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดงักลา่ว  

15. ตรวจสอบและช าระคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์หรือคา่ใช้จ่าย
เก่ียวกับสญัญาที่ท ากับผู้ เช่ารายย่อยหรือสญัญาอื่นใดเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทรัสต์ในการ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์อนุมตัิ และจัดเตรียมหนงัสือรับรองการหกั ณ ที่จ่ายส าหรับค่าใช้จ่าย  
ที่เก่ียวข้องและน าสง่ให้กบักรมสรรพากร 

16. จดัเตรียมและเสนอรายงานประจ าเดือนซึ่งแสดงถึงรายรับ-รายจ่าย เงินค้างรับ และเงินค้างจ่าย 
และบญัชีทดลองรายเดือน ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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17. จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ าไตรมาสในเร่ืองสภาวะตลาดซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวของสภาวะตลาดและจ านวนของลกูค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละไตรมาสภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน
หลงัจากวนัสิน้สดุไตรมาสในแตล่ะไตรมาส 

18. ด าเนินการและ/หรือประสานงานกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ในการจัดการให้ผู้ เช่ารายย่อยได้รับบริการสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน รวมถึง 
แต่ไม่จ ากดัเพียงระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา โทรศพัท์ การก าจดัขยะ การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ต่าง  ๆ การรักษาความปลอดภยั  
ที่จอดรถ รวมถึงการบริการอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ 

19. ด าเนินการใด ๆ เพื่อจดัหา และ/หรือ รับโอน และ/หรือ ด าเนินการอื่นใดร่วมกบัผู้จดัการกองทรัสต์
เพื่อท าให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งใบอนญุาต หนงัสืออนญุาต และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นในการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

20. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่ารายย่อยในการขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  
เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรม แล้วแตก่รณี  

21. ติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และน าส่งภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเกิดจาก
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุ และ/หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์ลงทนุตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในนามของกองทรัสต์ 

22. รับและรักษาไว้ซึง่ใบอนญุาต (ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานอื่นใด) เก่ียวกบัการก่อสร้าง
สว่นขยายใด ๆ ตอ่จากอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อท าให้เกิดพืน้ท่ีเชา่เพิม่ขึน้ในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

23. ด าเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดหรือตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงกนัเป็นครัง้
คราวไป เพื่อให้การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
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8.3     ทรัสตี 

8.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

ที่อยู ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต้  
 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2674-6400 

โทรสาร 0-2679-6882 

Homepage www.bblam.co.th 

8.3.2  หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
และความช านาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้ มีวิชาชีพ  
ในลกัษณะเดียวกันนัน้พึงกระท า  เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องและข้อผกูพนัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดูแลให้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระส าคัญเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ต้องเป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ี ยวข้อง 
ทัง้นี ้หากการแก้ไขไมเ่ป็นไปตามที่กลา่ว ให้ทรัสตีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้  ทรัสต์และตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ 2550 เพื่อดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม นอกจากนัน้ กรณีที่
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ การจัดการทรัสต์ที่ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 
2535 และพ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
มีข้อก าหนดไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  มีค าสัง่ตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ 2550 

(2) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุน 
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาอื่นที่เก่ียวข้อง และกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องดงันี ้

(ก) ดแูลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระท าโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต.ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู ่

(ข) ดแูลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะและปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ซึง่รวมถึงการถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมและ
การแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

http://www.bblam.co.th/
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(ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการจัดท าบญัชีทรัพย์สินในกองทรัสต์ รวมทัง้การมีมาตรการที่เพียงพอในการให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(3) ควบคุมดูแลผู้ จัดการกองทรัสต์ให้มีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องซึง่รวมถึงการจดัท าและสง่งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 

(ข) งบการเงินประจ างวดการบญัชีที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

(ค)  รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินผลการด าเนินงาน 

(ง) รายงานการเปิดเผยข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบักองทรัสต์ 

โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการบญัชี  รวมถึงค านึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคมุ
การประกอบวิชาชีพสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นชอบไว้ด้วย นอกจากนัน้ ให้รายงานและชีแ้จง
เหตผุลตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมช่กัช้า เมื่อมีเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
57 แหง่พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
และจดัสง่รายงานประจ าปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(4) ก ากบัดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัให้มีข้อมลูที่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูล
ดงักล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท าให้ส าคญัผิด รวมทัง้ต้องใช้ความระมดัระวงัอย่างสมเหตุผลเพื่อให้
มัน่ใจได้วา่ได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกบัผู้ลงทนุหรือตดัสนิใจเพื่อผู้ลงทนุอยา่งเหมาะสม 

(5) ดูแลให้กระบวนการเพิ่มทุนและลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์ซึ่งด าเนินการโดยผู้ จัดการ
กองทรัสต์เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(6) ดูแลการด าเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

                                  (7) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมตอ่การจดัหารายได้  
ซึง่รวมถึงการจดัให้มีการประกนัภยัที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่ทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกันัน้  โดยครอบคลมุถึงการประกนั
วินาศภัยที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจาก
อสงัหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 
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(8) ดแูลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินงานทางธุรกิจ กู้ ยืมเงินเพื่อกองทรัสต์ ก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เข้าท าสญัญา และด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(9) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์ลงทุน
เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(10) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์
หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(11) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจ ากัดสิทธิ 
ในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้  
ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(12) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การด าเนินการเก่ียวกบัการขอมติ
จากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซึ่งรวมถึงการจ ากัดสิทธิในก ารออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(13) ในกรณีผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายให้บคุคลอื่นบริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน จะดแูลให้ผู้จดัการ
กองทรัสต์เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมดัระวงั  โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องแสดงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ชดัเจนและมีระบบในการก ากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอ 

(14) ก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท าและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์จาก
บญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาที่สมควร เพื่อตรวจสอบรายการดงักลา่ว 

(15) ก าหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดแูลให้ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์เป็นคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรซึง่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 

(16) แสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์  
เพื่อการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุ หรือเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(17) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุครัง้ เพื่อตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ต้องลงมติวา่ เป็นกรณีที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม ่รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้  
ทรัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(18) จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการ นบัแตรู้่ หรือ พึงรู้ถึงกรณีที่ผู้จดัการ
กองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือ ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการเพื่อแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามที่
เห็นสมควร 
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(19) บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบั
บคุคลอื่น 

(20) แยกการเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 

(21) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ระบุไว้  ในกรณีที่ไม่มี
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทุี่ท าให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เพื่อป้องกนั ยงัยัง้ หรือ จ ากดัมิให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(22) ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนท าหน้าที่เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสยีง
หรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ให้ค านงึถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(23) จดัให้มีการจดัท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ด าเนินการแทนได้ โดยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายละเอียดทัว่ไป ซึ่งได้แก่ ช่ือผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จ านวนหน่วยทรัสต์ มูลค่า 
ที่ตราไว้ ทนุช าระแล้ว วนัเดือนปีที่ออกหนว่ยทรัสต์ และข้อจ ากดัในเร่ืองการโอน (ถ้ามี) 

(ข) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึ่งได้แก่  ช่ือ สัญชาติ  ที่อยู่ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ เลขที่หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ วนัเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
วนัเดือนปีที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) และเลขที่ค าร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการ  
ในทะเบียน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่การถือหนว่ยทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ ต้องก ากบัดแูลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์การจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแต่มีการจดัท าหลกัฐานตามระบบของ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(24) ช าระเงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นรวมทัง้การให้สิทธิ หรือ การจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ที่ปรากฏรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย 

(25) จัดท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  โดยมีข้อมูลที่จ าเป็นและ
เพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้ รวมทัง้มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์  
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ได้ และมีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืน หรือ ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีที่มีข้อจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจ ากดั
สทิธินัน้ไว้ให้ชดัเจน 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                          แบบ 56-REIT 

สว่นท่ี 2: การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  

สว่น 2 หน้า 31 
 

 

(26) ในกรณีที่มีเหตใุนการเปลีย่นผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  จะด าเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั ง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏ 
เหตุดังกล่าว และจะแต่งตัง้บุคคลที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับมติ ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ 
มติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ จะด าเนินการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็น
ส าคญั 

8.3.3   ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ทรัสตี 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีตามที่ระบุใน สญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ครัง้ที่ 2) มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ส าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนที่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท: เท่ากบัร้อยละ 0.060 (ศนูย์

จดุศนูย์หกศนูย์) ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ในสว่นนัน้ 

2)  ส าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่า 15,000 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาท: 

เทา่กบัร้อยละ 0.045 (ศนูย์จดุศนูย์สีห้่า) ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ในสว่นนัน้ 

3) ส าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในสว่นท่ีเกินกวา่ 30,000 ล้านบาทขึน้ไป: เทา่กบัร้อยละ 0.030 
(ศนูย์จดุศนูย์สามศนูย์) ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ในสว่นนัน้ 

โดยทรัสตีจะค านวณคา่ธรรมเนียมทรัสตี และเรียกเก็บจากกองทรัสต์ทกุเดือน โดยใช้มลูคา่ทรัพย์รวมของกองทรัสต์ในวนัสดุท้าย
ของแตล่ะเดือนเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ข้างต้น จะไมร่วมถึงคา่ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ 
ที่แต่งตัง้โดยทรัสตีนอกจากนี ้ทรัสตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในการโอนหรือ รับโอนทรัพย์สิน การออกไป
ตรวจสอบการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้การตรวจสอบทรัพย์สินตามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสามารถเบิกคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการไปตรวจสอบทรัพย์สนิดงักลา่วจากทรัสต์ได้ เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
เดินทาง คา่ที่พกั และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มตา่ง ๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในการคดัส าเนาเอกสารสทิธิ เป็นต้น 

8.4. ชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี 

8.4.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

เลขที ่93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-009-9000  

      8.4.2   ผู้สอบบัญชี 

นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 

เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
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โทรศพัท์ 02-264-9090 

8.5 ประวัติการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

8.5.1 ประวัติการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ อันเนื่องมาจากการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม 
ในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

8.5.2 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม
ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ไม่เคยถกูลงโทษและเปรียบเทียบปรับ  
อนัเนื่องมาจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบญัญตัิทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550  

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น 

ตอ่การบริหารกองทรัสต์และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้ยงัช่วยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นกัลงทนุ และสาธารณชน
ได้รับทราบและตรวจสอบการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนัและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์เช่ือมัน่ว่าระบบ 
การบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุม 
การถ่วงดุลอ านาจ และกระบวนการก ากับดูแลกิจการเป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เติบโต 
อยา่งยัง่ยืนและน ามาซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยการก ากบัดแูลกิจการของกองทรัสต์ค านงึถึงหลกัส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1.  สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถึงหน้าที่ในการสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายให้ได้รับ
สทิธิขัน้พืน้ฐานตามที่กฎหมายก าหนดดงันี ้ 

1.1 สทิธิให้ความเห็นชอบอนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยงกนัหรือการท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

ซึง่ทรัพย์สนิที่มีขนาดรายการเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

1.2 สทิธิในการซือ้ ขายหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิในการซือ้ ขาย หนว่ยทรัสต์ได้อยา่งอิสระ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้
แตง่ตัง้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (Thailand Securities Depository: TSD) ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการด าเนินการเก่ียวกับทะเบียนหุ้นและ
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “นายทะเบียนหลักทรัพย์”) 
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1.3 สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ในที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายของกองทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอ
ภาคกนัตามจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนน
ให้ผู้ ถือ 

หนว่ยทรัสต์ทกุรายขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ และได้น าระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ใน
การลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะแสดงผลการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ในทกุวาระท่ีมีการลงมติให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้ทราบผลการลงคะแนนทนัที 

1.4 สทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอยา่งเทา่เทียมกนั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ในอตัราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน  90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้แล้วแตก่รณี หรืออตัราอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ 7.3 “การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์”) 

2.  การเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถอืได้ และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส าคญัต่อการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั โดยได้เปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลาอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้ข้อมูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และข้อมูลส าคัญอื่นใด เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง  ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจ าปี 
ตลอดจนผา่นทางเว็ปไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ปัจจุบนัผู้จดัการกองทรัสต์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

         9.3      การประชุมคณะกรรมการ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจการทัว่ไปของกองทรัสต์อย่างน้อย     
ไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีกระบวนการประชมุคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

1. ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานและนักลงทุนสมัพันธ์จะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชมุที่มีเนือ้หาจ าเป็นเพียงพอส าหรับการพิจารณาให้กรรมการแตล่ะทา่นลว่งหน้าก่อนการประชุม
ไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 

2. เร่ืองที่น าเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ ได้แก่ 
ผลประกอบการของกองทรัสต์ งบประมาณประจ าปีของกองทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจัด
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติม การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัแผนธุรกิจและการลงทนุ ตลอดจนความ
คืบหน้าในการด าเนินการตามแผนธุรกิจ เป็นต้น 
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3. ในการประชมุทกุครัง้ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุเกินกวา่กึ่งหนึง่ กรรมการแตล่ะคนสามารถลงคะแนน
เสยีงได้คนละหนึง่เสยีง โดยกรรมการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ 

4. ในการประชมุ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ดแูลจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร
และข้อมลูเพื่อการอภิปรายปัญหาส าคญั และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญั  โดยกรรมการทกุ
ทา่นมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชมุ 

5. จดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ และเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถ
ตรวจสอบได้ และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองจากที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อเป็นหลกัฐาน ตอ่ไป  

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ และผู้ บริหาร ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกองทรัสต์ที่ เป็นสาระส าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น  โดยบริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหาร รายงานการซือ้ขาย
หน่วยทรัสต์มายังฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9.5     กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจัดการทรัสต์ 

9.5.1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิซึง่รวมถึงข้อมลูและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) 

(2) จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(3) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการ  
ไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่วตอ่ทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการดงันีด้้วย 

(1) จดัให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) ขออนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สนิ ดงันี ้

2.1 การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจ้าของโดย  

(ก) เว้นแตเ่ป็นกรณีที่เปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี ้

(ข) ส าหรับธุรกรรมที่มีมลูคา่เกิน 1 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ค) ส าหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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(ง) จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการ
กองทรัสต์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลงทุนใน
ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(จ) ด าเนินการให้บุคคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรัพย์สินที่เสนอขายไม่มีสว่นร่วมในการอนมุตัิ
การลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

2.2  การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีบคุคลทัว่ไปท่ีมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจ้าของ 

(ก) การลงทนุในทรัพย์สนิที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 10.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์
ขึน้ไป ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ข) การลงทนุในทรัพย์สนิที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 30.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

9.5.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิง่ปลกูสร้างลกัษณะที่เป็น โรงงาน คลงัสนิค้า 
และ/หรือส านกังาน เพ่ือได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองเป็นการลงทนุในทรัพย์สนิอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
จะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั  

(2) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก  
น.ส. 3 ก. หรือ เป็นการได้มาซึ่งสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองประเภท 
น.ส. 3 ก. 

(3) อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือการมีข้อพิพาท
นัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั และเง่ือนไขการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์นัน้  
ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(4) การท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพนัใด ๆ ท่ีอาจมีผลให้
กองทรัสต์ไมส่ามารถจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะที่มีการจ าหน่าย) เช่น ข้อตกลงที่ให้สทิธิแก่คูส่ญัญาใน
การซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื่นโดยมีการก าหนดราคาไว้แนน่อนลว่งหน้า เป็นต้น 

(5) อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนดให้
เป็น ทรัพย์สินหลกัที่ได้มาต้องพร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์ที่
ขออนญุาตเสนอขาย (ถ้ามี) ในแตล่ะครัง้ รวมทัง้จ านวนเงินกู้ยมื (ถ้ามี) ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการท่ียงัก่อสร้างไมแ่ล้ว
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เสร็จได้โดยมลูค่าของเงินลงทนุที่จะท าให้ได้มา และใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์) และต้องแสดงได้วา่จะมีเงินทนุหมนุเวียน
เพียงพอเพื่อการพฒันาดงักลา่ว โดยไมก่ระทบกบัความอยูร่อดของกองทรัสต์ด้วย 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องผา่นการประเมินมลูคา่อยา่งเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสทิธิ
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทุนเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นค าขอ และเป็นเวลา 
ไม่เกิน 1 ปีก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอย่างน้อย  2 รายที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้จะประเมินลว่งหน้าก่อนการลงทนุได้เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1ปี 

(7) เฉพาะการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัครัง้แรก อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า  
500 ล้านบาท 

(8) กรณี เป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) - (7) ข้างต้นผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการใน
ลกัษณะเดียวกนักบัทกองรัสต์ตามที่ระบใุนสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยการลงทนุดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทรัสต์ต้องถือหุ้ นในบริษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(ข) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์สามารถดแูลและ
ควบคมุให้บริษัทดงักลา่วมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 
ในท านองเดียวกบักรณีทีก่องทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันัน้โดยตรง  

(9) กรณีที่เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่ได้มาสูงกว่าราคาประเมินต ่าสุดที่บริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จัดท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีเกินกว่าร้อยละ 5 ให้แสดง
ข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

9.5.3   การจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจะพิจารณาจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัต้องกระท าโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการ
อนุมัติตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ อีกทัง้มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี  หรือ การขอมติที่ประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เช่นเดียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ 

(3) การจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีเข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะกระท าได้เมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร และได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ก. การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกันัน้ 
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ข. การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิให้แก่เจ้าของเดิม 

9.5.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดย
คัดเลือกจากผู้ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินในแต่ละประเภททรัพย์สินที่ กองทรัสต์จะลงทุน ส าหรับทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก ในเบือ้งต้นผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  ได้แก่ ทีพาร์คส าหรับทรัพย์สิน
ประเภทคลงัสนิค้า และไทคอนส าหรับทรัพย์สนิประเภทโรงงาน (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) โดย
ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการควบคมุดแูลการท างานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงันี  ้

(1) ก าหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุท ธ์ในการบริหารทรัพย์สิน เพื่ อให้ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิ 

(2) ควบคมุและดูแลการท าหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอโดยตรวจสอบความ
ถกูต้องและครบถ้วนของรายงานที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลกูค้าค้างช าระ การท าการตลาด สภาพทรัพย์สิน
และคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซม รวมทัง้การท าประกนัภยัทรัพย์สนิหลกั เป็นต้น 

9.5.5 การคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การท างานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นส าคญั ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบคุลากรที่เป็นผู้บริหาร 
มีคณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
รวมกนัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเร่ิมงานกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) เป็นผู้ ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มีอ านาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคดัเลือกบุคลากรตาม
คณุสมบตัิที่กลา่วไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ร่วมตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรด้วย 

ทัง้นี ้บคุลากรที่ได้รับการคดัเลือกในแต่ละต าแหน่งงาน จะมีข้อจ ากดัมิให้ท าหน้าที่ในต าแหน่งงานอื่นที่
อาจขดัแย้งตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่งานหลกัที่ได้รับการมอบหมาย 

9.5.6 การลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงนิสด 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการควบคมุดแูลการลงทนุในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสดของ
กองทรัสต์ โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอื่นที่ต้องการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นให้เป็นไปตาม  
ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
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9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี  ้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นท่ีได้รับมอบหมาย และมีบคุลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่ เกิดขึน้จากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าบ ารุงรักษา
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทัง้นี ้หากมีการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่  ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้งการแต่งตัง้ให้ทรัสตี
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอายตุามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายไุด้
โดยอตัโนมตัิ อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมหรือเปลีย่นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้  
ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้หาก
ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วนั หลงัจากได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากผู้จัดการ
กองทรัสต์ให้ด าเนินการแก้ไขการไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ดงักลา่ว 

(2) หากอตัราการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารของผู้บ ริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใด 
ต ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันและ หากผลการด าเนินงานประจ าปีของอสงัหาริมทรัพย์ต ่ากว่าประมาณการ  
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้ จัดการ
กองทรัสต์เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัเกินกวา่ 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแตใ่นกรณีเหตสุดุวิสยั 

(3) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ อยู่ใน
ระหวา่งการฟืน้ฟกิูจการ หรือศาลได้แตง่ตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขึน้เพื่อบริหารทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมด
หรือเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

(4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามที่ผู้ จดัการ
กองทรัสต์ได้ก าหนดไว้ และไมไ่ด้แก้ไขเยียวยาการขาดคณุสมบตัิดงักลา่วภายใน 60 วนั 

9.7 การติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะควบคุมดูแลให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์แต่งตัง้ ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์และเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์  โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการด าเนินการและควบคมุดแูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงันี ้

1. การก ากับดูแลรายเดือน 

(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์น าส่งสรุปรายงานการติดต่อ  
เข้าชมโรงงานของลกูค้าเป้าหมาย (Potential Clients) พร้อมรายช่ือและเบอร์โทรศพัท์ของลกูค้าเป้าหมาย รายงานการให้เช่า
ทรัพย์สนิหลกั รายงานการซอ่มแซมทรัพย์สนิ 
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(2) ฝ่ายบญัชีและการเงินด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของค่าเช่าที่ได้รับช าระเข้าในบญัชีของ
กองทรัสต์กบัรายงานคา่เช่าที่ลกูค้าต้องช าระในแตล่ะเดือน 

(3) ฝ่ายบญัชีและการเงินด าเนินการตรวจสอบรายงานยอดค่าเช่าค้างช าระ และตรวจสอบเอกสาร
การติดตามค่าเช่าที่ค้างช าระและฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิตามขัน้ตอนด าเนินการ
กรณีลกูค้าค้างช าระ และตรวจสอบรายงานสรุปความคืบหน้าการติดตามทวงถาม พร้อมทัง้ส าเนาหนงัสอืทวงถาม (ถ้ามี) 

(4) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการท าการตลาดเพื่อหาผู้ เช่า 
เพื่อให้มัน่ใจวา่เอกสารดงักลา่วไมเ่อือ้ตอ่การก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการหาผู้ เช่าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  
โดยด าเนินการตรวจสอบอยา่งน้อยในเร่ืองของการน าเสนอทรัพย์สนิให้เช่าในแตล่ะที่ตัง้อยา่งเท่าเทียมกนัโดยไมใ่ห้ความส าคญั
กับช่ือเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และตรวจสอบในเร่ืองของการก าหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการก าหนดราคาท่ีเอือ้ประโยชน์ 
ตอ่เจ้าของทรัพย์สนิรายใดรายหนึง่หรือไม่  

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์จะท าการติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ตามข้อ 1. โดยการสุ่ม เพื่อตรวจสอบว่า
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินหลกัรายใดรายหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 

2. การก ากับดูแลราย 6 เดือน 

ในทกุ ๆ 6 เดือน หรือเมื่อเห็นสมควร ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประชมุร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อแจ้งนโยบาย แผนการตลาด กลยทุธ์การบริหารทรัพย์สินต่อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมให้
ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพการแขง่ขนั และสภาวะอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง และประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ เช่าทรัพย์สนิ  

      3.      การก ากับดูแลรายปี 

(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ
บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เพื่อให้มัน่ใจวา่ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วน อยูใ่นสภาพปกติพร้อมใช้งาน ไม่มีการ
ตอ่เติมเกินไปกวา่ที่ได้รับอนญุาตจากผู้จดัการกองทรัสต์ และเพื่อวตัถปุระสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สนิประจ าปี 

(2) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาความคุ้ มครองและอัตราเบีย้
ประกนัเพื่อยืนยนัการท าประกนัภยัความคุ้มครองทรัพย์สินหลกั รวมทัง้เอกสารการท าประกนัภยัทรัพย์สินหลกั เพื่อให้มัน่ใจว่า
ทรัพย์สนิหลกัมีการประกนัภยัอยา่งถกูต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยบริษัท 

4. การซ่อมแซมทรัพย์สิน  

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึง่รวมถึง
รายช่ือผู้ซ่อมแซม และคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนมุตัิให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้มัน่ใจได้
วา่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ด าเนินการให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สนิตามมาตรฐาน โดยปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ใด ๆ โดยแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้

(1) กรณีงานซ่อมแซม บ ารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ผู้ จัดการกองทรัสต์อนุมตัิ ซึ่งผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์สามารถด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างได้เอง  
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ในทุก ๆ เดือน ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
รายการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโดยตรวจสอบจากเอกสารสรุปการขอเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดงาน ซึ่งจดัท าโดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์   

(2) กรณีงานซอ่มแซม บ ารุงรักษา มีคา่ใช้จ่ายมากกวา่วงเงินท่ีผู้จดัการกองทรัสต์อนมุตัิ 

(ก) กรณี เป็นเร่ืองเร่งด่วน  ให้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์แจ้งขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เบือ้งต้นในหลกัการก่อนได้ ผา่นทางโทรศพัท์ หรือ E-mail 

(ข) กรณีมิใช่เร่ืองเร่งด่วนให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส่งหนังสือขออนุมัติมายังฝ่ายบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ โดยระบรุายละเอียดของทรัพย์สิน เช่น เลขที่อาคาร ช่ือผู้ เช่าทรัพย์สนิ รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย และวงเงินที่
จะขออนมุตัิ โดยแนบเอกสารประกอบการขออนมุตัิที่แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของคา่ใช้จ่ายที่เสนอมาดงักลา่ว  
เช่น รูปถ่ายความเสยีหายของทรัพย์สนิ  หรือเอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคาของผู้ให้บริการกบัผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เป็นต้น 

(ค) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ จัดท าหนงัสืออนุมตัิวงเงินค่าใช้จ่ายแจ้งกลบัไปยงัผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้ส าเนาหนงัสอืฉบบัดงักลา่วเก็บไว้เป็นหลกัฐาน ประกอบการสง่เอกสารมายงัฝ่ายบญัชีและการเงินเพื่อ
ขอเบิกคา่ใช้จ่ายตอ่ไป 

9.8 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้วา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ได้แก่ ทีพาร์ค และไทคอน และผู้จดัการกองทรัสต์อาจท า
การว่าจ้างบคุคลอื่นตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ด าเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยผู้จดัการ
กองทรัสต์มีระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัสง่รายงานให้แก่ผู้จดัการ
กองทรัสต์ เช่น รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายงานต้นทุนค่าเช่าและบริการรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายงานการค้างช าระหนี ้และการติดตามหนี ้รายงานพืน้ที่เช่า รายงานการจดัซือ้จดัจ้างประเภทงานซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
รายงานการท าประกนัภยัทรัพย์สนิหลกัในสว่นของผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ  และพัฒนา
ความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้ารายต่าง ๆ พร้อมทัง้ บริหารจัดการให้อตัราการใช้พืน้ที่การเช่า และอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่ดี  
ในขณะเดียวกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและ  
ความเสีย่งเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
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9.9 ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์จากการท าหน้าที่ ผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในปี 2560 ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น 4 สว่น โดยแต่ละส่วนไม่เกิน
อตัราที่ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้
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9.10 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อย่างเพียงพอ 
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์จะต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย  

หลักการส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

(1)  สารสนเทศที่เปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลา 

(2)  ปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

(3)  ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิที่เทา่เทียมกนัในการรับทราบข้อมลูสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิการ และฝ่ายบญัชี การเงิน และนกัลงทุน
สัมพันธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ
ผู้จดัการ (แล้วแตก่รณี) ก่อนด าเนินการเปิดเผย 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อให้การสือ่สารข้อมลูมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและทนัเหตกุารณ์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีช่องทางการเปิดเผยข้อมลู
ที่หลากหลาย ดงันี ้

(1) การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น
ทางการของกองทรัสต์ 

(2) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ (www.treit.co.th) ได้รวบรวมข้อมูล
ส าคญัของกองทรัสต์ เช่น ข้อมูลทัว่ไป โครงสร้างของกองทรัสต์ งบการเงินของกองทรัสต์ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และขา่วประชาสมัพนัธ์ของกองทรัสต์ เป็นต้น 

9.11 การจัดประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

หลักการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์ และการประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์คราวอื่นให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
จดัประชมุวิสามญัประจ าปีของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยสอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้องและสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์  

(2) เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ต้องขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อด าเนินการใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ ดงันี ้
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(ก) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) การออกตราสารหนี ้หรือ หลกัทรัพย์ประเภทหนี ้

(ค) การเพิ่มทุน หรือ การลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที่ต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ง) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือ เกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(จ) การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(ช) การเปลีย่นแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(ซ) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั
หรือเป็นการเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุที่ระบใุนสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ญ) เหตอุื่นใดตามที่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรที่จะเสนอ
เร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักล่าว 

(ฎ) เหตุอื่นใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ
ก าหนด 

(3)     เมื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชุม
ไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอื ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสอืจาก
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหนว่ย
ทกุรายได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีหนว่ยงานก ากบัดแูลปฏิบตัิตามนโยบายเพื่อด าเนินการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

กระบวนการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงานมีหน้าที่ในการนดัหมาย จดัเตรียมหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ถกูต้องครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นผู้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 14 วนั (แล้วแต่กรณี) และ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีการประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ ถือ
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หน่วยทรัสต์ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวนัประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ Download หนงัสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของผู้ จัดการกองทรัสต์ คือ www.treit.co.th ทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซึง่ 

เป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ ส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเอกสาร โดยข้อมูลใน
หนงัสือเชิญประชุมได้มีการอธิบายวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบและมีข้อมลูในแต่ละวาระการประชุม
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ 

(2) ในการประชุม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิและความเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและการตัง้
ค าถามใด ๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ ตามระเบียบวาระการประชมุหรือเร่ืองที่เสนอ และผู้จดัการ
กองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบสทิธิในการลงคะแนนและวิธีการออกเสยีงลงคะแนนทกุครัง้ก่อนเร่ิมประชมุ  

(3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิให้ความเห็นชอบอนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ที่มีขนาดรายการเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

การลงมติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

การลงมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกรณีทัว่ไป ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

การลงมติเพื่อพิจารณารายการส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ ต้องได้รับเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ 

(2) การเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที่
ต้องได้รับมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(3) การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(4) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการ
ตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือ เกินกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(6) การเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

9.12 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีการคดัเลือกบคุลากรเพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์  
การท างานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรดังกล่าวจะสามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรที่เป็นกรรมการ และผู้บริหารมี
คณุสมบตัิตามที่ระบไุว้ในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจดัการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกนัเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเร่ิมเข้าท างานกบับริษัท 

(2) เป็นผู้ที่ไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบคุคลที่มีอ านาจในการจดัการกองทรัสต์ ซึ่งเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

9.13 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

กองทรัสต์ได้แต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2559 โดยมีคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 589,661 บาท 

9.14 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี – 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1 นโยบายภาพรวม 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องโปร่งใสกับผู้ มีส่วนได้เสีย 
ที่เก่ียวข้องและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั ด้วยเหตนุี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จึงให้ความส าคญัเร่ืองการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 9. “การก ากับดูแลกิจการ”) ตลอดจนการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ผู้จดัการกองทรัสต์จึงมีหลกัในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้
ความส าคญัและพงึปฏิบตัิในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลกัธรรมาภิบาล 
หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 
ปฏิบตัิตอ่ผู้ เช่าทกุรายอยา่งเป็นธรรม ไมโ่ฆษณาชวนเช่ือหรือข้อความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสยีหายตอ่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ คูค้่า ผู้มีสว่นได้
เสยีที่เก่ียวข้อง และยงัสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุในระยะยาว 

     2.     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความส าคญัต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของบุคคล ทัง้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคในกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนสิทธิในการท างาน สิทธิในสขุภาพตามมาตรฐาน และสิทธิด้านสวสัดิการ
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สงัคมนอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้สง่เสริมให้พนกังานมีโอกาสแสดงศกัยภาพ และสนบัสนนุการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 
ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพนูทกัษะในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จดัให้มีระบบการท างานที่มุง่เน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม 
การจดัให้มีสถานที่ท างานที่สะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ทัง้จากอุบตัิภยัและโรคภยัรวมทัง้ส่งเสริมให้
พนกังานมีสขุภาพร่างกายที่แข็งแรงผา่นโครงการตรวจสขุภาพประจ าปี 

(2) พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ 
และเลือ่นต าแหนง่เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

(3) จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามศกัยภาพ 

(4) จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการ เช่น จัดให้มีวนัลาพักผ่อนประจ าปี การรักษาพยาบาลตาม
ความจ าเป็นและสมควร เป็นต้น 

(5) ให้ข้อมูลส าคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานและสภาพที่
แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 

(6) สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งนายจ้างกบัพนกังาน เพื่อให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตการท างาน 

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เนื่องด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่เป็น
อาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 8.2 “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ซึง่ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้
ความส าคญักบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่ผู้ เช่า โดยค านงึถึงสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ เช่า ดงันี ้

(1) ด าเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คู่ค้าซึ่งเป็นผู้ รับเหมาที่ได้มาตรฐานและมีความ
รับผิดชอบ 

(2) สง่มอบสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ ปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ เช่า 

(3) ติดตอ่กบัผู้ เช่าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นท่ีไว้วางใจของลกูค้า  

       4.     การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยค านึงถึงมาตรการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุนให้มีการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่  ตลอดจนให้ความรู้และฝึกอบรม
พนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และสาธารณสขุ 

นอกจากนี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก็มีนโยบายก่อสร้างโรงงานและคลงัสินค้าที่ทันสมยัและปลอดภัย  
ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลกูค้า โดยไทคอนหนึ่งใน
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ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้พฒันาโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Building) ซึ่งได้รับการรับรอง
คุณภาพอาคารโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน “LEED” หรือ Leadership in Energy and Environmental 
Design จาก The U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้ น าในการก าหนดมาตรฐานอาคารสีเขียว 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไทคอนนับเป็นผู้พัฒนาโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง 
LEED Certification นอกจากนี ้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังให้ความส าคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบโรงงานและ
คลงัสนิค้าเพื่อให้ประชาชนซึง่อาศยัอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคณุภาพ 

10.2 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 

- ไมม่ี - 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 ความเห็นของฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ 

จากการพิจารณาระบบก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เก่ียวกับการบริหาร
จดัการกองทรัสต์เห็นวา่ กองทรัสต์ระบบการก ากบัการปฏิบตัิงานมีความเหมาะสม มีบคุคลากรที่เพียงพอตอ่การด าเนินการตาม
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบติดตามและดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ท าให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์จากการท่ีจะมีผู้น าไปใช้โดยมิชอบ 

12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็น
ธุรกรรมที่มีรายการเข้าลกัษณะดงันี ้

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

(ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์  

(ค) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม  

(ง) คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

(จ) ผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมนัน้  

(2) การอนมุตัิธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ ต้อง
ผา่นการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
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(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
แล้ว  

(ข) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่เกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000  บาทขึน้ไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูค่าใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่  
3  ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(3) ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั การค านวณมลูคา่จะค านวณตามมลูค่าการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้โครงการนัน้  ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่
เก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

(4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หน้าที่ของผู้จดัการกองทรัสต์
และทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดง
ความเห็นของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ 1) พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบที่ชดัเจน   

(ข) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือ
เชิญประชมุต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอมติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

(5) ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมูลส าหรับการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่ 
เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช้วน การท าธุรกรรมดังกล่าว  
ไมต้่องได้รับการอนมุตัิตามข้อ 2) และไมต้่องผา่นกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ 4) 
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12.1. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  

1.  รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

นิตบุิคคลที่อาจมี      
ความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
(“ไทคอน”) 

ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ของผู้ จัดการ
กองทรัสต์  โดยถือหุ้ นร้อยละ 70 ของทุน 
จดทะเบี ยนที่ ออกและช าระแ ล้ วของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์และเป็นผู้ มี อ านาจ
ควบคุมผู้ จัดการกองทรัสต์  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ยงัเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ 

ผู้จดัการกองทรัสต์วา่จ้างไทคอนเป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประเภท
โรงงาน 

เน่ืองจากไทคอนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม 
จึงมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร
จัดการท รัพ ย์สิ นที่ กองท รัส ต์ เข้าลงทุน 
เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ไทคอนยงัเป็นผู้น าใน
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน 
รวมทัง้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมี
มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี  ้
ไทคอนยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีภาพลักษณ์ 
ที่ดี ในการก ากับดูแล กิจการ ท าให้ผู้ เช่า 
รายย่อยมีความเชื่อมัน่และส่งผลดีต่อการหา
ผู้ เชา่ให้กบัโรงงานของกองทรัสต์ได้ 

ผู้ จัด การกองท รัส ต์ เป็ นผู้ ว่ า จ้ างผู้ บ ริห าร
อสงัหาริมทรัพย์และจะช าระค่าธรรมเนียมให้กับ
ไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
โรงงาน  โดยอัต ราค่ าธรรม เนี ยมดั งกล่า ว
ใกล้เคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมที่ไทคอนได้รับ
จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภท
เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาดและมีความ
เหมาะสม 
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2. รายการระหว่างกองทรัสต์กับนิติบุคคลที่มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

นิตบุิคคลที่อาจมี       
ความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ ากัด (“ทพีาร์ค”) 

ทีพาร์คเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
ร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ (“ทีแมน”) 
โดยทีพาร์คและทีแมน มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
ร่วมกัน คือ ไทคอน ซึ่งถือหุ้ นร้อยละ 100 
ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วของ
ทัง้สองบริษัท 

ผู้จดัการกองทรัสต์ว่าจ้างทีพาร์คเป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประเภท
คลงัสินค้า 

เน่ืองจากทีพาร์คเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม    
จึงมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็น
อย่างดี นอกจากนี ้ทีพาร์คยงัเป็นผู้น าในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า
รวมทัง้มีบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญและ     
มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 

ผู้ จัด การกองท รัส ต์ เป็ นผู้ ว่ า จ้ างผู้ บ ริห าร
อสั งห า ริมท รัพ ย์ และช าระค่ าธรรม เนี ยม   
ให้กับทีพาร์คในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคลังสินค้าในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ทีพาร์คได้รับจากการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์    
ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันซึ่งเป็นไป
ตามอตัราตลาดและมีความเหมาะสม 
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3. นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคต 

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีความจ าเป็นในการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์และ
บคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต ซึ่งในกรณีที่ผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์จะท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั
จะต้องเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการที่กระท าอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาด ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “นโยบายในการ
ท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์”) 

4. แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง กลา่วคือ ผู้บริหารของฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และฝ่าย
กฎหมายและก ากบัการปฏิบตัิการร่วมกนัดแูลให้การท าธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ธุรกรรมนัน้ต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 

(2) ธุรกรรมต้องมีความสมเหตสุมผล และกระท าบนราคา และเง่ือนไขตลาดที่เป็นธรรม 

(3) ผู้มีสว่นได้เสยีกบัการท าธุรกรรมจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรม 
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12.2  รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุนัน้ กองทรัสต์มีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ดงันี ้

นิติบุคคลที่อาจมี          
ความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”) 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ  
ทรัสตีโดยถือหุ้นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนที่ออก
และช าระแล้วของทรัสตี  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินส าหรับลงทุนใน
ทรัพย์สินที่ลงทนุ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ให้กองทรัสต์กู้ ยืมเงิน
เพ่ือลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทนุ  

เง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปตามทางการค้าปกติ
และไมท่ าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเง่ือนไขที่เทียบเคียงได้
กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ ให้กู้ เสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีรายอ่ืนที่มี
รูปแบบความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกนัในอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนัได้ 
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12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่ ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้บริการบุคคลอื่น (Soft 
Commission) 

กองทรัสต์ไมม่ีการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ใช้บริการจากบคุคลอื่น 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ TREIT ที่ผา่นการตรวจสอบจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับปี 

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558,  ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ส าหรับปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 มีรายละเอียดสรุปดงัตอ่ไปนี ้

13.1 งบดุล   

งบดุล ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) (ณ 31 ธันวาคม 2558) (ณ 31 ธันวาคม 2559)  (ณ 31 ธันวาคม 2560)  

  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สินทรัพย์       

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 7,260,760 7,351,650 30,450,600 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 310,271 270,555 141,813 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,296 41,049 1,168,439 

ลกูหนี ้       

จากการให้เชา่และบริการ 45,560 43,647 68,055 

จากดอกเบีย้ 368 468 380 

อื่น 2,983 7,527 19,239 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 61,759 51,974 95,254 

สนิทรัพย์อื่น 2,440 4,406 17,524 

รวมสินทรัพย์ 7,687,437 7,771,276 31,961,304 

หนีส้นิ       

เงินกู้ยืมระยะสัน้                                 -                                    -                     3,739,966  

คา่ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย                          4,437                         15,495                         52,962  

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย                        35,438                         27,293                         91,737  

ดอกเบีย้ค้างจา่ย                                 -                                    -                           18,899  

ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่าย                        53,243                           6,172                         18,504  

คา่เช่ารับลว่งหน้า                                 -                                    -                             2,282  

เงินมดัจ าคา่เชา่และบริการ                      169,698                       151,850                       761,829  

เงินกู้ยืมระยะยาว                  1,819,000                   1,819,000                                  -    

หุ้นกู้                                  -                                    -                     1,800,000  
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หนีส้นิอื่น                          4,306                           4,597                           7,032  

รวมหนีส้ิน 2,086,122 2,024,407 6,493,211 

สินทรัพย์สุทธิ       

ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 
5,542,063 5,542,063 25,423,452 

ก าไรสะสม 59,252 204,806 44,641 

สินทรัพย์สุทธิ 5,601,315 5,746,869 25,468,093 

หนีส้นิและสนิทรัพย์สุทธิ 7,687,437 7,771,276 31,961,304 
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13.2 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) 
สิน้สุด 31 ธันวาคม 

2558 
สิน้สุด 31 ธันวาคม 

2559 
สิน้สุด 31 ธันวาคม 

2560 
  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
รายได้จากการลงทุน       

รายได้คา่เชา่และบริการ                  366,158                    563,070                    587,408  

รายได้ดอกเบีย้                       2,540                        3,885                        3,715  

รายรับจากการรับประกนัการมีผู้ เช่า                     41,325                      62,054                          515  

รายได้จากการริบเงินมดัจ าคา่เชา่และคา่บริการ                      5,575                      24,995                        3,598  

รายได้อื่น                            49                       1,771                               9  

รวมรายได้ 415,647 655,775 595,245 

ค่าใช้จ่าย       

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 44,410 60,508 65,026 

คา่ธรรมเนียมทรัสต ี 3,694 5,892 6,803 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,474 2,273 2,354 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 496 590                       1,882  

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 28,118 99,995 59,821 

คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชีตดัจา่ย 12,479 15,185 15,478 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 38,423 74,208 74,785 

รวมค่าใช้จ่าย 129,094 258,651 226,149 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286,553 397,124 369,096 

รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 211                              -                                 -    

รายการก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ (126,500) 90,890  (142,250) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 160,264 488,014 226,846 
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13.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(หน่วย : พนับาท) สิน้สุด 31 

ธันวาคม 2558 

สิน้สุด 31 

ธันวาคม 2559 

สิน้สุด 31 

ธันวาคม 2560 

  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,149,204) 454,429  1,209,131  

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,928,756  (416,676) (81,742) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

สุทธิ 
(220,448) 37,753  1,127,389  

    
13.4 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558) 

(สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559) 

(สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ (เทา่) 

0.37 0.33 0.22 

อตัราสว่นการกู้ยมืเงินต่อมลูคา่สนิทรัพย์
รวม 

23.66 23.41 17.33 

อตัราสว่นการกู้ยมืเงินตอ่สนิทรัพย์สทุธิ 
(ร้อยละ)  

32.47 31.65 21.75 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.88 10.14 9.79 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจาก
การด าเนินงานส าหรับงวดตอ่หนว่ย (บาท) 

(0.14) 0.26 (0.35) 

จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 
ณ วนัสิน้ปี(หนว่ย) 

566,800,000 566,800,000 2,602,387,048 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์  

14.1 ผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

1.รายได้จากการลงทุน 

1.1 รายได้จากการเช่าและบริการ 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 นัน้ กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าและบริการ 587 ล้านบาทเพิ่มขึน้
จากปี 2559 จ านวน 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 4.3% ซึง่เป็นผลมาจาก 

• การเพิ่มขึน้ของจ านวนอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์ 
จากการที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS, TGROWTH (“กองทุนรวม”)แปลงสภาพเข้ารวมกับ
กองทรัสต์ TREIT เสร็จสิน้ ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ท าให้จ านวนโรงงาน และ คลงัสนิค้าให้เช่าเพิ่มขึน้จากเดิม 98 ยู
นิต เป็น 490 ยนูิต และพืน้ที่ให้เช่าเพิ่มจากเดิม 369,705 ตารางเมตร เป็น 1,484,660 ตารางเมตร ซึ่งจากการแปลง
สภาพท าให้ “กองทรัสต์ TREIT เป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ ใหญ่ที่ สุดในประเทศไทย” ซึ่งรายได้ค่าเช่าที่
เพิ่มขึน้ในปี สว่นหนึง่นัน้มาจากรายได้นบัตัง้แต่วนัที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นรายได้สว่นเพิ่ม
จากอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการโอนจากกองทนุรวมเข้าสูก่องทรัสต์ TREIT                    
 

 
 

1.2 รายได้ดอกเบีย้รับ 

รายได้ดอกเบีย้รับในปี 2560 มีรายได้อยู่ที่ 3.7 ล้านบาทซึง่ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 เนื่องจากมีการฝากเงินประจ าน้อยกว่าปี
ก่อน โดยบริษัทได้น าเงินสดบางสว่นไปใช้ในการวา่จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนบัสนนุการแปลงสภาพภายในปี 2560 

1.3 รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 

เนื่องจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าจาก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จ ากัด (มหาชน) ( “ไทคอน”) นัน้ได้หมด
สญัญารับประกนัรายได้ในเดือนธันวาคม 2559 ท าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับรายได้จากการรับประกันค่าเช่าส าหรับพืน้ที่ว่างในปี 
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2560 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 มีการรับรู้รายได้จากการรับประกันส าหรับโรงว่างบางส่วนที่ไม่ได้ท าการบนัทึกเป็นรายได้
ภายในปี 2559 

1.4 รายได้จากการริบเงนิมัดจ าค่าเช่าและบริการ 

ในปี 2560 รายได้จากการิบเงินค่าเช่าจ านวน 3.6 ล้านบาทนัน้มากจากการท่ี มีผู้ เช่าเพียงรายเดียวในปีที่ท าการยกเลิกสญัญา
เช่าก่อนก าหนดเทา่นัน้ 

1.5 รายได้อื่น 

รายได้อื่นมาจากรายได้จากการรับเงินคา่เบีย้ประกนัจากบริษัทประกนัภยัตามเง่ือนไขสญัญาประกนัภยั 

 

2.ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 

ตารางสรุปค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 2559 - 2560 

 
ในปี 2560 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ประมาณ 65 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 5 ล้าน
บาท อันเนื่องมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS, TGROWTH (“กองทุนรวม”)แปลงสภาพเข้ารวมกับ
กองทรัสต์ TREIT ในเดือนธันวาคม ซึง่ท าให้กองทรัสต์มีรายได้ ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของกองทรัสต์ และมลูค่าสนิทรัพย์
โดยรวมของกองทรัสต์เพิ่มขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการค านวณ ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
คา่ธรรมเนียมพิเศษ และ ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสต์เพิ่มขึน้ในทางเดียวกนั อนึ่งหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุ
รวมเข้าสูก่องทรัสต์ TREIT ทางกองทรัสต์ได้ท าการเร่ิมใช้อตัราค่าธรรมเนียมใหม ่ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุของผู้ ถือหนว่ย
กองทนุรวม และ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยกองทนุรวม และ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัที่ 18 – 19 ตลุาคม 2560 ที่
ผ่านมา โดยเร่ิมปรับใช้ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งอัตราใหม่ที่ปรับใช้นัน้เป็นไปตาม ขนาดของกองทรัสต์ การ
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บริหารจัดการ และ การด าเนินงานต่างๆของกองทรัสต์อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ และ ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

2.2 ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

 
ค่าธรรมเนียมทรัสตีในปี 2560 มีการเพิ่มขึน้ประมาณ 0.9 ล้านบาทมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของกองทรัสต์เพิ่มขึน้
จากการแปลงสภาพกองทนุรวมเข้าสู ่กองทรัสต์ TREIT โดยกองทรัสต์ได้ท าการเร่ิมใช้อตัราค่าธรรมเนียมใหมต่ามที่ได้รับอนมุตัิ
จากการผู้ ถือหนว่ยกองทนุรวม และ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตัง้แตเ่ดือน ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป 

2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ปัจจบุนั นายทะเบียนของกองทรัสต์ คือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ดแูลการจดัสง่เอกสารการประชุม 
การปิดสมดุทะเบียน ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายนายทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 
0.08 ล้านบาท เนื่องจากการมีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อการเรียกประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2560 ณ วนัท่ี 19 ตลุาคม 2560  

2.4 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ านวน 1.88 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 1.2 ล้านบาทมาจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพื่อ
สนบัสนนุการด าเนินงานจาการแปลงสภาพ 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการในปี 2560 จ านวนประมาณ 59.82 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ 40 ล้านบาทจากปี 
2559 มาจากการปรับปรุงรายการหนีส้งสยัจะสญูที่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตัง้ส ารอง
ก่อนที่จะท าการโอนลกูหนีม้ายงักองทรัสต์ โดยท าการกลบัรายการหนีส้งสยัจะสญูในสว่นที่บนัทึกเกินนโยบายส ารองหนีส้งสยั
จะสญุของทรัสต์ นอกจากนัน้คา่ซอ่มแซมโรงงานและคลงัสนิค้าภายในปี 2560 มีจ านวนลดลงเนื่องจากเป็นการซอ่มแซมโรงงาน 
และ คลงัสนิค้าตามวงรอบบ ารุงรักษาปกติ เมื่อเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีการซอ่มแซมปรับปรุงพิเศษส าหรับโรงงาน 1 โรง 

2.6 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 

คา่ใช้จ่ายรอตดับญัชีตดัจ่ายในปี 2560 มีการเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวนประมาณ 0.29 ล้านบาท เนื่องมาจากรับรู้ค่าใช้จ่ายรอ
การตดับญัชี (สนิทรัพย์) เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในงวดซึง่เกิดจากคา่ใช้จ่ายที่ปรึกษาเพื่อสนบัสนนุการแปลงสภาพกองทนุรวมเข้า
ร่วมกบักองทรัสต์ในปี 2560 
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2.7 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ในปี 2560 มีจ านวนประมาณ 74.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 0.57 ล้านบาท ซึง่มากจากการท่ี
กองทรัสต์ท าการกู้ยืมเงินระยะสัน้จ านวนประมาณ 3,740 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2560 เพื่อลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุ
รวมจากการแปลงสภาพ 

3.รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงนิลงทุน 

ในปี 2560 กองทรัสต์มีรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัคา่เงินลงทนุ (Unrealized losses) จ านวน 142 ล้านบาท 
เนื่องจากในปี 2560 ผู้ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ได้สอบทานมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยได้ประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ เฉพาะในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์TREIT ก่อนรวมกบัอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม TFUND, 
TLOGIS และ TGROWTH เทา่กบั 7,210 ล้านบาท ซึง่น้อยกวา่ราคามลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ ณ 31 ธนัวาคม 2559 
ซึง่มมีลูคา่ 7,352 ล้านบาท 

 

14..2 ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

1.สินทรัพย์ 

1.1. เงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม มีมลูคา่ทัง้สิน้ 30,451 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อน
ประมาณ 23,099 ล้านบาทเนื่องจาก ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ได้มีการรับโอนอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
TFUND, TLOGIS, TGROWTH (กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์) เข้าสูก่องทรัสต์ TREIT  

 
ส าหรับเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลุคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอยูท่ัง้สิน้ 141.81 ล้านบาทซึง่อยูใ่นรูปเงินฝาก
ประจ าโดยมีอตัราดอกเบีย้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.20 ถึง ร้อยละ 1.25 

1.2 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอยูท่ัง้สิน้จ านวน 1,168.44 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ประมาณ 1,127.39 ล้านบาทอนัเนื่องมาจากการท่ีกองทรัสต์รับโอนเงินสดและเงินฝากธนาคารจากกองทนุรวม
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อสงัหาริมทรัพย์เข้าสูก่องทรัสต์ TREIT โดยเงินสดและเงินฝากทีรั่บโอนมานัน้เป็น เงินมดัจ าคา่เชา่และบริการจ านวน 762 ล้าน
บาทและเป็นเงินท่ีมีภาระผกูพนัที่ต้องจา่ยภายในเดือน มกราคม 2561 อีกประมาณ 170 ล้านบาท และดอกเบีย้หุ้นกู้และเงิน
กู้ยืมค้างจ่ายประมาณ 19 ล้านบาท 

1.3 ลูกหนี ้

ลกูหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีอยูท่ัง้สิน้ 87.67 เพิ่มขึน้ประมาณ  36.03 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากการการรับโอนลกูหนี ้
จากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าสูก่องทรัสต์ TREIT 

1.4 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญช ี

คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี ณ สิน้ปี 2560 มีอยูท่ัง้สิน้ 95.25 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 43.28 ล้านบาทอนัเนื่องมาจาก
คา่ใช้จา่ยในการวา่จ้าง คา่ที่ปรึกษาทางการเงิน คา่ที่ปรึกษาทางกฏหมาย และ คา่ที่ปรึกษาทีเ่ก่ียวข้องด้านอื่นๆ ซึง่จะรับรู้เป็น
สนิทรัพย์และทยอยตดัเป็นคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่ายตามวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

1.5 สินทรัพย์อื่น 

สนิทรัพย์อื่น ณ สิน้ปีมีมมลุคา่ทัง้สิน้ 17.52 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2559 13.12 ล้านบาทอนัเนื่องมาจากเป็นคา่มดัจ าปัม้น า้ 
มิเตอร์ไฟฟา้ ของอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ท าการโอนเข้าสู่กองทรัสต์ TREIT และ เป็นคา่
ภาษีมลูคา่เพิม่จากการซือ้สนิค้าที่รอการยื่นขอคืนจากกรมสรรพากร 

 

2.หนีส้ิน 

2.1 เงนิกู้ยมื และ หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ รวมทัง้สิน้ 5,540 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ทัง้สิน้ประมาณ 3,721 ล้านบาท 
โดยเงินกู้ยืมทีเ่พิ่มขึน้นัน้มากจากเงินกู้ยืมเพื่อแลกเปลีย่นกบัทรัพย์สนิและภาระภายใต้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ TFUND, 
TLOGIS และ TGROWTH และเพื่อท าการช าระหนีเ้งินกู้ยืมระยะยาวของ TGROWTH โดยอตัราสว่นการกู้ยมืตอ่สนิทรัพย์
โดยรวม ณ สิน้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 17.33 ซึง่ลดลงจากสิน้ปี 2559 ประมาณร้อยละ 6.08 นอกจากนัน้ต้นทนุการกู้ยมืของกองทรัสต์ได้
ลดลงจากประมาณร้อยละ 4.00 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นร้อยละ 2.87 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2.2 ค่าใช้ค้างจ่ายและภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายและภาษีโรงเรือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวนทัง้สิน้ 144.70 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ประมาณ 101.91 ล้านบาทอนัเนื่องมาจาก คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบั คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 
คา่ธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย ส าหรับคา่บริการจดัการกองทรัสต์ส าหรับเดือนธนัวาคม 2560 โดยคา่ธรรมเนียมทีเ่พิ่มข้นเป็นผล
ของการท่ีขนาดของกองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึน้ท าให้ฐานในการคิดคา่ธรรมเนียมขึน้ไปในทางทศิทางเดยีวกนั  

นอกจากนัน้ยงัมีคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอนัได้แก่ คา่ซอ่มแซมโรงงานค้างจา่ย คา่สาธารณปูโภคค้างจา่ย คา่ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย ณ 
สิน้ปีซึง่บางสว่นได้รับโอนมาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื่อท าการจ่ายภายในเดือนมกราคม 2561 

2.3 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนทัง้สิน้ 18.90 ล้านบาท เป็นดอกเบีย้จากการกู้ยืมหุ้นกู้  ซึง่จะท าการจา่ยทกุๆ
เดือน เมษายน และ ตลุาคม หรือทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน  ส าหรับดอกเบีย้ค้างจา่ยเงินกู้ยมืระยะสัน้จะมีการจา่ยทกุๆวนัแรก
ของเดือนท าการถดัไป ดงันัน้กองทรัสต์จึงมดีอกเบีย้ค้างจา่ย ณ สิน้ปี  

2.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 

ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ยสิน้ปีจ านวน 18.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 12.33 ล้านบาทนัน้เป็น ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่โอนภาระมายงักองทรัสต์ซึง่กองทรัสต์จะท าการจ่ายภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่ายในเดือนมากราคม 
2561 

2.5 ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า  

คา่เช่าและบริการรับลว่งหน้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 2.28 ล้านบาท มาจากรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าจากผู้ เชา่ใน
เดือน ธนัวาคม 2560 ซึง่จะรับรู้เป็นรายได้ตัง้แตเ่ดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

2.6 เงนิมัดจ าค่าเช่าและบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินมดัจ าคา่เชา่และบริการจ านวน 761.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก สิน้ปี 2559 จ านวน 609.98 ล้าน
บาทนัน้มาจากการรับโอนเงินมดัจ าคา่เช่าและบริการจากผู้ เช่าของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ 
TGROWTH มาที่กองทรัสต์ TREIT 

2.7 หนีส้นิอื่น 

หนีส้นิอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 7.03 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 2.43 ล้านบาทนัน้มากจากการเพิ่มขึน้ของภาษีขาย
ซึง่เพิม่ขึน้จากการายได้คา่บริการจากจ านวนสญัญาการให้บริการหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าสู
กองทรัสต์ TREIT 

3.ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมลุคา่ทัง้สิน้ 25,423.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวนทัง้สิน้ 19,881.39 ล้านบาท อนัเกิดจากออกหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH จ านวนทัง้สิน้ 2,035,587,048 หนว่ยเพื่อแลกเปลีย่นกบัทรัพย์สนิและ
ภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามอตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบัหนว่ยทรัสต์ (swap ratio)ดงันี ้
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1) ที่อตัรา 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ตอ่ 0.9874 หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ พร้อมเงินสด
จ านวน 1.6977 บาทตอ่หนว่ย โดยน าหนว่ยทรัสต์ 1,135,057,711 หนว่ย พร้อมเงินสดจ านวน 1,951,577,352 บาท 
เพื่อแลกกบัทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

2) ที่อตัรา 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ตอ่ 1.0129 หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ 
พร้อมเงินสดจ านวน 1.7415 บาทตอ่หนว่ย โดยน าหนว่ยทรัสต์ 419,177,837 หนว่ย พร้อมเงินสดจ านวน 
720,701,158 บาท เพื่อแลกกบัทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

3) ที่อตัรา 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท ตอ่ 0.8673 
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ พร้อมเงินสดจ านวน 1.4911 บาทตอ่หนว่ย โดยน าหนว่ยทรัสต์ 481,351,500 หนว่ย 
พร้อมเงินสดจ านวน 827,560,500 บาท เพื่อแลกกบัทรัพย์สนิและภาระของกองทนุ และเงินสด 240,127,258 บาท 
เพื่อคืนเงินกู้ยมืเดมิของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

โดยหลงัจากการออกหนว่ยทรัสต์ใหม่ กองทรัสต์ฯมีทนุจดทะเบียน 25,066,972,762 บาท แบง่ออกเป็น 2,602,387,048 หนว่ย 
มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 9.6323 บาท (โดยได้รวมมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จ านวน 356,479,015 บาท) และ
จดทะเบยีนหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว และเร่ิมท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ตัง้แตว่นัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป 

14.3 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 สทุธิ 37.75 
ล้านบาท แบง่เป็นเงินรับสทุธิจากในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 454.43 ล้านบาท โดยมีรายการส าคญัประกอบด้วยการเพิ่มขึน้
ในสินท รัพ ย์สุท ธิจากการด า เนินงาน  (ไม่นับรวมรายการก าไรสุท ธิที่ ยังไม่ เกิดขึ น้จากเงินลงทุน  จ านวน 90.89  
ล้านบาท) เป็นจ านวน 397.12  ล้านบาท และเงินจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 416.67 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 
เงินแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จ านวน 342.46 ล้านบาท และดอกเบีย้จ่ายจ านวน 74.21 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สทุธิ 1,127.39 
ล้านบาท แบง่เป็นเงินรับสทุธิจากในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,209.13 ล้านบาท โดยมีรายการส าคญัประกอบด้วยการ
เพิ่มขึน้จากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ การเพิม่ขึน้ในเงินมดัจ าคา่เชา่และบริการ และเงินจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ านวน 81.74 ล้านบาท ซึง่รายการส าคญัประกอบไปด้วยการช าระคืนเงินกู้ ระยะยาว เงินสดจา่ยเพื่อสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ การ
เปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์สทุธิภายหลงัจากการรับโอนสนิทรัพย์ 

14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

 โดยรวมอตัราสว่นทางการเงินการกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวมนัน้มีอตัราที่ลดลงเนื่องจากสินทรัพย์โดยรวมของกองทรัสต์มี
ขนาดที่ใหญ่ขึน้เนื่องจากรับโอนสินทรัพย์จากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สามกองโดย ณ สิน้ปี มี อตัราส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 
17.33 ซึง่ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 23.41 

14.5 แนวโน้มในอนาคต 

ส าหรับในปี 2561 สภาพเศรษฐกิจโลก และของประเทศไทย ตามการคาดการณ์ของผู้จดัการกองทรัสต์นา่จะอยูใ่นระดบั
ที่ปรับตวัขึน้และมีแนวดน้มเป็นบวก เมื่อเทียบกบัปี 2560 อยา่งไรก็ตาม จากนโยบายใหม ่ๆ ด้านเศรษฐกิจของผู้น าคนใหม่ของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีนและประเทศในทวีปเอชีย รวมทัง้การด าเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ ล้วนเป็นปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ทัง้เศรษฐกิจโลก และของประเทศไทย แตด้่วยท าเลที่ตัง้ของประเทศไทยที่มีศกัยภาพใน
ภมูิภาคอาเซียนสามารถเช่ือมต่อไปยงัหลาย ๆ ประเทศ มีระบบสาธารณปูโภคที่มีประสทิธิภาพ และความพร้อมของเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ท าให้ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็นศนูย์กลางของภาคการขนสง่และภาคการผลิต ซึ่งสง่ผลดีตอ่ธุรกิจให้
เช่าอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานของประเทศไทย นอกจากนัน้ด้วยแผนพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจภาคตะวนัออกหรือ โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก (Eastern Economic corridor : EEC) ซึง่สง่ผลตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมภายในพืน้ท่ีและสง่ผลตอ่
ความต้องการโรงงาน และ คลงัสินค้าในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกองทรัสต์  TREIT มีพืน้ที่ให้เช่าถึงประมาณ 1 ล้านตารางเมตรซึ่ง
เยอะที่สดุในพืน้ที่ EEC และมีอตัราการเช่าพืน้ที่เฉลี่ยกว่าร้อยละ 80% ดงันัน้ด้วยปัจจัยที่กล่าวถึงจึงมีความมัน่ใจว่าจะเป้น
ปัจจยับวกตอ่กองทรัสต์TREIT ในระยะยาว 

โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้วางกลยทุธ์ในการบริหารกองทรัสต์TREIT ทัง้ด้านการการพิจารณาลงทนุในทรัพย์สนิใหมท่ีใ่ห้
ผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัท่ีเหมาะสมโดยพจิารณาการลงทนุในทรัพย์สนิจากกลุม่ไทคอนและทรัพยืสนิของเจ้าของราย
อื่นๆเพื่อให้กองทรัสต์เติบโตอยา่งตอ่เนื่องโดยการลงทนุผา่นการใช้แหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุท่ีเหมาะสมทัง้จากการการกู้ยืมและ
การเพิม่ทนุ นอกจากนัน้ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความส าคญัตอ่สถานการณ์ของการให้เชา่อาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานใน
ปัจจบุนั การพยายามเพิ่มอตัราการเชา่ และการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป   

 

14.6 การบริหารเงนิทุน (Capital Management) 

เปา้หมายของผู้จดัการกองทรัสต์คือการบริหารจดัการกองทรัสต์เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนสงูสดุแก่ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่ปัจจยัส าคญัที่เก่ียวข้องคือการบริหารเงินทนุของกองทรัสต์ ซึง่ปัจจบุนักองทรัสต์ระดมเงินทนุผา่นการเพิม่ทนุ 

หรือการขายหนว่ยทรัสต์แก่ผู้ ต้องการถือหนว่ยทรัสต์ซึง่ถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์ได้การระดมทนุจากผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ทัง้หมด 3 ครัง้ดงัตอ่ไปนี ้

และ ระดมทนุผา่นการกู้ยืมโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์มีหนีจ้ากการออกหุ้นกู้  1,800 ล้านบาท และ เงินกู้ยมืระยะ
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สัน้จ านวนประมาณ 3,740 ล้านบาทโดยมีอตัราเฉลีย่ต้นทนุการกู้ยืมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.87 โดยอตัราสว่นเงินกู้ยมืและหุ้นกู้
ตอ่สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 17.33% ซึง่ถือวา่น้อยกวา่ตามที่ประกาศของ กลต ก าหนดไว้ที่ 35% 
(ส าหรับเครดิตองค์กรต า่กวา่ระดบัลงทนุ) และ 60% (ส าหรับเครดติองค์กรอยูท่ี่ระดบัการลงทนุ) 
นอกจากนัน้อนัดบัเครดิตเรทติง้กองทรัสต์ซึง่จดัอนัดบัโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) (ฟิทช์ เรทติง้ส์) จ ากดั อยูท่ี่ A-
(tha)(แนวโน้มเป็นบวก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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ส่วนที่ 4 
 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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 1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยกรรมการบริหาร 

 
  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาด

ข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั” นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  

 (1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน

ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

 (2) ข้าพเจ้าได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์ในสว่นที่

เป็นสาระส าคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

 (3) ข้าพเจ้าได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วนัที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง

ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท า

รายงานทางการเงินของกองทรัสต์ 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้ นายภมูภาร อรุณธรรมกลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนาย

ภมูภาร อรุณธรรมกลุ ก ากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น   

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 

  

 1. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์ กรรมการผู้จดัการ ............................................. 

  

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนงัสือมอบ

อ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 
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 สว่นที่ 4 หน้า 3 

 

2. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยกรรมการ  

 
  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ
บริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้อง
แจ้งในสาระส าคญั  

 
 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนัควร

สงสยัว่า ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายภมูภาร อรุณธรรมกลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นาย
ภมูภาร อรุณธรรมกลุ ก ากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น”   
 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
 

1. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ กรรมการ ................................................ 
 
 

2. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์ กรรมการ ................................................ 
 
 ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์  (ให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
 ชื่อ ต าแหน่ง                      ลายมือชื่อ 
 
ผู้รับมอบอ านาจ   
 
นายภมูภาร อรุณธรรมกลุ                    ผู้อ านวยการ ฝ่ายกลยทุธ์                     .................................................... 
                                                         การลงทนุ และ นกัลงทนุสมัพนัธ์                             
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บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (‘บริษัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน มีกรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

1. นายสรร  
วิเทศพงษ์ 

ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

ปริญญาตรี /เศรษฐศาสตร์ 
University of Tasmania, 

Australia 
 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ 
▪    บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาล 
▪ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
▪ บมจ.บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาล 
▪ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
▪ กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
▪ บมจ. กลัฟ์อิเล็คตริก 

กรรมการ 
▪ การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
▪ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
▪ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
▪ บจ. โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 
▪ บจ. เหมืองแร่ปแตซอาเซียน 

เลขานกุาร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั นกัวิชาการคลงั
ผู้ทรงคณุวฒิุ ที่ปรึกษาการคลงั 
▪ กระทรวงการคลงั 

กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
▪ ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

Executive Director 
▪ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตนั 

2. นายโสภณ 
บณุยรัตพนัธุ์ 

กรรมการอิสระ ปริญญาโท คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
กรรมการผู้จดัการ  

▪ บจก. วีเน็ท แคปปิทอล 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

▪ บมจ. หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ 
▪ บจก. หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
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▪ บจก. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั 

กรรมการอิสระ 

▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
กรรมการ 

▪ บจก. ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จ ากดั 

▪ บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี  

▪ บจก. เอ็นทีเอ็น โซลชูัน่ 

▪ บจก. ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ  

▪ บจก. คอปเปอร์ ไวร์ด  

▪ บจก. วีเฮลท์ ทรีซิกตี ้จ ากดั 

▪ บจก. โคแอน  

▪ บจก. บลฟิูช โซลชูัน่  

▪ บจก. บีซีบีจี  

▪ บจก. วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์)  

▪ บจก. วีเซิร์ฟพลสั  

▪ VNET CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD 

▪ บจก. ฟอร์ไซท์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
กรรมการ 

▪ บจก. เน็ทแบนด์ คอนซลัติง้  
▪ บจก. มอริสนั ซีเคเอส  
▪ บจก. ซิตี ้เน็ทเวิร์ค  
▪ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด - อี  
▪ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด - เอส  
▪ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด - เอ็น  
▪ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)  
▪ บจก. ไอ-วิชัน่ โซลชูัน่  

3. นายวีรพนัธ์  
พลูเกษ 

กรรมการ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
University of Colorado, 

USA 
ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟา้ 
University of Colorado, 

USA 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กรรมการ  
▪ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
▪ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส 
▪ TICON International Pte. Ltd. 
▪ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 
▪ TICON (HK) Limited 
▪ บมจ. เอสวีไอ 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

▪ หอการค้า สิงค์โปร์-ไทย 
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
▪ กรรมการผู้จดัการ บจก. เฮช แอนด์ คิว 
▪ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรี

ยล คอนเน็คชัน่ 
▪ กรรมการตรวจสอบกรรมการ และกรรมการสรรหา บจก. 

ฟาบริเนท 
▪ เหรัญญิกและกรรมการ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงิน

ร่วมลงทนุ 
4. นายมิชิโอะ 

มาเอดะ 
กรรมการ ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 

Kyoto University, Japan 
 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ผู้จดัการทัว่ไปแผนกการเงิน และ พฒันาธุรกิจองค์กร 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์โค (เอเชีย แปซิฟิค) 

กรรมการ  
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
▪ Insurance Company of Trinet Asia Pte Ltd 

(Singapore) 
▪ Mekong Capital Holding (Vietnam) 
▪ Challenger Emerging Market Infrastructure Fund 

Pte Ltd (Singapore) 
▪ Challenger MBK Fund Management Pte. Ltd. 

(Singapore) 
▪ Global Consumer Product Private Limited (India) 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์โค  

 
5. นายโสภณ ราช

รักษา 
กรรมการ ปริญญาโท รัฐประศาสน

ศาสตร์ National Graduate 
Institute for Policy Studies, 

Japan 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

Michigan State University, 
USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการใหญ่  
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

กรรมการ  
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 
▪ บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 
▪ บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส 

▪ Shanghai TICON Investment Managemant    
      Co., Ltd. 
▪ บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด 
▪ TICON International Pte. Ltd. 

 
 
ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                          แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 
  

 
 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
และประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 

▪ บจก. ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป 
▪ บจก. ทีซีซี แลนด์ 

ผู้อ านวยการ 
▪ บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ 

 

กรรมการผู้จดัการ 
▪ บจก. ทซีีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

ปรึกษาคณะกรรมการ 
▪ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่การลงทนุอาวโุส 
▪     การสง่เสริมการลงทนุในตา่งประเทศ ส านกังา 

           คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

6. นายพีระพฒัน์ 
ศรีสคุนธ์ 

กรรมการผู้จดัการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Mahidol University 

International College 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

Texas A&M University, 
USA 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน 
กรรมการผู้จดัการ 
▪ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 

ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
รองผู้จดัการทัว่ไป  
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                          แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 
  

 
 

ผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา 
1. นายพีระพัฒน์ 

ศรีสคุนธ์ 
กรรมการผู้จดัการ 
(รักษาการ) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
อสงัหาริมทรัพย์ 
(รักษาการ) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
กฏหมายและก ากบัการ

ปฎิบตัิการ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Mahidol University 

International College 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

Texas A&M University, 
USA 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รองผู้จดัการทัว่ไป  
▪ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

 

2. นายภมูภาร 
อรุณธรรมกลุ 

ผู้อ านวยการฝ่ายกล
ยทุธ์การเงิน การลงทนุ 
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การเงิน), สถาบนับณัฑิต 
บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Capital Market Associate 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

Senior Auditor 
▪ Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

 

3. นางสาว 
น า้ทิพย์ 
ปานจนัทร์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี ปริญญาโท การบญัชี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
ปริญญาตรี การบญัช ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสวุรรณภมิู 

ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี
▪ บมจ. เอสเอฟคอร์ปอเรชัน่ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
▪ บริษัท ไทยไอริกซ์ ลิซซิ่ง จ ากดั 

 

4. นายชาญศกัดิ ์
ธรรมสมบตัิด ี

ผู้อ านวยการฝ่าย 
พฒันาธุรกิจ 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
(ภาคภาษาองักฤษ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(ภาคภาษาองักฤษ) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผู้จดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์ คมัปนี ไทยแลนด์ 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนก Risk Management 
▪ บจก. มิตซยุ แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย  

 

  

 

 
- ไมมี่ข้อมลู - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

  

 

 
  คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินและตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคลากรของผู้ ตรวจสอบภายในแล้ว ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ  

 

  

 

 
- ไมมี่ข้อมลู - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ  

 

  

 

 
- ไมมี่ข้อมลู - 
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