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1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 สาระสาคัญของกองทรัสต์ 

 ชือ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

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

 ชือย่อ TREIT 

 ทุนจดทะเบียนและทุนที 25,173,622,620 บาท 

 ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์   

 อายกุองทรัสต์ กองทรัสต์ไม่กําหนดอายุ 

 ประเภทหน่วยทรัสต์ 

ประเภทธุรกิจ 

 

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

ลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและ 

สงิปลกูสร้างทีเป็นคลงัสนิค้า โรงงาน และ/หรือ สาํนกังาน 

1.2 ผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั (ทีแมน) 

 ชือ (ภาษาอังกฤษ) TICON Management Company Limited  

 ชือย่อ TMAN 

 ทีตังสํานักงานใหญ่ ชนั 13/1 (ห้อง 1308) อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ เลขที 175 ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ 02-679-6565 

 โทรสาร 02-287-3153 

 ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

 ทุนชําระแล้ว 10,000,000 บาท 

 มูลค่าทีตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 3 

 

1.3  ทรัสตี (Trustee) 

 ชือ (ภาษาไทย) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั (บลจ.บัวหลวง) 

 ชือ (ภาษาอังกฤษ) BBL Asset Management Company Limited 

 ชือย่อ BBLAM 

 ทีอยู่  175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ 02-674-6400 

 โทรสาร 02-679-6882 

 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการจดัการลงทนุ 

 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 ทุนจดชําระแล้ว 100,000,000 บาท 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 

2.1 ความเป็นมา และ วัตถปุระสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

โครงสร้างกองทรัสต์ 
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ความเป็นมาและวัตถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์”) ได้จัดตังขึนตาม

พระราชบญัญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 เมือวนัที 12 ธันวาคม 2557 ด้วยทนุจดทะเบียน 3,425,000,000 บาท 

โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด (ทีพาร์ค) และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด 

(มหาชน) (ไทคอน) (หรือรวมเรียกว่า “กลุ่มไทคอน”) เป็นผู้ ได้รับการว่าจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์จากผู้ จัดการกองทรัสต์  

และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

             กองทรัสต์จัดตังขึนเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพือระดมเงินทุนจากนกัลงทนุทวัไป ซงึกองทรัสต์จะนําเงินทุนทีได้จาก

การระดมทนุไปซือ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิ และ/หรือสทิธิการเช่า และ/หรือสทิธิ

การเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ

จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทีกองทรัสต์ฯได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลยีนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง

และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอใบอนญุาตอืน ๆ และ/หรือดําเนินการอืน

ใดทีเกียวข้องและจําเป็นเพือประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ ถือ

หน่วยลงทุนของกองทรัสต์ฯ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิอืน และ/หรือหลกัทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตาม

กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้เริมซือขายได้ตังแต่วนัที 9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ปลายปี 2558 กองทรัสต์ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมทุนโดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทวัไป

จํานวนรวม 224.3 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นจํานวนรวม 2,243 ล้านบาท เพื อทําการลงทุนเพิมใน

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน และ คลงัสินค้า ซึงกองทรัสต์ได้รับเงินค่าชําระหน่วยเพิมทนุครบถ้วน ณ วนัที 17 ธันวาคม 2560 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์เพิมทุนของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้เริมซือขายได้

ตงัแต่วนัที 25 ธันวาคม 2558 

     การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้ารวมกับกองทรัสต์  

TREIT 

จากการทีกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทุนรวม TGROWTH ไม่สามารถดําเนินการเพิม

เงินทุนจดทะเบียนเพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิมเติมได้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. 25/2552 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (และทีได้

แก้ไขเพิมเติม) ซงึกําหนดให้ต้องดําเนินการยืนคําขอความเห็นชอบเพิมเงินทนุจดทะเบียนเพือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติม 

ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงทําให้หลงัจากวันทีดังกล่าว กองทุนรวมไม่สามารถเพิมทุนเพือทําการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมได้ ดงันันผู้จัดการกองทรัสต์จึงเป็นผู้นําในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้ารวม

กบักองทรัสต์ TREIT ซึงเป็นทางทีจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสามารถได้รับผลตอบแทนจากการเติบโตในอนาคต  

และในอีกทางผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับประโยชน์จากการที กองทรัสต์จะมีทรัพย์สินให้เช่าครอบคลมุในพืนทีอุตสาหกรรมทีสาํคัญ

ของประเทศ  ซงึหลงัจากการแปลงสภาพ กองทรัสต์ TREIT จะเป็น กองทรัสต์อุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 
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โดยในปี 2560 ทีผ่านมานันทางภาครัฐได้ให้สิทธิประโยชน์เกียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซงึจะสินสดุ

ภายในวนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจดัการของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ กองทนุรวม TGROWTH และ

ผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT จึงได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการแปลงสภาพกองทุนรวม และได้ร่วมพิจารณา

กําหนดขันตอนการดําเนินการดังกล่าวและเห็นควรนําเสนอแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรวม และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้พิจารณา 

และอนมุติัแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม เข้าสูก่องทรัสต์ TREIT 

โดยเมือวันที 18 - 19 ตุลาคม 2560 ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการอนุมัติในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้าร่วมกบั กองทรัสต์ TREIT และ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ทําการอนมุัติรองรับการแปลงสภาพ

กองทนุรวมเพือเข้าร่วมกบักองทรัสต์ TREIT 

เมือวันที 20 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนทรัพย์สินซึงส่วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์และภาระของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ไทคอน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  

อินดัสเทรียล โกรท (กองทุนรวม) ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครังที 1/2560 เมือวันที 19 ตุลาคม 

2560 โดยกองทรัสต์ได้ออกหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวมฯจํานวน 2,035,587,048 หน่วย พร้อมเงินสด จํานวน 3,739,966,268 

บาท เพือแลกเปลยีนกับทรัพย์สนิและภาระของกองทุนรวม โดยมีอัตราการสบัเปลียนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) 

ดงัน ี

1) ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ต่อ 0.9874 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ พร้อมเงินสด

จํานวน 1.6977 บาทต่อหน่วย โดยนําหน่วยทรัสต์ 1,135,057,711 หน่วย พร้อมเงินสดจํานวน 1,951,577,352 บาท 

เพือแลกกบัทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

2) ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ต่อ 1.0129 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

พร้อมเงินสดจํานวน 1.7415 บาทต่อหน่วย โดยนําหน่วยทรัสต์ 419,177,837 หน่วย พร้อมเงินสดจํานวน 

720,701,158 บาท เพือแลกกบัทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

3) ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ต่อ 0.8673 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ พร้อมเงินสดจํานวน 1.4911 บาทต่อหน่วย โดยนําหน่วยทรัสต์ 481,351,500 หน่วย 

พร้อมเงินสดจํานวน 827,560,500 บาท เพือแลกกบัทรัพย์สินและภาระของกองทนุ และเงินสด 240,127,258 บาท 

เพือคืนเงินกู้ ยืมเดิมของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท  

 โดยหลงัจากการออกหน่วยทรัสต์ใหม่ กองทรัสต์มีทนุจดทะเบียน 25,066,972,762 บาท แบ่งออกเป็น 2,602,387,048 หน่วย 

มลูค่าทีตราไว้หน่วยละ 9.6323 บาท Par Value) (โดยทนุจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในงบดุล ณ วันที 31 

ธันวาคม 2560 ได้รวมมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ทีเพิมขึนจํานวน 356,479,015 บาท)และจดทะเบียนหน่วยทรัสต์

ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และเริมทําการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตังแต่

วนัที 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  

วิสัยทัศน์ของกองทรัสต์  

การเป็นกองทรัสต์อตุสาหกรรมชนันําของภูมิภาคอาเซียน 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 6 

 

พันธกิจของกองทรัสต์  

การให้ผลตอบแทนอย่างเติบโตสมําเสมอและยงัยืนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

         2.2     กลยุทธ์ของกองทรัสต์ 

        ผู้จัดการกองทรัสต์มีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด  

และเติบโตอย่างยังยืน ทังในรูปเงินผล สนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วย แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ซงึผู้จดัการกองทรัสต์มีกลยทุธ์หลกั 3 กลยทุธ์ในการสร้างความเติบโตอย่างยังยืนแก่กองทรัสต์ดงัต่อไปน ี

 รายละเอียดกลยุทธ์ของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์หลกัในการบริหารกองทรัสต์ ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสงูสดุและการ

สร้างการเติบโตอย่างยงัยืน ทงัในรูปของผลประโยชน์ตอบแทน สนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วย แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และบริหารโครงสร้าง

เงินทนุให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ดังกล่าว ซงึผู้จดัการกองทรัสต์มีกลยทุธ์หลกั 3 กลยทุธ์ในการสร้างความเติบโตอย่างยังยืน

แก่กองทรัสต์ดงัต่อไปนี  

 

2.2.1. การลงทุนเพิมเติมในอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีเป้าหมายในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมแก่กองทรัสต์ไม่เพียงแต่

ทรัพย์สนิของบคุคลในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั แต่ยังรวมถึงทรัพย์สนิของบุคคลอืน โดยเน้นการลงทนุในโรงงานและคลงัสินค้าในพืนที

นิคมอุตสากรรมหลกัของประเทศ และ ในพืนทีทีเป็นจุดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศไทย โดยการลงทุนไม่ได้

จํากัดเพียงแต่การลงทุนในโรงงาน และ คลงัสินค้าในประเทศ เท่านัน ทางกองทรัสต์พร้อมทีจะลงทุนในโรงงานและคลงัสินค้า 

ในต่างประเทศหากสนิทรัพย์สามารถสร้างผลตอบแทนทีสงู และตวัสนิทรัพย์มีคุณภาพตามมาตรฐานของ โรงงานและคลงัสนิค้า

สมยัใหม่ เพือเพิมผลตอบแทนจากการลงทนุและมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ทงันี ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้พิจารณาถึง

ความเหมาะสมและคณุสมบติัของทรัพย์สนิทีจะลงทนุ โดยจะพิจารณาถงึปัจจยัทีสําคญัต่าง ๆ ดงันี  



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 7 

 

 คุณภาพของทรัพย์สิน เช่น ทําเลทีตัง สภาพทีดิน สภาพอาคาร ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค 

และสงิแวดล้อม ภายใต้กฎข้องบงัคบัทีถกูต้อง และความเสยีงทีเหมาะสม 

 อตัราผลตอบแทนของอสงัหาริมทรัพย์  

 คณุสมบติัและความสามารถในการชําระของผู้ เช่ารายย่อย  

 อตัราการเช่าพืนที  

นอกจากนนัด้วยกฏการลงทนุของกองทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทจ.49/2555 และ 

สญัญาการก่อตงักองทรัสต์ นนัทางกองทรัสต์สามารถพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ได้ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมของ

กองทรัสต์ ซงึถือว่าเป็นโอกาศของกองทรัสต์ในการพฒันาทรัพย์สินเองในอนาคต 

2.2.2. การบริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์ 

เพือสร้างความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายย่อยอย่างแท้จริง ผู้จัดการกองทรัสต์จึงจัดจ้างผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ คือ ไทคอนและทีพาร์ค ซึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม เนืองจากมีความสมัพันธ์และความเข้าใจผู้ เช่ารายย่อย 

เป็นอย่างดี รวมถึงมีทีมงานทีเพียงพอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี ยังมีฐานลกูค้า 

ทีกว้างขวางทงัในและนอกประเทศ จากประสบการณ์ทียาวนานและเป็นผู้นําในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและ

คลงัสินค้าให้เช่า ทังนี เพือผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัทางธุรกิจดังกล่าวและส่งผลให้อัตราการเช่าเติบโตควบคู่กันไป ตลอดจน

การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ ซึงการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้กองของไทคอนและทีพาร์คนัน

เป็นไปอย่างมืออาชีพ สามารถบริหารให้อัตราการเช่าและอัตราการต่ออายุสัญญาเช่ามีการเติบโตอย่างสมําเสมอ  

นอกจากนันทางผู้จัดการกองทรัสต์ยังศึกษาทางเลือกในการเพิมประสิทธิภาพของอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการบริหารพืนที 

เพือใช้พืนทีให้เช่าก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ เช่น การศึกษาโครงการแผงโซลาร์เซลล์บนพืนทีหลงัคาของโรงงาน  

และคลงัสนิค้าเป็นต้น 

2.2.3. การบริหารเงนิทุนของกองทรัสต์ 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนการจัดการโครงสร้างเงินทุน และต้นทุนการกู้ ยืมให้เหมาะสม ซึงหลกัการบริหารเงินกู้ ยืมนัน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบียของตลาด ณ ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบียในอนาคต  

เพือพิจารณาการกู้ ยืมในรูปแบบทีเหมาะสมในแต่ขณะนัน ๆ เพือสนับสนุนการเติบโตอย่างยังยืน และสมําเสมอแก่กองทรัสต์ 

นอกจากนันผู้จัดการกองทรัสต์ ได้วางแผนการใช้เงินทุนจากหนีให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือไม่ให้มีความเสียงจากการบริหาร

การชําระหนีสิน และไม่ให้เกินอตัราสว่นการกู้ ยืมทีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซงึกําหนดไว้

ที 35% ของมุลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ และสามารถกู้ ยืมได้ถึง 60% ของมุลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์  ในกรณีที

กองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

2.3 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของกองทรัสต์ 

ปี 2557 

 วนัที 12 ธันวาคม 2557 ทรัสต์ได้จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เป็นทรัสตีของทรัสต์ และบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็น

ผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 8 

 

 เดือนธันวาคม 2557 กองทรัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยเสนอขายแก่ประชาชนทัวไป  

เป็นมูลค่ารวม 342,500,000 บาท และกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจํานวน 860,000,000 บาท เป็นมูลค่ารวมทังสิน 

4,285,000,000 บาท โดยหลงัจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว กองทรัสต์ได้นําเงินส่วนทีเหลือเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการ

เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวมทงัสนิ 45 ยนูิต โดยมีพืนทีอาคารรวม 214,523 ตารางเมตร  

ปี 2558  

 เดือนธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีการเพิมทุนครังที 1 ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทัวไปเป็นมูลค่ารวม 2,243,000,000 บาท ด้วยราคาเสนอขาย 10 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ 

และกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นจํานวน 959,000,000 บาท เป็นมูลค่ารวมทังสิน 3,202,000,000 บาท เพือการลงทุน 

ในกรรมสทิธิ และสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติม จํานวนรวมทงัสนิ 53 ยนูิต โดยมีพืนทีอาคารรวม 155,182 ตารางเมตร1  

ปี 2560 

 เดือนธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีการออกหน่วยเพิมทุนแก่ผู้ ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ 

TFUND, TLOGIS และ  TGROWTH (“กองทุน รวม อสังหา ริม ท รัพ ย์ ”) จํานวน  2,035,587,048 ห น่ วย  เป็น มูล ค่ารวม

19,881,375,139 บาท) (โดยทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ได้รวม

มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์ทีเพิมขึนจํานวน 356,479,015 บาท) เพือแลกเปลียนกับสินทรัพย์ และภาระของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ 

ปี 2561 

 เดือนสิงหาคม 2561 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมครังที 2 (บางรายการ) ซึงใช้แหล่งเงินทุนจาก

การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ และสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนรวม 25 ยนูิต พืนทีอาคาร

รวม 79,106 ตารางเมตร และแปลงสภาพสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นการเข้าลงทุนโดยรับโอนกรรมสทิธิ ในอสงัหาริมทรัพย์ 

จํานวนรวม 13 ยนูิต พืนทีอาคารรวม 35,250 ตารางเมตร ทังน ีการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมครังที 2 (ในสว่นทีเหลอื) คาดว่าจะ

ดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561  

 เดือนกันยายน 2561 กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม โดยเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ อาคารโรงงาน 

ซึงรับโอนกรรมสิทธิจากบริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชัน (ประเทศไทย) จํานวน 2 ยูนิต พืนทีอาคารรวม 6,000 ตารางเมตร  

และใช้แหลง่เงินทนุจากเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์  

 

 

 

                                                   
1 หมายเหต ุ พืนทีดังกลา่วไม่นบัรวมพืนทีติดตงัแผงเซลล์พลงังานแสงอาทติย์ โดย ณ เดือนธนัวาคม 2558 มีคลงัสนิค้าทีให้บริการเช่าพืนทีติดตงัแผง

เซลล์พลงังานแสงอาทติย์แล้วจํานวน 3,300 ตารางเมตร ทงันีหากพจิารณาถึงพืนทีคลงัสินค้าทีกองทรัสต์เข้าลงทนุเพิมเติมในครังที 1 จะมีคลงัสนิค้า

ทีสามารถนําพืนทีหลงัคาออกให้เช่าเพมิเติมได้เทา่กบัประมาณ 129,782 ตารางเมตร 
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2.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่  

2.4.1  ความเกียวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

เนืองจากผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังทีพาร์คและไทคอน ซึงเป็นบุคคลทีมีความเกียวข้องกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สําหรับทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าและโรงงานตามลําดับ                

ในขณะเดียวกัน ทีพาร์คและไทคอนก็ยงัคงเป็นเจ้าของคลงัสนิค้าและโรงงาน รวมถึงทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่

กองทรัสต์ นอกจากนี ไทคอนยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดย ณ วนัที 30 กันยายน 2561 ไทคอนถือหุ้นของ

ผู้จัดการกองทรัสต์ ประมาณร้อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมด (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ 7.2.3) และ

นอกจากนัน ไทคอน และบริษัท TICON International Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษัทย่อยของไทคอน เป็น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่  

ซึงหากรวมจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือโดยทังสองบริษัท ณ วันที 30 กันยายน 2561 คิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ทงัหมด ทงันี โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ไทคอนมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มไทคอน ณ วันที 30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซงึบทบาทต่าง ๆ ของทีพาร์คและไทคอนทีมีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ 

ทังในเรืองการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเลือกเสนออาคารคลังสินค้าหรือโรงงานทีเป็นทรัพย์สินของ ทีพาร์ค หรือไทคอน  

หรือของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ข้างต้น ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนอาคารคลังสินค้าหรือโรงงานทีเป็นทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ รวมถึงอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการกําหนดราคาซือขายหรือให้เช่าทรัพย์สินทีจะลงทนุเพิมเติม อย่างไร

ก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนดังกล่าว และได้กําหนดมาตรการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น  การกําหนดเงือนไขให้สามารถถอดถอนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที 

ผลการดําเนินงานไม่ถึงเป้าหมายทีผู้จัดการกองทรัสต์กําหนดในสัญญาแต่งตังผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์  การกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงสอดคล้องกันกับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์อืน ๆ ที ทีพาร์ค และ ไทคอน  

ทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  การกําหนดราคาในการเข้าซือคลงัสินค้าและโรงงาน โดยสาํรวจความสนใจของนกัลงทุน 

(Book Building) การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกทรัพย์สินเพือเข้าลงทุน รวมถึงกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร

บริษัทร่วม 

ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์            23% 

และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

     (ถือหุ้นโดย TICON และ TICON International  

      Pte. Ltd.) 

PT SLP Surya TICON Internusa                   25%  

(ถือหุ้นโดย TICON (HK) Limited) 

 

บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดเีวลลอปเม้นต ์จํากดั         50% 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส จํากดั          100% 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค จํากดั                  100% 

Shanghai TICON Investment          100% 

Management Co., Ltd.            

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั          70% 

TICON (HK) Limited                                        100% 

TICON International Pte. Ltd.                          100% 

บริษัท ไทคอน เทคโนโลยี  จํากดั                          100% 

บริษทัร่วมค้า 

บริษัท ไทคอน เดม็โก้ เพาเวอร์ 6 จํากดั         51% 

   (ถือหุ้นโดย TPARK) 

บริษัท ไทคอน เดม็โก้ เพาเวอร์ 11 จํากดั         51% 

   (ถือหุ้นโดย TPARK) 

บริษัท ทีพาร์ค บเีอฟทีแซด จํากดั         60% 

   (ถือหุ้นโดย TPARK) 

บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จํากดั         51% 

   (ถือหุ้นโดย TICON) 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

(มหาชน) 
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อสงัหาริมทรัพย์ของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เพือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวทีอาจเกิดขึน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ  

“แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์”) 

2.4.2 อสังหาริมทรัพย์อืนภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ตารางแสดงพืนทีเช่าอาคารภายใต้การจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตังอยู่ในมีพืนทีเดียวกัน

กับกองทรัสต์  

 โครงการ / นคิมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม /  

เขตสง่เสริมอุตสาหกรรม 

จํานวน

คลงัสนิค้า 

(ยูนติ) 

จํานวน

โรงงาน 

(ยูนติ) 

พืนทีให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สดัสว่นตอ่

พืนทีให้เช่า

รวม 

มูลค่า

ทรัพย์สนิ 

(ล้านบาท) 

1 นคิมอุตสาหกรรมอมตะซตีิ จ.ระยอง - 30 81,600 5.2% 2,048.2 

2 นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบรีุ 7 94 250,875 16.0% 6,674.2 

3 นคิมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา - 13 27,050 1.7% 638.5 

4 นคิมอุตสาหกรรมบางป ูจ.สมุทรปราการ - 11 35,525 2.3% 876.6 

5 นคิมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (บอ่วิน) จ.ชลบุรี  - 3 7,200 0.5% 187.8 

6 นคิมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา - 36 99,728 6.4% 2,199.7 

7 เขตสง่เสริมอุตสาหกรรม จ.ปทมุธานี - 17 41,200 2.6% 835.1 

8 นคิมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 1) จ.ชลบรีุ - 19 39,250 2.5% 918.3 

9 นคิมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 2) จ.ชลบรีุ - 9 21,025 1.3% 452.4 

10 นคิมอุตสาหกรรมปินทอง (โครงการ 3) จ.ชลบรีุ - 13 38,100 2.4% 862.1 

11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา 3 54 146,906 9.4% 3,077.4 

12 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา จ.ฉะเชิงเทรา 81 - 258,260 16.5% 5,347.6 

13 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1  จ.สมุทรปราการ 10 - 76,477 4.9% 1,225.1 

14 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3  จ.สมุทรปราการ 28 - 106,692 6.8% 1,973.0 

15 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (A) จ.ชลบรีุ 7 - 35,430 2.3% 615.6 

16 
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (B)  

จ.ระยอง 
4 - 11,400 0.7% 162.3 

17 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 2 (A) จ.ชลบรีุ 4 - 15,800 1.0% 245.6 

18 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 1 จ.ชลบรีุ 21 - 69,404 4.4% 1,343.1 

19 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 จ.ชลบรีุ 15 - 43,950 2.8% 921.4 

20 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 จ.ชลบรีุ 5 - 10,600 0.7% 153.1 

21 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ ปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 1 - 10,020 0.6% 192.1 

22 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา  จ.ชลบรีุ 5 - 44,418 2.8% 837.2 

23 นคิมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (บอ่วิน) จ.ชลบุรี 9 - 20,700 1.3% 359.7 

24 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 13 - 67,306 4.3% 1,669.7 

25 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2  จ.พระนครศรีอยุธยา 4 - 9,800 0.6% 171.6 

 รวม 217 299 1,568,716 100.0% 33,987.4 

ทีมา    ทีพาร์ค และ ไทคอน 

หมายเหต:ุ   (1) พืนทีเช่าอาคาร หมายถงึ พืนทีให้เช่าทังหมดซึงรวมถงึพืนทีทีมีสัญญาเช่า และพืนทีวา่งทีสามารถหาผลประโยชน์จากการให้เช่าได้ 
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            2.4.3 แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพือป้องกันปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ในการเลือกลงทุนในอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคาร

คลงัสนิค้าและอาคารโรงงานทีสร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่าแล้วเป็นหลกั โดยการกําหนดราคาซือขายหรือเช่าคลงัสนิค้าและโรงงาน

จะอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (หากมี) และการสํารวจความสนใจของ 

นกัลงทุน (Book Building) (หากมี) ณ ช่วงเวลาทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุน  โดยหากเป็นการทํารายการระหว่างบุคคลทีเกียวโยง

กับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีกฎหมายทีเกียวข้องและสัญญาก่อตังทรัสต์

กําหนดไว้  อาทิเช่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

และหากเป็นรายการทีมีขนาดใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์หรือทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ในการเลือกลงทุนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะคํานึงถึงความเสียงทีอาจเกิดจากการ

พงึพาแหลง่รายได้ของกองทรัสต์ทีมาจากผู้ เช่ารายใดรายหนึงอีกด้วย (Concentration Risk) 

สําหรับแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ได้มีข้อตกลงร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ว่า ทุกครังทีมีผู้สนใจเช่าอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินทังหมด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ทียังว่างอยู่หรือกําลังจะว่างให้ลูกค้าเป็น 

ผู้พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทรัพย์สินของกลุม่บริษัทไทคอน หรือกองทรัสต์ หรือกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

อืน ซงึผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการสุ่มโทรศพัท์ไปสอบถามข้อมลูอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานทีว่างเพือให้แน่ใจว่าผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบติัตามข้อตกลงทีมีกับกองทรัสต์นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจัดทํารายงานต่าง ๆ เพือเสนอ

ต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีสัญญาแต่งตังผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์กําหนด ดังนัน ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงเชือว่า จะสามารถ

ควบคมุให้ ทีพาร์คและไทคอนดําเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ โดยค่าธรรมเนียมทีจ่าย

ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน ี

รายการ ร้อยละ หมายเหต ุ

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3 ต่อเดือน ของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและบริการในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ในเดือนนนั ๆ  

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 5 ของกําไรจากการดําเนนิงานของกองทรัสต์ 

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม ่ - ตามสดัส่วนระยะเวลาของสัญญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่ารายใหม่ และไม่เกิน  

3 เดือน ของอตัาค่าเช่าและบริการ 

ค่านายหน้าในการขาย ไม่เกิน 

3 

ของมูลค่าการขาย และ/หรือ โอนสิทธกิารเช่าอสงัหาริมทรัพย์แต่ละคราว โดยยกเว้นการ 

ทํารายการดังกล่าวกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บุคคลทีเกียวข้องกับผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ บคุคลกลุม่เดียวกนั 

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน ผู้จัดการ

กองทรัสต์มีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนืองจาก 
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- ความสามารถและชือเสียงของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์: 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงความสามารถของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหา

ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เมือคํานึงถงึความสามารถด้านการตลาด ความสามารถในการหาและบริหารผู้ เช่า ความสามารถ

ในการบริหารต้นทนุการดแูลรักษาทรัพย์สนิรวมถึงชือเสียงและทรัพยากรของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า

อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเหมาะสม 

- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทังสองรายมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่ารายย่อย และมี

ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินของกองทรัสต์: 

เนืองจากทีพาร์คและไทคอน เป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน ทีพาร์คและไทคอน

จึงมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับทรัพย์สินเป็นอย่างดี  รวมถึงเนืองจาก ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้ จัดหาผู้ เช่ารายย่อยทีเช่า

ทรัพย์สินดังกล่าว ทีพาร์คและไทคอนจึงมีความสมัพันธ์อันดีกับผู้ เช่ารายย่อย และคาดว่าน่าจะสามารถบริหารความต้องการ

ของผู้ เช่ารายย่อย และดแูลรักษาทรัพย์สนิได้ดีกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอืน ๆ 

2.5 ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ทกีองทรัสต์ลงทุน 

-  อาคารคลังสินค้า 

สําหรับอาคารคลังสินค้าทีกองทรัสต์ลงทุน ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าสําเร็จรูปพร้อมให้เช่า  

(Ready-Built) และอาคารคลังสินค้าตามรูปแบบทีผู้ เช่าต้องการ (Built-to-suit) ซึงตังอยู่ในทําเลทีเป็นยุทธศาสตร์ทีสําคัญ 

เหมาะแก่การเป็นศูนย์กระจายสินค้าทีดี อาคารคลงัสนิค้าสามารถรองรับการจัดการคลงัสนิค้าสมัยใหม่ การออกแบบตวัอาคาร 

จะคํานึงถึงระยะห่างของช่วงเสา การรับนําหนักของพืนอาคาร ความสงูของอาคาร จํานวนประตูสําหรับขนถ่ายสนิค้า อปุกรณ์

ช่วยปรับระดบัพืนให้มีความลาดชนัทีเหมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิค้าและพืนทีสาํนกังานในตวั 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิค้า 

 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิค้า 
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-  อาคารโรงงาน 

สําหรับอาคารโรงงานทีกองทรัสต์ลงทุน ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นอาคารชันเดียวพร้อมชันลอย

เพือใช้เป็นสํานักงานซึงก่อสร้างในบริเวณพืนทีทีมีรัวกันเป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พืนทีจอดรถ และพืนทีสําหรับ 

ขนถ่ายสินค้า ทังนี อาคารโรงงานทีอยู่ในทรัพย์สินทีลงทุนในปัจจุบันเป็นอาคารโรงงานทีพัฒนาขึนตามแบบมาตรฐาน 

แต่สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 1,200 

ถงึ 9,900 ตารางเมตร พืนอาคารโรงงานสามารถรับนําหนักได้ตังแต่ 1 ถึง 3 ตันต่อตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้

โครงสร้างหลังคาเหล็กซึงไม่ต้องมีเสารองรับหลังคาโรงงาน ทําให้อาคารโรงงานมีพืนทีใช้สอยได้สูงสุดและมีพืนที

สาํนกังานในตวั 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง  

ในหลากหลายทําเลยุทธศาสตร์ และหลากหลายนิคมอุตสาหกรรม รวม 516 ยูนิต พืนทีให้เช่ารวมทังสิน 1,568,716 

ตารางเมตร 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 

 

รูปภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารโรงงาน 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 14 

 

รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

สัดส่วนตามพืนทีอาคาร (ร้อยละ) 

 
จาํแนกพืนทีตามประเภททรัพย์สิน 

 
จาํแนกพืนทีตามประเภทกรรมสิทธิ 

 

2.6 การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.6.1  ลักษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ทีแมน”) ในฐานะผู้ จัดตังกองทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์  

(REIT Manager) มีนโยบายดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุ ดงัน ี

1. กรรมสิทธิ  และ/หรือ สิทธิการเช่าในทีดินและอาคารคลงัสินค้าซึงกองทรัสต์จะซือ และ/หรือเช่า 

จากทีพาร์ค 

2. กรรมสิทธิ  และ/หรือ สิทธิการเช่าในทีดินและอาคารโรงงานซึงกองทรัสต์จะซือ และ/หรือ เช่าจาก 

ไทคอน 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังทีพาร์คและไทคอนให้เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

เนืองจากทังสองบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืนทีอุตสาหกรรมทีเป็นอาคารคลงัสินค้าและโรงงานมานานกว่า  

13 ปี และ 28 ปี ตามลําดับ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมทังมีความเชียวชาญ 

ในด้านการตลาดในการหาผู้ เช่ารายใหม่ การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ เช่าทีเป็นลกูค้าปัจจบุัน ตลอดจนการบริหาร

รายได้และค่าใช้จ่ายนอกจากนี ภายในกลุ่มไทคอนยังมีบุคลากรทีมีประสบการณ์ทังทีเป็นทีมงานก่อสร้างซึงประกอบด้วย

สถาปนิก วิศวกร และผู้ จัดการโครงการ ซึงเป็นผู้ ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง อีกทังยังมีเจ้าหน้าทีให้บริการช่วยเหลือลกูค้า 

ในการขอใบอนุญาตและจัดหาสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลกูค้า รวมทังการให้บริการขอใบอนุญาตทํางาน 

ในราชอาณาจักรสําหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัว ๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ ซึงจะช่วยให้การบริหารทรัพย์สนิดังกล่าว 

ซงึเป็นอสงัหาริมทรัพย์ทีมีลกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรัสต์ 

คลังสินค้า               โรงงาน 

  52%            48% 
 
 
 

818,231      750,485 
 ตารางเมตร           ตารางเมตร 

กรรมสิทธิ 

70% 

 
 

1,097,962 

ตารางเมตร 

สิทธิการเช่า 

  30% 
 

470,754 
          ตารางเมตร 
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โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ดําเนินการหาผู้สนใจเช่าพืนทีของทรัพย์สินดังกล่าว และมีหน้าที 

ในการทําการตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่าง ๆ รวมทังการส่งเสริมการตลาด  

การให้ผู้สนใจทีจะเช่าพืนทีเข้าชมทรัพย์สนิดังกล่าว และการเจรจากับผู้ทีสนใจจะเช่าพืนที รวมถึงดูแลการจัดเก็บรายได้ให้แก่

กองทรัสต์ ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์ชําระค่าตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอัตราทีอ้างอิง

ตามผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ทกีองทรัสต์ลงทนุ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทกีองทรัสต์จ่ายให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.6.2  ลักษณะของสัญญาเช่า 

ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็น

คู่สญัญากับผู้ เช่าพืนทีภายใต้สญัญาเช่าสําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยรายได้และกระแสเงินสดทีกองทรัสต์ได้รับ

จากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากการให้เช่า

อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน ซึงสญัญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเงือนไขของ

สญัญาทีคล้ายคลงึกนั เช่น 

 รายได้ค่าบริการรายเดือน มาจากการให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทําให้อาคารซึงเป็น

ทรัพย์สนิทีเช่าตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพดี 

 รายได้ค่าเช่ารายเดือน มาจากการให้เช่าทีดินและอาคารคลงัสนิค้าหรืออาคารโรงงาน 

 รายได้ค่าบริการส่วนกลางรายเดือน มาจากการให้บริการส่วนกลางในเรืองต่าง ๆ เช่น การรักษา

ความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การระบายนํา ดแูลรักษาสวนและภูมิทศัน์ การซ่อมแซมและบํารุงรักษาบริเวณสว่นกลาง 

 การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบืองต้น ส่วนใหญ่กําหนดเป็นระยะเวลาขนัตําที  

3 ปี 

 รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการและรายได้ค่าบริการสว่นกลางสว่นใหญ่กําหนดเป็นอตัราคงทีในแต่

ละสญัญา และก่อนทีสญัญาเดิมจะหมดอายจุะมีการเจรจาเพือกําหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ก่อนการต่ออายสุญัญา  

 สญัญาเช่าบางส่วนเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีมีระยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึงจะมีการ

กําหนดอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจํานวนทีแน่นอนแล้ว โดยสัญญาบางส่วนจะกําหนดให้ค่าเช่าปรับขึนในลกัษณะขันบันได  

ซงึสญัญาเช่าระยะยาวจะทํากบัผู้ เช่าทีเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืนทีจํานวนมาก 

 สญัญาเช่ากําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินประกนัหรือหลกัประกนัการเช่ากบัผู้ให้เช่า 

2.6.3 โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

โครงสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ สามารถแบ่งเป็นรายได้ทีเกิดจากการให้เช่าพืนที

อาคารคลงัสนิค้า และรายได้จากการให้เช่าพืนทอีาคารโรงงาน โดยสามารถแบ่งรายได้ตามประเภทของสญัญาดงัน ี

 อาคารคลงัสนิค้าประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่า สญัญาบริการ และสญัญาบริการสว่นกลาง  

 อาคารโรงงานประกอบด้วย รายได้จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ  
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ซงึรายได้ค่าเช่าและบริการของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนมีการกระจายตัวในด้านการครบกําหนดอายุ

ของสญัญาเช่า ประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า ดงัน ี

(ก)  การครบกําหนดอายุของสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่ามาตรฐาน มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ซึงมีการกําหนดค่าเช่าแบบ

คงทีตลอดสญัญาเช่า และส่วนน้อยเป็นสญัญาเช่าระยะยาวระหว่าง 5 ถงึ 10 ปี ซึงมีการกําหนดค่าเช่าคงที และ/หรือ มีการขึน

ค่าเช่าเป็นลาํดบัขนัระหว่างอายสุญัญา  

(ข)  ประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบันทีเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน) มีการ

ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันและไม่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีผู้ เช่า

มากทีสดุ ได้แก่ ยานยนต์ อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์  และค้าปลกี ตามลาํดบั  

ข้อมลูของผู้ เช่าจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของผู้ เช่าของอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน

ของกองทรัสต์ตามอตัราสว่นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเป็นดังนี  

 

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมูล ณ วนัที 30 กนัยายน 2561   

รายได้ค่าเช่าและบริการทีใช้ในการคํานวณเป็นรายได้ตามสญัญาเช่าและบริการในเดือนกนัยายน 2561 

(ค)  สัญชาติของผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจบุันทีเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ (รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน) ส่วนใหญ่

จะเป็นผู้ เช่าสญัชาติญีปุ่ น รองลงมาเป็นสญัชาติยโุรป ไทย และเอเชีย (ยกเว้นญีปุ่ น) ตามลาํดบัดงัต่อไปน ี

ข้อมลูของผู้ เช่าจําแนกตามสญัชาติของผู้ เช่าอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานของกองทรัสต์

ตามอตัราสว่นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเป็นดงันี 
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หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมูล ณ วนัที 30 กนัยายน 2561  

รายได้ค่าเช่าและบริการทีใช้ในการคํานวณเป็นรายได้ตามสญัญาเช่าและบริการในเดือนกนัยายน 2561 

(ง) ผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าของกองทรัสต์ 

จากการทีผู้จัดการกองทรัสต์บริหารจดัการกลุ่มผู้ เช่า และการซือทรัพย์สินเพิมเติมจึงทําให้การกระจุก

ตัวของรายได้จากผู้ เช่า 10 อันดับแรกลดลงจาก 21.75% (ณ วันที 31 ธันวาคม 2560) ลดลงเหลือ 20.42% (ณ วันที 30 

กนัยายน 2561) ซึงทําให้ความเสยีงของการกระจกุตวัของรายได้โดยรวมนนัลดลง ตลอดทงัผู้ เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกและผู้ เช่า

รายอืน ๆ เป็นผู้ เช่าทีมีชือเสยีง และมีฐานลกูค้าทีเข้มแข็งจงึทําให้ความเสยีงในฐานลกูค้าของกองทรัสต์นนัลดลง  

2.6.4  ข้อมูลเกียวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด  

(“ทีพาร์ค”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสนิค้า และบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน 

จํากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิประเภทอาคารโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์แต่ละราย ดงัน ี

บริษัท ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค จาํกัด (“ทีพาร์ค”) 

ทีพาร์ค เป็นบริษัทย่อยของ ไทคอน โดย ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 100 ของ

ทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว  

ทีพาร์คได้ก่อตังขนึเมือวันที 2 สงิหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 30 กนัยายน 

2561 จํานวน 11,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาอาคารคลงัสินค้าทีมีคุณภาพระดับสากลเพือให้เช่า และ/หรือ ขาย  

ซงึทีพาร์คได้ดําเนินการพัฒนาอาคารคลงัสินค้าให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารคลังสินค้าเดียวชันเดียวในจํานวนกว่า 400 ยูนิต  

โดยคลังสินค้าดังกล่าวตังอยู่ในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ ศูนย์คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทย รวม 24 แห่ง โดยปัจจบุนัทีพาร์คมีหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในสว่นของคลงัสนิค้า 
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน) (“ไทคอน”) 

ไทคอนถูกจัดตังขึนในปี 2533 เพือดําเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 มีทนุจดทะเบียน ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 จํานวน 2,751 ล้านบาท (ชําระแล้ว 

1,834 ล้านบาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นอีกจํานวน 19,838 ล้านบาท เมือวันที  16 มกราคม 2560 ไทคอนได้ทําการขาย 

หุ้นเพิมทุน ได้รับเงินทุนทังสิน 13,200 ล้านบาท และมีบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จํากัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

โฮลดิงส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นรวมประมาณร้อยละ 89.5  ปัจจบุันไทคอนได้ดําเนินการพฒันาอาคาร

โรงงานให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารโรงงานเดียวชันเดียวมามากกว่า 500 อาคารโรงงาน โดยอาคารโรงงานดังกล่าวตังอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวม 18 แห่ง การก่อสร้างอาคารโรงงาน

ดังกล่าวข้างต้นได้ดําเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของไทคอน ซึงประกอบด้วยสถาปนิกวิศวกรและผู้ จัดการโครงการซึงเป็นผู้

ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรงทังนี การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทังในด้านการเงินการรักษา

มาตรฐานของอาคารโรงงานและการเพิมความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือไทคอนสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตาม

ความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงงานตามทีลกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจดัการ

อสงัหาริมทรัพย์ทีตนเองเป็นเจ้าของซงึมีการเติบโตอย่างต่อเนืองแล้ว ไทคอนยังให้บริการช่วยเหลือลกูค้าในการขอใบอนุญาต

และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้ารวมทังการให้บริการขอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับ 

คนต่างชาติและการให้บริการทัว ๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะนําผู้ ซือสินค้าหรือผู้ จําหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลกูค้า

การให้บริการดงักลา่วนีถือได้ว่าเป็นการสร้างมลูค่าเพิมให้แก่สินค้าและบริการของไทคอนซึงสง่ผลให้ไทคอนสามารถรักษาอัตรา

การเช่าอาคารโรงงานให้อยู่ในระดบัสงูได้ ไทคอนยงัทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เช่นเดียวกบัทีพาร์ค 

2.6.5  การชดเชยเงนิประกันกรณีสัญญาเช่ามีข้อตกลงเกียวกับสิทธิในการย้าย (Option to Swap) 

เนืองจากอาคารคลงัสินค้าบางอาคาร มีสัญญาเช่าทีผู้ เช่ารายย่อยทํากับทีพาร์ค ทีมีข้อตกลงเกียวกับ

สิท ธิ ในก ารย้าย  (Option to Swap) ซึงทีพ า ร์คให้สิท ธิแ ก่ผู้ เ ช่ า รายย่อย ใน การย้ ายไป เช่าคลังสิน ค้ าภ ายใน กลุ่ ม 

ทีพาร์คก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าได้ (ทังนี กลุ่มทีพาร์ค หมายถึง ทีพาร์ค กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีทีพาร์คเป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์)  

กล่าวคือผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิยกเลิกสญัญาเช่าเดิม และย้ายไปเช่าคลงัสินค้าอืนในกลุม่ทีพาร์คได้ตลอด

ภายในระยะเวลาการเช่าโดยไม่ถูกยึดเงินประกันการเช่า ดังนัน เพือมิให้กองทรัสต์ได้รับผลกระทบจากสัญญาเช่าดังกล่าว  

ในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ทีพาร์คตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจํานวนเงินเท่ากับเงินประกันการเช่า

ตามทีระบุไว้ในสญัญาเช่า รวมถึงในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าวมีการต่อสญัญาเช่าและยังคงเงือนไขดังกล่าวอยู่ ดังนัน 

กองทรัสต์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการทีผู้ เช่ารายย่อยใช้สทิธิตามสญัญาเช่าดงักล่าว  

ทังนี ในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ทีพาร์คตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ภายใน

ระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัทีผู้ เช่ารายย่อยใช้สทิธิในการย้ายไปคลงัสนิค้าภายในกลุม่ทีพาร์ค 
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2.7 หุ้นกู้และการกู้ยืมเงนิ 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีเงินกู้ ยืมระยะสนัและหุ้นกู้ทงัสิน 5,539,966,268 บาท ซึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน ี

หุ้นกู้  

ณ วันที 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ TREIT มีการออกหุ้ นกู้  มีภาระหนีทังสิน 5,540 ล้านบาท ซึงเป็นหุ้ นกู้

จํานวนรวม 5.54 ล้านหน่วย มลูค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน ี

ประเภทหุ้นกู้  / ครังทีออก อัตราดอกเบีย อายุ วันทีครบกําหนด 
จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 

ครังที 1/2560     

-  ชดุที 1 คงทีร้อยละ 2.98 ต่อปี 3 ปี 5 เมษายน 2563 800,000,000 

-  ชดุที 2 คงทีร้อยละ 4.18 ต่อปี 7 ปี 5 เมษายน 2567 1,000,000,000 

ครังท ี1/2561     

-  ชดุที 1 คงทีร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 28 มิถนุายน 2564 1,800,000,000 

-  ชดุที 2 คงทีร้อยละ 2.97 ต่อปี 4 ปี 28 มิถนุายน 2565 300,000,000 

-  ชดุที 3 คงทีร้อยละ 3.65 ต่อปี 7 ปี 28 มิถนุายน 2568 380,000,000 

-  ชดุที 4 คงทีร้อยละ 4.06 ต่อปี 10 ปี 28 มิถนุายน 2571 1.260,000,000 

รวมหุ้นกู้    5,540,000,000 

ดอกเบียของหุ้ นกู้ มีกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวันที 5 เมษายน และ 5 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้ นกู้  

สาํหรับหุ้นกู้ทีออกในปี 2560 และกําหนดชําระทุก ๆ หกเดือน ในวันที 28 ธันวาคม และ 28 มิถุนายน ของทุกปี ตลอดอายขุอง

หุ้นกู้  สําหรับหุ้นกู้ทีออกในปี 2561 หุ้นกู้ ดังกล่าวข้างต้นได้กําหนดข้อจํากัดบางประการ เช่น กําหนดอัตราส่วนหนีสินรวมต่อ

มลูค่าสนิทรัพย์รวมในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ณ สินงวดบัญชีรายปีตลอดอายุของหุ้นกู้  การละเว้นการกู้ ยืม ก่อหนี หรือก่อภาระ

ผกูพนัใด ๆ เว้นแต่เป็นเรืองปกติทางพาณิชย์หรือเป็นเรืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทนนั  
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เงนิกู้ยืมระยะสัน 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ TREIT มีเงินกู้ ยืมระยะสันทังสิน 1,393.05 ล้านบาท มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน ี

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพือลงทนุในทรัพย์สนิเพมิเติมของกองทรัสต์ TREIT 

ประเภทของอัตราดอกเบีย อตัราคงที 

อัตราดอกเบีย ร้อยละ 2.35 - 2.55 ต่อปี  

การชําระดอกเบีย ชําระรายเดือน 

ระยะเวลาเงินกู้ 6 เดือน  

ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ชําระคืนเงินต้นเมือครบกําหนด 
 

หลักประกันการกู้ยืม ไม่มีหลกัประกนั 

เงือนไขการกู้ยืมทีสาํคัญ 1. ไม่จําหนา่ยจ่ายโอน หรือก่อภาระผกูพนัในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ (Negative Pledge) 

2. เงือนไขสําคญัทีกองทรัสต์ต้องไม่ปฏิบตัิ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารผู้ให้เงินกู้แบบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) ในเรืองดงัต่อไปนี 

2.1 ประกอบธุรกิจอืนทีมีวตัถุประสงค์แตกต่างไปจากธุรกิจปกติทีกระทําอยู่อย่างมีนยัสําคญั 

2.2 กู้ ยืม ก่อหนี หรือก่อภาระผูกพันต่อบุคคลอืนเพิมขึนจากหนีหรือภาระผูกพนัทีผู้กู้ มีอยู่ ณ  

วนัทําสญัญาฉบบันี 

2.3 จําหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพ ย์และสิทธิการเช่า ทีไม่ ใช่  

(ก) การจําหน่ายทรัพย์สินจากการใช้สิทธิซือของผู้ เช่ารายย่อย (option to buy) ตามทีประกาศไว้ 

ในหนังสือชีชวน หรือ (ข) การจําหน่ายทรัพย์สินเป็นจํานวนรวมไม่เกินกว่า 1,600,000,000 บาท  

ในแต่ละครังและรวมกนัไม่เกินกวา่ 6,400,000,000 บาท  

2.4    ก่อหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัใด ๆ บนทรัพย์สนิ หรือรายได้ของกองทรัสต์ 

2.5 ลดทนุนอกเหนือจากการเป็นการลดทนุจากสภาพคลอ่งส่วนเกินทีมาจากการดําเนินงาน

ปกติ หรือการลดทนุตามมติผู้ถือหนว่ย 

2.6    เปลียนหรือเพมิผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน 

3.    การรักษาอตัราสว่นภาระหนีจ่อมูลค่าทรัพย์สนิรวม 

       ผู้ กู้ ต้องดําเนินการให้ภาระหนีตามสัญญานี เมือรวมกับภาระหนีทังหมดภายใต้สัญญ า 

สนิเชืออืน ๆ ทงัหมดของผู้กู้  มีจํานวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 35 ของมุลค่าทรัพย์สนิรวมของผู้กู้  

ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินและการออกหุ้ นกู้ เพือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้า

ลงทุนนนัเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนืองจากเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพือให้ผลตอบแทนเพิมสงูขึนโดยการ

กู้ ยืมเงินจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ในระดบัหนงึซึงดีกว่าการระดมทนุจากผู้ลงทุนเพือมาลงทุนทงัหมด อนึง สดัสว่น

การกู้ ยืมเงินต่อส่วนทุนนนัจะไม่เกินทีระบุไว้ในสญัญาก่อตังกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์จะคํานึงถึงการบริหารความเสียง

ของการกู้ ยืมเงินด้วย นอกจากนี อัตราดอกเบียและเงือนไขการกู้ ยืมเงินทีกองทรัสต์ได้ทําการกู้ ยืมถือว่ามีความสมเหตุสมผลต่อ

สภาวะการณ์ในปัจจบุนั  
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ปัจจุบันอันดับเครดิตของกองทรัสต์ซึงจัดอันดับโดย บริษัท ทริส เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด อยู่ที A (Stable 

Outlook) (ระดบัการลงทุน - Investment Grade) ซึงให้อนัดบั ณ วนัที 4 ธันวาคม 2562 ซงึถือเป็นอันดบัเครดิตทีสงูทีสดุสาํหรับ

กองทรัสต์ประเภทอตุสาหกรรมและโลจิสติคส์ในประเทศไทย 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีสัดส่วนของเงินกู้ ยืมต่อสินทรัพย์รวม (Loan Outstanding Value to Total 

Asset Value) เท่ากบัร้อยละ 19.57 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
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3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการให้บริการเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน 

3.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย 

ภาวะเศรษฐกิจไทย ณ สนิ ไตรมาสที 3 ปี 2561 ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) 

มีการขยายตวัร้อยละ 3.3 ชะลอตวัจากการขยายตวัร้อยละ 4.6 ในไตรมาสที 2 ปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าทงัปี 2561 เศรษฐกิจ

ไทยจะเติบโตโดยรวมทีร้อยละ 4.2  

 
 

ด้านการผลิต ในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสที 3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.2   

ในไตรมาสที 2 ตามฐานการขยายตัวทีสูงขึน สาขาขนส่งและการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 6.2 ในไตรมาสที 3 เทียบกับ          

การขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสที 2 สอดคล้องกับการขยายตัวของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทังการขยายตัว    

ของการผลติสาขาอตุสาหกรรม 
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ด้านการใช้จ่าย  มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึนของการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม         

การขยายตวัในเกณฑ์สงูของการส่งออกสนิค้าและการขยายตวัต่อเนืองของการใช้จ่ายภาครัฐบาล 

 

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 5.0 เร่งขึนจากการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึนของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ การลดลงของข้อจํากัดจากมาตรการรถยนต์คันแรก      

การดําเนินมาตรการดูแลผู้ มีรายได้น้อยของภาครัฐ รวมทังอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบียทียังอยู่ในระดับตําและการปรับตัว

เพิมขึนของความเชือมันของผู้บริโภค โดยการใช้จ่ายซือสนิค้าคงทนขยายตัวเร่งขนึ สอดคล้องกบัยอดขายรถยนต์นังส่วนบคุคล   

ทีขยายตวัเร่งขนึจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะทีการใช้จ่ายในหมวดสนิค้าอืน ๆ ขยายตวัดีต่อเนือง 
โดยมีการขยายตัวของหมวดอาหารเครืองดืม หมวดโรงแรมและภัตตาคาร หมวดสือสาร หมวดขนส่ง และหมวด

การค้าขยายตัวร้อยละ 2 ร้อยละ 6.5 ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 7.2 ตามลําดับ ความเชือมันของผู้บริโภคเกียวกับ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ทีระดบั 69.6 และเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 15 ไตรมาส 
 

การใช้จ่ายเพือการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 2.2 ต่อเนืองจากการขยายตวัร้อยละ 2.2 ในไตรมาส

ก่อนหน้า 
 

การลงทุนรวม เพิมขึนร้อยละ 3.9 เร่งขึนจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน

ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึนอย่างต่อเนืองจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยการลงทุน         

ในเครืองมือเครืองจักรขยายตวัร้อยละ 3.4 เร่งขนึอย่างช้า ๆ จากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับการ

ปรับตวัดีขนึของอตัราการใช้กําลงัการผลติภาคอตุสาหกรรม 

 

การส่งออก-นําเข้าสินค้า การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 63,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวในเกณฑ์สงูต่อเนือง 

โดยมูลค่าการส่งออกในรูปเงิน USD เพิมขึนร้อยละ 2.6 โดยกลุ่มสินค้าส่งออกทีมูลค่าขยายตัว เช่น ข้าว มันสําปะหลัง 

ผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ชินสว่นและอปุกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นัง รถกระบะและรถบรรทกุ ชินสว่นและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เครืองจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น การส่งออกไปยังตลาดสําคัญขยายตัวดีต่อเนือง ทังสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป    

จีน ญีปุ่ น อาเซียน และออสเตรเลยี 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 24 

 

 

 
สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

คาดว่าจะขยายตวัประมาณร้อยละ 4.2 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก 

(1)   การปรับตัวดีขึนของเศรษฐกิจโลกซึงทําให้การสง่ออก และภาคการผลิตสําคัญ ๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดีและ

สนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง 

(2)   แรงขับเคลือนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐทียังมีแนวโน้มเร่งขึนตามการเบิกจ่ายและ

ความคืบหน้าของ 

(3)   การฟืนตัวทีชัดเจนมากขึนของการลงทุนภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึนของอัตราการใช้กําลงัการผลิต    

ในภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวขึนของความเชือมันในภาคธุรกิจและความคืบหน้าของการลงทุน           

ในโครงสร้างพืนฐานทสีาํคญั ๆ และ  

(4)   การปรับตัวดีขึนของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจทีมีความชัดเจนมากขึนตามลําดับ ทังนี คาดว่ามูลค่า  

การส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.1 

และร้อยละ 4.4 ตามลําดับอตัราเงินเฟ้อทัวไปเฉลยีอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.4 และบัญชีเดินสะพดัเกินดุล     

ร้อยละ 8.4 ของ GDP 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมอาคารโรงงานสําเร็จรูป และคลังสินค้า 

อุปทาน  สาํหรับอปุทานอสงัหาริมทรัพย์ภาคอตุสาหกรรมแบ่งออกเป็นทีดินว่างเปลา่ทีตงัภายในเขตอุตสาหกรรม 

(นิคมอุตสาหกรรม  สวนอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม) โรงงานสาํเร็จรูปให้เช่าและคลงัสินค้าให้เช่า โดยอปุทานของทีดิน

ว่างเปล่า พบว่า มีอุปทานประมาณ 157,000 ไร่ เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 

2560 มีอุปทานทานของทีดินว่างเปล่าเพิมขนึ ประมาณ 3.3% โดยคาดว่า ในอนาคตจะมีอปุทานใหม่เพิมขนึประมาณ 12,500 

ไร่ ทีปัจจุบันอยู่ภายใต้การพัฒนาหรือกําลงัรอการพัฒนา โดยในด้านทําเลทีตัง พบว่านิคมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ชลบุรี และระยอง  

ยังเป็นทําเลทีมีความนิยมสงูสุด เนืองจากอยูใกล้กับท่าเรือ ซึงส่งผลดีให้กับด้านการขนส่ง และความปลอดภัยจากปัญหา

อทุกภัย  

 

สาํหรับโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า โดยผู้ประกอบการหลกั จํานวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) และกองทุนทีเกียวข้อง (TFD) บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชนั จํากัด (มหาชน) และกองทนุทีเกียวข้อง

(TICON) บริษัท ดบับลิว เอชเอคอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) และกองทุนทีเกียวข้อง (WHA) บริษัท ปินทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ 

แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด และกองทุนทีเกียวข้อง (Pinthong) กลุ่มบริษัท อมตะ และกองทุนทีเกียวข้อง (Amata) พบว่า         

มีปริมาณอุปทานรวมประมาณ 1,100 หน่วย เป็นพืนทีรวมประมาณ 2,360,000 ตร.ม. ไม่มีการเพิมขึนจากไตรมาสทีผ่านมา 

เนืองจากผู้ประกอบการหลกัหยุดทําการก่อสร้าง และลดลง 0.2% เมือเทียบกับไตรมาสปี ก่อนหน้าเนืองจากโรงงานสําเร็จรูป

บางส่วนได้ถูกขายให้แก่ผู้ เช่า โดยเป็นพืนทีโรงงานให้เช่าของไทคอนมากทีสดุประมาณ 49% รองลงมาได้แก่ WHA ประมาณ 

26% และ TFD อมตะ และปินทอง ตามลาํดบั 
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สาํหรับคลงัสนิค้าให้เช่า โดยผู้ประกอบการหลกั จํานวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ จํากัด และ

กองทนุทีเกียวข้อง (TPARK) บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และกองทนุทีเกียวข้อง (WHA) Bangkok Free 

Trade Zone และ Wyncoast โดยมีปริมาณอุปทานรวมประมาณ 3,430,000 ตร.ม. เพิมขึนจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 

0.15% หรือเพิมขึนจากไตรมาสของปีก่อนหน้าประมาณ 13.3% โดยภายในเวลาประมาณ 8 - 14 เดือน คาดว่าจะมีปริมาณ      

อปุทานใหม่เพิมขนึประมาณ 50,000 ตร.ม. ซีงอยู่ภายใต้การพฒันา 
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อุปสงค์  ปริมาณอุปสงค์ของพืนทีโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า มีอตัราการเช่าพืนทีประมาณ 70% ปรับตัวเพิมขนึจาก

ไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 0.5% หรือเพิมขนึประมาณ 11,000 ตารางเมตร รวมปริมาณอุปสงค์ของพืนทีโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่า 

มีพืนทีประมาณ 1,670,000 ตร.ม. 

 

ด้านสว่นแบ่งการตลาดของพืนทีโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่าทีเกิดขึนจริง พบว่า ไทคอน มีส่วนแบ่งการตลาดมากทีสดุ

เป็นอนัดบัหนงึด้วยพืนทีประมาณ 802,000 ตร.ม. คิดเป็น 48% ของพืนทีเช่าทงัหมด  

 

ด้านปริมาณอุปสงค์ของพืนทีคลงัสินค้าให้เช่ามีอัตราการเช่าพืนทีประมาณ 80% ปรับตวัเพิมขนึจากไตรมาสก่อน  

ทีมีอัตราการเช่าประมาณ 79% หรือปรับเพิมขึนประมาณ 43,000 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณอปุสงค์ของพืนทีคลงัสนิค้าให้เช่า

ประมาณ 2,760,000 ตร.ม. 
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4. ปัจจยัความเสียง 

4.1      ความเสียงเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

4.1.1  ความเสียงจากการปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์ได้เข้าทําสญัญาเช่าทีดิน 

สญัญาเช่าช่วงทีดิน สญัญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้าง สญัญาจะซือจะขายอาคารและสงิปลกูสร้าง สญัญาจะซือจะขายทีดิน

และสงิปลกูสร้าง และ/หรือสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกบัการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพือประโยชน์

ในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และดําเนินการใด ๆ เพือให้คู่สญัญาปฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ ผิดสัญญา หรือ  

เกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการเลิก หรือ ผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี แม้กองทรัสต์จะมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญา  

เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ทีคู่สญัญาผิดสญัญาดงักล่าว

อาจทําให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือบังคับการให้เป็นไปตามสญัญาตามที

กําหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้อกําหนด หรือ ในกรณีทีคู่สญัญาปฏิบัติผิด

ข้อกําหนดและเงือนไขตามสญัญาทีเกียวข้องแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ชําระค่าเสยีหายตามทีกองทรัสต์เรียกร้อง กองทรัสต์อาจต้อง

นําเรืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลทีเกียวข้องซึงจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดําเนินการ

ดังกล่าว ทังนี  ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการรวมถึงจํานวนเงินที

กองทรัสต์จะได้รับชดเชยจากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับดุลพินิจของศาลทีเกียวข้อง  

และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จงึมีความเสียงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้ 

อนึง ในการเข้าทําสญัญาเช่าทีดิน สญัญาเช่าช่วงทีดิน และสญัญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้างได้มีการ

กําหนดค่าเสียหายทีกองทรัสต์จะได้รับในกรณีทีมีการผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าตกลงชําระค่าเสยีหายให้แก่กองทรัสต์ 

ตามเงือนไขทีระบุไว้ในสญัญา โดยเงือนไขดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี  

ในบางกรณีค่าเสียหายทีผู้ ให้เช่าจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ดังกล่าว อาจไม่เพียงพอทีจะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของความ

เสยีหายทีกองทรัสต์ได้รับจากการผิดสญัญาและอาจจะน้อยกว่ามูลค่าทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

4.1.2  ความเสียงทีเกียวข้องกับการหาผู้เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่า

ทรัพย์สิน 

เนืองจากทรัพย์สินส่วนหนึงทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าซึงมีช่วงระยะเวลาการเช่า

ประมาณ 27 ถึง 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึงกองทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

ได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดังนัน กองทรัสต์จงึมีความเสยีงในการจัดหาผู้ เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสดุระยะเวลาการเช่า

ดังกล่าว เนืองจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปัจจัยหนึงในการพิจารณาของผู้ เช่ารายย่อยในการทําสญัญาเช่าคลงัสินค้าและ

โรงงาน อย่างไรก็ดี เนืองจากในการทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายย่อยสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานทีมีอายุของสญัญา 

ไม่เกิน 3 ปี ทําให้ความเสยีงดงักลา่วจะเกิดขนึในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสนิสดุระยะเวลาการเช่าเพียงเท่านนั  นอกจากนี 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 29 

 

เนืองจากผู้ เช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานระยะสัน ผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะสามารถจัดหา 

ผู้ เช่าทีมีความต้องการเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสนิสดุระยะเวลาการเช่าได้ 

4.1.3  ความเสียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ ขึนอยู่ กับความสามารถของผู้บ ริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังให้ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภท

คลงัสินค้าและโรงงานทีได้ลงทุนในปัจจุบัน โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีหน้าทีบริหารจัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน

ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย รวมถงึการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้ เช่ารายใหม่ การต่อ

สญัญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการส่วนกลางกบัผู้ เช่าปัจจุบัน การโฆษณาประชาสมัพันธ์ การบํารุงรักษาหรือ

พฒันาทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ได้ลงทุนให้อยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดังกลา่วจะส่งผล

โดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม หากทีพาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เนืองจากเหตุผล

ใดเหตุผลหนึง แม้ว่ากองทรัสต์ได้กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทรัสต์อาจไม่

สามารถแต่งตังบุคคลอืนเพือทําหน้าทีบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของทีพาร์ค 

และไทคอน ซึงอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการฐานะการเงินและความสามารถในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

4.1.4  ความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทีพาร์คและไทคอน 

ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังให้ทีพาร์คและไทคอนป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภท

คลังสินค้าและโรงงานทีได้ลงทุนตามลําดับ ในขณะเดียวกันทีพาร์คและไทคอน ก็ยังคงเป็นเจ้าของคลังสินค้าและโรงงาน 

ในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน นอกจากนี ทีพาร์คและไทคอน 

ยังเป็นผู้ เสนอขายคลังสินค้าและโรงงานให้แก่กองทรัสต์ ซึงบทบาทต่าง ๆ ของ ทีพาร์คและไทคอน ทีมีต่อกองทรัสต์อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกคลังสินค้าและโรงงานมาเสนอขายให้กับ

กองทรัสต์ และการจดัหาผู้ เช่าใหม่ ประกอบกับการทีไทคอนจะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ และทําหน้าทีเป็น

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ จึงอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทําหน้าทีเป็นผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และหาผู้ เช่าให้ทรัพย์สนิทีเป็นของกองทรัสต์ ไทคอน และทีพาร์ค  

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว  

โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกซือคลงัสนิค้าและโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของไทคอนและทีพาร์ค 

ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมดัระวงั ดงัน ี 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                              แบบ 56-REIT 

สว่นที 1: การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 สว่นที 1 หน้า 30 

 

 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดมาตรการทีใช้ในการกํากับดูแลโดยจัดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ดําเนินการนําเสนอข้อมูลคลงัสินค้าหรือ โรงงานทีเป็นกรรมสทิธิ หรือสทิธิครอบครองของ ทีพาร์ค หรือ ไทคอน หรือ กองทรัสต์ 

อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะนําเสนอค่าเช่าของคลังสินค้าและโรงงานทีสามารถเทียบเคียงกันได้  

เมือคํานึงถึงขนาดของอาคาร พืนทีใช้สอย ทําเลทีตัง และรูปแบบของสิงปลกูสร้าง โดยจะกําหนดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

เพือให้เกิดความโปร่งใสและเพือให้ลกูค้าแต่ละรายมีข้อมูลของคลงัสินค้าหรือ โรงงานทีสามารถให้เช่าได้ในช่วงเวลานันอย่าง

เพียงพอต่อการตดัสนิใจอย่างเท่าเทียมกนั 

 ทังนี ในการนําเสนอข้อมูลทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินของกองทรัสต์

ให้แก่ลกูค้าทีสนใจจะเช่าพืนที ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะนําเสนอข้อมูลอาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานทีว่างอยู่ โดยจะไม่ระบุ

ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนัน ๆ ซึง มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การนําเสนอข้อมูลทรัพย์สินทังหมดมีความเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัทํารายงานหรือนําส่งข้อมูลรายชือลกูค้าทีมีความสนใจจะเช่าทรัพย์สินของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นรายเดือนให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยในรายงานดังกล่าวจะระบุทําเลทีตัง 

พืนทีใช้สอย และรายละเอียดของอาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานทีลกูค้ามีความประสงค์ทีจะเช่า ซึงมาตรการดังกลา่วจะช่วยให้ 

ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทํางานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด้านการหาผู้ เช่าเพือเช่าทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ และ/หรือทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ทีทีพาร์คและไทคอนจะได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ให้มีรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียม 

ทีเหมาะสม 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะกําหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ซงึผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลยีนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงัต่อไปน ี

 กรณีทีผลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนตํากว่าประมาณ

การผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้ จดัการ

กองทรัสต์เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตสุดุวิสยั และ 

 กรณีอัตราการเช่าทรัพย์สินทีบ ริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอนตํากว่าร้อยละ 50 เป็น

ระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกนั เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตสุดุวิสยั 

ทงันี ในบางกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุ โดยผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาดําเนินการซ่อมแซมด้วยตัวเอง และเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ในกรณีทีเป็นงานซ่อมแซม

เลก็น้อย หรือ เป็นงานทีจะต้องใช้ความเชียวชาญในการซ่อมแซม หรือ งานทีจะต้องทําในเวลาทีจํากดั อย่างไรก็ตาม ในกรณีที

การซ่อมแซมดงักลา่วมีมลูค่าสงู ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะพิจารณาให้ผู้ เชียวชาญทําการถอดแบบราคามาประกอบการ

พิจารณาเบืองต้น 
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4.1.5  ความเสยีงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืมเงนิ 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 อัตราส่วนการกู้ ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์อยู่ทีประมาณ 

ร้อยละ 19.57 โดยเงินกู้ ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้ มีมูลค่ารวมทังสินประมาณ 6,933 ล้านบาท ซึงประกอบไปด้วยหุ้นกู้  5,540 

ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสนัประมาณ 1,393 ล้านบาท  

กองทรัสต์อาจมีความเสียงจากการกู้ ยืมเงิน เกียวกับการชําระคืนดอกเบีย และ/หรือ เงินต้นไม่ว่าบางส่วน

หรือทังหมด อันเป็นเหตุให้ผิดสัญญาเงินกู้  และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิของหุ้ นกู้ ทีเกียวข้อง ซึงในกรณีดังกล่าวอาจนําไปสู่

เหตุการณ์ทีทําให้ เกิดเหตุผิดนัดในสัญญ าอืนได้  (Cross Default) เนืองจากผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที ทจ. 26/2555 เรือง ข้อกําหนดเกียวกับรายการและข้อความในสญัญา

ก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2555 ทีจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ซงึอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องหรือ

มีเงินสาํรองไม่เพียงพอสําหรับการชําระเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ของกองทรัสต์ได้ ดังนัน ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงทีจะไม่ได้รับชําระคืน

หุ้นกู้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

ทงันี ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ และ/หรือ การกู้ ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินเพือชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ ยืมธนาคาร เงินต้นของหุ้นกู้ทีมีอยู่ในปัจจุบัน (Refinancing) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจมี

ความเสยีงทีไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่ และ/หรือ ไม่ได้ตกลงทําสญัญาเงินกู้ฉบบัใหม่ หรือได้ข้อเสนอในสญัญา

เงินกู้ฉบับใหม่ และ/หรือ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ แต่มีเงือนไขในสญัญาเงินกู้ฉบับใหม่ และ/หรือ หุ้นกู้ชดุใหม่

ทีไม่ดีเท่ากบัข้อตกลงหรือเงือนไขเดิม  

ในกรณีทีกองทรัสต์ไม่สามารถชําระหนีเงินกู้ ยืมธนาคาร (บางสว่น) และ/หรือ ชําระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ทีมี

ในปัจจุบัน (Refinancing) เนืองด้วยจากเหตุการณ์ข้างต้น ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาทางเลือกอืน ๆ ในการหาแหล่ง

เงินทุนมาชําระหนี และ/หรือ ชําระคืนเงินต้นดังกล่าว อาทิ การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ รวมถึงการขาย

ทรัพย์สินบางส่วนของกองทรัสต์เพือชําระหนี ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ ทังนี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์  โดยจะพิจารณาถึง

ความสามารถในการชําระหนีทีมีภาระดอกเบีย ความสามารถในการก่อภาระผูกพัน เช่น อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินต่อสินทรัพย์รวม

ของกองทรัสต์ และความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตของกองทรัสต์อย่างต่อเนือง อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์

เห็นว่าความเสยีงทีกองทรัสต์จะผิดนดัชําระหนีดังกลา่วอยู่ในระดับทีตํา 

4.2     ความเสียงทีเกียวข้องกับความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

4.2.1  ความเสียงจากการแข่งขันทีสูงขึนซึงอาจส่งผลให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง 

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทรัสต์เพิม

สงูขึน ทังในเรืองของการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผู้ เช่าทีน่าเชือถือเพือมาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึงการแข่งขัน

ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี บริษัทคู่แข่งดังกล่าวอาจจะมีแหลง่เงินทนุและ

ปัจจัยสนับสนุนอืน ๆ ทีเอือให้สามารถแข่งขันกับทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการแข่งขันดังกล่าวอาจเพิมต้นทุนในการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทําให้อตัราการเช่า และ/หรือ อตัราค่าเช่าทีทรัสต์เรียกเก็บจากผู้ เช่าลดลง 
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อย่างไรก็ตาม บุคลากรของทีแมนในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์และ บุคลากรของทีพาร์คและไทคอน 

ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ มีประสบการณ์ในธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็นเวลานาน รวมทังทรัพย์สิน 

ทีกองทรัสต์ลงทุนเป็นอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานทีมีคุณภาพมาตรฐานสงู และมีระบบสาธารณูปโภคทีมีประสทิธิภาพ 

ทําให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพือการอตุสาหกรรมทังในปัจจบุนัและอนาคตได้เป็นอย่างดี 

4.2.2  ความเสียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ   

การเปลียนแปลงของปัจจยัทีมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของ

โลกรวมทังปัจจัยมหภ าคอืน  ๆ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาลในด้านการค้าการลงทุน 

และการต่างประเทศ นโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายด้านการคลังของรัฐบาล ราคา

อสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ มูลค่าของการอปุโภคและบริโภคภายในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ 

เป็นปัจจัยทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคลังสินค้าและโรงงานของผู้ เช่ารายย่อยในปัจจุบันและผู้ ทีสนใจจะเช่าในอนาคต 

โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศซึงเป็นกลุ่มผู้ เช่าหลกัของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน รวมทังความผัน

ผวนดงักลา่วยงัอาจมีผลกระทบต่ออตัราค่าเช่าอีกด้วย 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  

และปัจจัยมหภาคอืน ๆ รวมทังความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอย่างดี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ เพือเสริมสร้างจุดแข็งของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนให้เป็นทีประจักษ์แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

ทังทีเป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเลือกทําเลทีตังของอสงัหาริมทรัพย์ในพืนทีทีมีศักยภาพสงู การลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ทีมีคุณภาพสงู การให้บริการประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรทีช่วยให้การดําเนินธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยมีความ

ต่อเนืองเป็นต้นเพือสร้างความได้เปรียบและสามารถรักษาฐานลกูค้าไว้ได้ในยามทีเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ภาครัฐและ

หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีการสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทยด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ การขอสง่เสริมการ

ลงทุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ

ย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับผลกระทบและเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือมี

เหตุการณ์ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึนอาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์ซึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์ของคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า ผลประกอบการของ 

ผู้ เช่ารายย่อยสถานะทางการเงินของกองทรัสต์และราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์  ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถ

ควบคุมปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักล่าว และไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันหรือในอนาคต

หรือการเปลียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน สถานะทาง

การเงินและผลการดําเนินกิจการของผู้ เช่ารายย่อยทีเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทงัราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาด 

4.2.3  ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาของผู้เช่ารายย่อย 

กองทรัสต์มีความเสยีงในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยบางรายอาจไม่ต่ออายุสญัญา หรือ ผู้ เช่ารายย่อยบางราย

เรียกร้องให้มีการปรับเปลียนเงือนไขในสัญญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง ซึงเอือประโยชน์ 

ต่อกองทรัสต์น้อยลงหากเปรียบเทียบกับสญัญาทีได้ทําไว้ในปัจจบุัน หรือในกรณีทีมีผู้ เช่ารายย่อยจํานวนมากไม่ต่ออายุสญัญา
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และกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายย่อยเดิมได้ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ดงักลา่วข้างต้นอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงาน

ปกติผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะหารือกับผู้ เช่ารายย่อยล่วงหน้าก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่า ทําให้สามารถดําเนินการหา 

ผู้ เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนได้ในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยเดิมไม่ต่ออายสุญัญาเช่า 

4.2.4  ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือค่าบริการส่วนกลางของ 

ผู้เช่ารายย่อย 

ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง ทีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่า สัญญา

บริการ และ/หรือสญัญาบริการส่วนกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็นทีมาของรายได้หลกัของกองทรัสต์  ดังนัน ฐานะการเงินของ 

ผู้ เช่ารายย่อยอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของทรัสต์ ทังนี โดยปกติผู้ เช่ารายย่อยจะต้องวางเงินประกนัการเช่าเป็นมลูค่า

เท่ากับค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 เดือน (ตามแต่เงือนไขในแต่ละสญัญา) ซึงกองทรัสต์

สามารถยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าวได้หากกองทรัสต์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง 

จากผู้ เช่าได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีกองทรัสต์จําเป็นต้องให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออกจากทรัพย์สนิทีเช่าตามกฎหมาย 

เนืองจากผู้ เช่าผิดนัดชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือค่าบริการสว่นกลาง หรือ ผิดสญัญานนั ระยะเวลาในทางปฏิบัติทีใช้ในการ

ดําเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออก และ/หรือ เวลาทีใช้ในการหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่อาจมากกว่า 6 เดือนขึนไป ในสถานการณ์

ปัจจบุัน ซึงความล่าช้าดังกลา่วอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในสภาวะปกติจะใช้เวลาประมาณ 

3 ถงึ 6 เดือน ซงึใกล้เคียงกบัระยะเวลาการวางเงินประกนัการเช่าของผู้ เช่ารายย่อย 

4.2.5  ความเสียงจากการกระจกุตัวของผู้เช่ารายย่อย และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของ 

ผู้เช่ารายย่อย 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 ผู้ เช่ารายย่อยทีมีมูลค่าการเช่าสูงสดุ 10 อันดับแรก ของทรัพย์สินปัจจุบัน  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.42 ของรายได้ทังหมดของทรัพย์สินปัจจุบัน โดยสดัส่วนรายได้ของผู้ เช่ารายย่อยอันดับแรกคิดเป็น

ประม าณ ร้อยละ 4.53 ของรายได้ทั งหม ดของท รัพ ย์สิน ปั จจุบัน  ซึงกองท รัสต์ มี การกระจายตั วของรายได้จาก 

ผู้ เช่ามากขึน (Well - Diversified) หรือ การกระจกุรายได้ของผู้ เช่า 10 อันดับแรกมีการกระจายตัวทีดีขึน ดังนันความเสยีงจาก

การทีผู้ เช่ารายย่อยรายสาํคญัทีไม่สามารถชําระค่าเช่า ตลอดจนการยกเลกิสญัญา หรือ ไม่ต่อสญัญาจึงลดลงอย่างมีนยัสาํคัญ

เมือเทียบกับช่วงเวลาก่อนการควบรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เข้าสู่กองทรัสต์ ทีมีการกระจุกตัวของรายได้จากผู้ เช่า 10  

รายแรกถงึร้อยละ 55 ของรายได้ทงัหมด 

นอกจากความเสยีงเรืองการกระจุกตัวของผู้ เช่าดังทีได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทรัสต์อาจมีความเสียงจาก

การกระจุกตัวของอตุสาหกรรมของผู้ เช่า และ/หรือ สญัชาติของผู้ เช่า ซึงหากอตุสาหกรรมใดมีการหดตัว หรือเกิดปัญหาในกรณี

ทีเกียวกับความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ อาจส่งผลกระทบทําให้ผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าวเลิกเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาเช่า 

และอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ตามลาํดบั 

อย่างไรก็ดี ทีพาร์คและไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เชือว่าทรัพย์สนิทีกองทรัสต์

ลงทุนปัจจุบันเป็นทรัพย์สินทีมีศักยภาพ ตังอยู่ในทําเลทีดี อีกทังโดยทัวไปลกัษณะของการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า จะมีการ

กระจุกตัวของกลุ่มธุรกิจ (Cluster) ของคู่ค้าทีมีความเกียวเนืองกัน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายกระชับความสัมพันธ์กับ
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ต่างประเทศ โอกาสทีผู้ เช่าย้ายออก และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาน่าจะมีความเป็นไปได้น้อย และการหาผู้ เช่าเพือทดแทนน่าจะทําได้

ไม่ยาก อนงึ กองทรัสต์มีนโยบายในการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติม ซงึจะช่วยลดการพงึพิงรายได้จากผู้ เช่ารายใดรายหนงึ 

4.2.6  ความเสียงทีเกียวกับใบอนุญาตก่อสร้าง 

 ผู้ เช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์อาจทําการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สินทีเช่าจากกองทรัสต์ซึงต้องได้รับ

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิน ทังนี ในกรณีทีมีการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สินทีเช่าโดยไม่มีใบอนุญาต

ดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจพิจารณาให้ผู้ดัดแปลงหรือเจ้าของอาคารแก้ไขหรือระงับการใช้อาคารส่วนทีดัดแปลง 

ต่อเติมดังกล่าวได้ ดังนันกองทรัสต์อาจมีความเสียงทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนส่วนของอาคารทีดัดแปลงต่อเติม 

ในลกัษณะดงักลา่วหากผู้ เช่าไม่ดําเนินการตามคําสงัของเจ้าพนกังานท้องถินในการรือถอนสว่นของอาคารทีดดัแปลงต่อเติม 

อย่างไรก็ดี สญัญาเช่ากับผู้ เช่ารายย่อยได้มีการให้ผู้ เช่าวางเงินประกันการเช่า เพือเป็นหลกัประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อย และกรณีทีผู้ เช่าทําการดัดแปลงหรือต่อเติมใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมของ

กองทรัสต์ จะถือเป็นเหตุในการผิดสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อย  ดงันนักองทรัสต์จะสามารถนําเงินประกนัการเช่าดงักล่าวมาใช้

เป็นค่าใช้จ่ายในการรือถอนสว่นของอาคารทีดดัแปลงต่อเติมได้ 

นอกจากนี เมือสินสุดระยะเวลาการเช่าหรือสัญญาเช่าสินสุดลง ผู้ เช่ารายย่อยมีหน้าทีต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินทีเช่าคืนในสภาพดี รวมทังทําให้ทรัพย์สินทีเช่ากลับคืนสู่สภาพเดิมหากมีการดัดแปลงหรือต่อเติมใด ๆ โดยผู้ เช่า 

รายย่อยเป็นผู้ ชําระค่าใช้จ่ายเองหรือผู้ เช่าจะชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ ดงันัน ความเสียงในสว่น

ทีเกียวกับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารรวมถึงการดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้องจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 

ต่อการดําเนินงานและสถานะการเงินของกองทรัสต์ 

4.2.7  ความเสียงทีเกียวข้องกับการส่งมอบทีดินหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สินสินสุด 

เนืองจากบางส่วนของทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสทิธิการเช่าทีดิน กับทีพาร์ค และ/หรือ 

ไทคอน ซงึสญัญาเช่าดงักลา่วกําหนดให้กองทรัสต์มีหน้าทีต้องรือถอนอาคารและสิงปลกูสร้างบนทีดินเพือสง่มอบทีดินคืนให้แก่

ทีพาร์คหรือไทคอนเมือครบกําหนดอายุสญัญาเช่า กองทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะมีภาระและมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนอาคาร

และสงิปลกูสร้าง 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถนําซากทีได้จากการรือถอนอาคารคลงัสินค้าไปจําหน่ายเพือนํามาชดเชย

ค่าใช้จ่ายในการรือถอนได้ นอกจากนี กองทรัสต์ยังมีเวลาในการดําเนินการส่งมอบทีดินคืนตามสญัญาถึง 180 วัน ในการ

ดําเนินการดงักลา่ว จงึอยู่ในวิสยัทีทรัสต์สามารถดําเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ 

ทังนี การรือถอนดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต ซึงอาจทําให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการ 

รือถอนเพิมขนึและอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ในปีทีระยะเวลาการเช่าสินสดุลง 
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4.2.8  ความเสียงเรืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทังหมดหรือบางส่วนทีกองทรัสต์ลงทุน ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนทีดิน และอาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผล

ต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

ในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการทีกําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิมเติม) และกฎหมายอืน 

ทีเกียวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนืองจาก 

ไม่เป็นไปตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดในกฎหมายดังกล่าว หรือ กองทรัสต์อาจได้รับค่าชดเชยในจํานวนทีน้อยกว่าเงิน 

ทีกองทรัสต์ลงทนุซงึจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อธุรกิจผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

ทงันี ในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทนุประเภทสทิธิการเช่า ไม่ว่าทังหมดหรือบางสว่น   

ทีพาร์คตกลงจะคืนค่าเช่าบางส่วนสําหรับอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีทีพาร์คได้รับเงิน 

ทีได้รับจากการเวนคืนตามทีกําหนดในสญัญาเช่าทีเกียวข้อง  

สาํหรับทรัพย์สินปัจจบุนั สญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายย่อยทียงัมีผลอยู่ในปัจจบุันของคลงัสนิค้าจํานวน 1 ยนูิต 

พืนทีคลงัสนิค้าประมาณ 24,043 ตารางเมตร คิดเป็นพืนทีคลงัสนิค้าไม่เกินร้อยละ 1.5 ของพืนทีให้เช่ารวมของทรัพย์สนิปัจจบุัน 

มีเงือนไขกําหนดให้ผู้ ให้เช่าชดใช้ค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสม และใช้ความสามารถอย่างดีทีสดุในการจดัหา

สถานทีเช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลงัสินค้าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยในกรณีทรัพย์สนิถกูเวนคืน เมือกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

ดงักล่าว กองทรัสต์จะมีภาระในการดําเนินการตามข้อสญัญาดังกลา่วไปตลอดอายุของสญัญาเช่าฉบับนีอย่างไรก็ดี กองทรัสต์

ได้ทําข้อตกลงกับทีพาร์คเพือกําหนดให้ทีพาร์คมีหน้าทีดําเนินการตามข้อกําหนดดังกลา่วให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยโดยทีพาร์คจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทงัหมดแทนกองทรัสต์ในกรณีทีทรัพย์สนิดงักลา่วถกูเวนคืน 

4.2.9  ความเสียงเรืองการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าทีผู้เช่าทํากับทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน บางรายการ 

ทรัพย์สินปัจจุบันบางรายการ มีสญัญาเช่าทรัพย์สินทีผู้ เช่าทํากับ ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ซึงให้สิทธิ 

แก่ผู้ เช่าในการยกเลิกสญัญาเช่าทีดิน และ/หรือ อาคารคลงัสินค้า และ/หรือ อาคารโรงงาน และ/หรือ สญัญาบริการ และ/หรือ 

สัญญาบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) (“สัญญาบริการลูกค้า”) ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ หากมีการใช้สิทธิ 

ภายหลงัจากระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัเริมต้นของสญัญาดังกล่าว (Option to Early Terminate) รวมถึงการให้สทิธิแก่ผู้ เช่า

รายย่อยในการย้ายไปเช่าคลงัสินค้าของทีพาร์คหรือกองทรัสต์ก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าได้ (Option to Swap) และมีการบอก

กลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 3 เดือนลว่งหน้า โดยไม่ถกูยดึเงินประกนัการเช่า  

ในกรณีทีผู้ เช่าใช้สทิธิดงักล่าวข้างต้นภายในระยะเวลาทีเหลือของสญัญาเช่าปัจจุบัน (โดยไม่รวมกรณีที 

ผู้ เช่าใช้สิทธิในการย้ายคลงัสินค้า (Option to Swap) ไปยังทรัพย์สนิอืนของกองทรัสต์) ทีพาร์ค และ/หรือไทคอน (แล้วแต่กรณี) 

ตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจํานวนเงินเท่ากับเงินประกันการเช่าตามทีระบุไว้ในสญัญาเช่า ดงันัน กองทรัสต์จะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการทีผู้ เช่าใช้สทิธิตามสญัญาดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าต้องการต่ออายุสญัญาเช่าภายหลงัสญัญาเช่าฉบับปัจจุบันหมดอายุลง ผู้จัดการ

กองทรัสต์อาจพิจารณาให้สิทธิในการย้ายคลงัสินค้า (Option to Swap) และสิทธิในการบอกเลกิสญัญาบริการลกูค้าก่อนครบ

กําหนดระยะเวลาโดยไม่ถกูริบเงินประกัน (Option to Early Terminate) แก่ผู้ เช่าในสญัญาเช่าฉบับใหม่ต่อไป เพือจงูใจให้ผู้ เช่า
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ต่ออายุสญัญาเช่า ซึงในกรณีนีหากผู้ เช่าใช้สิทธิดังกล่าวภายหลงัการต่ออายุสญัญาเช่าออกไปนัน กองทรัสต์จะมีความเสียง 

ทีจะไม่ได้รับการชดเชยเงินประกันการเช่าจากทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ทังนี ในการต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้ เช่า ผู้ จัดการ

กองทรัสต์อาจเจรจากับผู้ เช่า หรือมอบหมายให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เจรจากับผู้ เช่าเพือขอปรับเปลียนเงือนไขดังกล่าว  

โดยไม่ให้สิทธิในการย้ายคลงัสินค้า (Option to Swap) และสิทธิในการบอกเลิกสญัญาบริการลกูค้าก่อนครบกําหนดระยะเวลา

โดยไม่ถูกริบเงินประกัน (Option to Early Terminate) แก่ผู้ เช่า หรือผู้จัดการกองทรัสต์อาจเจรจากับทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน 

เพือให้ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ ให้เช่าเดิมให้ชดเชยเงินประกนัการเช่าตามทีระบุไว้ใน

สญัญาเช่าฉบบัใหม่ เพือลดความเสยีงดงักลา่วได้ โดยจะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

5.       ข้อพิพาททางกฎหมาย  

กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีมีนัยสําคัญซึงจะมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ 

6. ข้อมูลสําคัญอืน  

 กองทรัสต์ไม่มีข้อมลูสาํคญัอืนทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคัญ 
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7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์ทกีองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1 หน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์ 

จํานวนเงินทนุในโครงการปัจจบุนั                                        25,173,622,619 บาท 

จํานวนเงินทนุในการเสนอขายครังแรก     3,425,000,000 บาท 

จํานวนเงินทนุในการเพิมทนุครังที 1     2,243,000,000 บาท 

จํานวนเงินทนุในการเพิมทนุเพือรองรับ                                 19,881,389,026 บาท 

การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังที 1                 66,239,500 บาท 

จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังที 2               59,697,750 บาท 

จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังที 3           241,761,757 บาท 

จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังที 4                     8,067,400 บาท 

จํานวนหน่วย               2,602,387,048  หน่วย 

ประเภทหน่วยทรัสต์               ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและที             25,423,451,777 บาท 

ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วย                           10.5141 บาท 

(ณ วนัที 30 กนัยายน 2561)  

7.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

7.2.1 กลุ่มผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 4 ธันวาคม 2561      

ชือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วยทรัสต์ทีถอือยู่  

คิดเป็นสัดส่วนการ

ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1. TICON INTERNATIONAL PTE.LTD. และ 

     บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั 
609,657,466 23.43% 

2.  สาํนกังานประกนัสงัคม 449,119,962 17.26% 

3.  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 159,799,453 6.14% 

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

5.  บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 52,545,742 2.02% 
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6.   บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 37,359,673 1.44% 

7.   MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 35,000,000 1.34% 

8.   กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ อินคมัพลสั 27,580,133 1.06% 

9.   บริษัททิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 24,800,000 0.95% 

10. CIMB-Principal Property Income Fund 23,440,146 0.90% 

รวม 1,524,250,556 58.57% 

                                                                                7.2.2 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ณ วันที 4 ธันวาคม 2561 (ถอืหน่วยทรัสต์ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป    

โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

ชือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วยทรัสต์ทีถอือยู่  

คิดเป็นสัดส่วนการ

ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1.  TICON INTERNATIONAL PTE.LTD. และ  

บมจ ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั  
609,657,466 23.43% 

2.  สาํนกังานประกนัสงัคม 449,119,962 17.26% 

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงาน

ของผู้จดัการกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ 

1. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน) (“ไทคอน”)  

ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ โดย ณ ปัจจุบัน  

ไทคอนถือหุ้ นในผู้จัดการกองทรัสต์ ประมาณร้อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมด ไทคอนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ในกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Industry: Property & Construction) ในหมวดธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ (Sector: Property Development) นอกจากนี ไทคอนยงัทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัพย์สิน 

ทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ  

2. บริษัท มิตซุย แอนด์ โค (เอเซียแปซิฟิก) จาํกัด (“มิตซุย”) 

มิตซุยซึงเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายหนึงของกองทรัสต์ และปัจจุบันถือหุ้ นในผู้จัดการกองทรัสต์ 

คิดร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ว มีทีตังอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มิตซุย แอนด์ โค จํากัด 

(Mitsui & Co., Ltd.) (ญีปุ่ น) ซงึมีเครือข่ายธุรกิจทีใหญ่ทีสดุของโลกบริษัทหนึง ดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น การค้าขาย  

การลงทนุ และ การให้บริการ ทงัน ีมิตซุย มิได้มีความสมัพนัธ์เกียวข้องกบัไทคอนแต่อย่างใด 
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 7.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

7.3.1 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี 

ในกรณีทีผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

มากกว่าปีละ 2 ครังได้ ทงัน ี

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสินรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนนนัแล้วแต่กรณีหรืออัตราอืนใดที สาํนกังาน ก.ล.ต.กําหนด 

กําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วตามวรรคหนงึ หมายถงึ กําไรทีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปน ี

(ก) การหักกําไรทียังไม่ได้เกิดขึน (unrealized gain) จากการประเมินค่า หรือการสอบทาน

การประเมินค่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ รวมทังการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต. เพือให้สอดคล้อง

กบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(ข) การหักรายการเงินสํารอง เพือการชาระหนีเงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพัน จากการกู้ ยืมของ

กองทรัสต์ 

2. ในกรณีทีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

7.3.2 ข้อจาํกัดและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1. ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 

ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้

บคุคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกัช้าถึงข้อจํากดัสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนนั ในส่วนทีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

เว้นแต่กฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

รายอืนตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมี

สทิธิได้รับในคราวนนั  

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตรา

ประโยชน์ตอบแทน โดย 

ก. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

ข. ปิดประกาศไว้ในทีเปิดเผย ณ ทีทําการทกุแห่งของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ค. ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนและทรัสตีหรือแจ้งข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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3. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะ เบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

4. ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ

เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการ 

อืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์

ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าตํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนัน  

และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป 

7.3.3  ข้อจาํกัดในการลงทุนหุ้นกู้ของกองทรัสต์  

กองทรัสต์ทีได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ทีออกใหม่ต้องไม่ขายหุ้นกู้ ให้กับกลุม่ผู้ทีจะจําหน่าย จ่าย โอน 

ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของ

จานวนหุ้นกู้ทีเสนอขายทงัหมด  

คําว่า “กลุม่บคุคลเดียวกนั” หมายความว่า บคุคลทีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใด ลกัษณะหนงึหรือหลาย

ลกัษณะดงัต่อไปนี  

ก.  คู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  

ข.  นิติบุคคล และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึงถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นในนิติบุคคล

ดงักลา่วไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้น ทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทงัหมด   

ค.  กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) แต่ทงันี มิให้รวมถงึกองทนุสาํรองเลยีงชีพ 

    7.3.4 การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุน ตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2561 

ครังที รอบผลการดาํเนินงาน 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 
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10 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 20 มี.ค. 2560 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

11 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2560 8 มิ.ย. 52 60 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 

16 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561 11 มิ.ย. 2561 0.1600 ประโยชน์ตอบแทน 

17 1 เม.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.1569 ประโยชน์ตอบแทน 

18 1 เม.ย. 25618 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.0031 เงินคืนทนุ 

8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ 

8.1.1 ข้อมูลทัวไป 

 ชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัท”) 

TICON Management Company Limited 

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 

 

175 ชนั 13/1 (ห้อง 1308) อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 02-679-6565 

 โทรสาร 02-287-3153 

 เว็บไซต์ www.treit.co.th 

 อีเมล์ ir.treit@tmanrm.com 

 เวลาทําการ 8.30 น. ถงึ 17.30 น. 

 ประเภทธุรกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 

 ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท  

 ทนุชําระแล้ว 10,000,000 บาท  

 จํานวนหุ้นทีออกและเรียกชําระแล้ว 1,000,000 หุ้น 

 มลูค่าทีตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ โดยปัจจุบันเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“T REIT”) 
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8.1.2 โครงสร้างการบริหารจดัการ รายชือผู้ถอืหุ้น รายชือกรรมการ และผู้บริหาร 

(1) รายชือผู้ถอืหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2561 

ลําดับ รายชือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1. บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน)  699,997  69.9997 

2. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  300,000  30.0000 

3. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  3  0.0003 

รวม  1,000,000  100.00 

(2) โครงสร้างการจดัการ 

ณ วันที 1 ตุลาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ในฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT 

Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าทีบริหารตามโครงสร้าง ดงัน ี

        แผนผังโครงสร้างการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายกฏหมาย 
และกาํกบัดูแล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายสนับสนุนการ

ปฎิบัติงานทัวไป 

ผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายบริหารการเงิน 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายนักลงทนุ

สัมพันธ์ 

ผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

สายงานการเงิน 

ผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์  

และการลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหารการเงิน 
ฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 
ฝ่ายกฏหมาย 
และกาํกบัดูแล 

ฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์และการ

ลงทนุ 

ฝ่ายนักลงทนุ

สัมพันธ์ 
ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี 
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(3) คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท ซึงประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน  

6 ท่าน ดงันี 

1. นายสรร วิเทศพงษ์/1  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายโสภณ บญุยรัตพนัธุ์  กรรมการอิสระ 

3. นายโสภณ ราชรักษา  กรรมการ 

4. นายอเุทน โลหะชิตพิทกัษ์  กรรมการ 

5. นายฮิโรอากิ ซากาเนะ/2  กรรมการ 

6. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์  กรรมการผู้จดัการ 

หมายเหตุ :  /1  นายสรร วเิทศพงษ์ ถึงแก่กรรมเมือวนัที 2 พฤศจิกายน 2561 
                 /2  นายฮิโรอากิ ซากาเนะ ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษัทเมือวนัที 1 ธนัวาคม 2561 

 

(4)  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

กรรมการยกเว้นกรรมการอิสระเป็นผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าทีและ 

ความรับผิดชอบต่อตวับริษัทเอง และหน้าทีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหาร ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัท 

(1) ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุม

ของผู้ ถือหุ้นด้วยความซือสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบทีเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการทดีี  

(3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึผลประกอบการของบริษัท ในทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิผล

และเชือถือได้ 

(5) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ 

เท่าเทียมกนั 

(6) มีความพร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์  

การบริหารงาน การแต่งตังกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน ตลอดจนพร้อมทีจะคัดค้านการกระทําของ

กรรมการอืนหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีทีมีความเห็นขดัแย้งในเรืองทีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทุกราย 
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(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับ 

ทีเกียวข้อง โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยีในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสทิธิออกเสยีง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกัน 

หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมทังการซือขายทรัพย์สินทีมี

นยัสาํคญั 

(9) กรรมการอิสระจะเป็นผู้แต่งตังผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสําคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยัง

มิได้มีการบรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(11) รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัท ตามเกณฑ์ที

บริษัทกําหนด 

(12) พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง  รวมทังคัดเลือก 

เสนอแต่งตงักรรมการเพิมเติมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(13) ในกรณีทีจําเป็นคณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษา

ภายนอกเกียวกบัการดําเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(14) พิจาณาและอนุมัติเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัท เช่น การจ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท การคัดเลอืก เสนอแต่งตงั และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ

บญัชีของบริษัท เป็นต้น กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะผู้บริหาร

หรือผู้ทีได้รับมอบหมาย 

หน้าทีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ 

(1) กําหนดนโยบายทีสําคัญของทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือก

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(2) พิจารณาอนมุัติการซือหรือขายทรัพย์สินหลกัของทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ตามนโยบาย

ของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ทรัสต์ ซึงรวมถึงแหล่งทีมาของเงินทุน จํานวนของ

เงินทนุ ข้อกําหนด และเงือนไขต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

(4) ดูแลจัดการให้ผู้ บริหารมีการรายงานผลประกอบการของทรัสต์ รวมทังรายงานประเด็นต่าง ๆ  

ทีสาํคญัต่อคณะกรรมการในทกุ ๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

(5) พิจารณาอนมุติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยของทรัสต์ 

(6) พิจารณาอนมุติัการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยของทรัสต์ 
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(7) พิจารณาอนมุัติการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันระหว่างทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสต์กับ

บคุคลทีเกียวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบังคบัทีเกียวข้องโดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสยีในเรืองนัน ๆ จะ

ไม่มีสทิธิออกเสยีง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกัน 

หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้องรวมทังการซือขายทรัพย์สินทีมี

นยัสาํคญั 

(9) กรรมการอิสระเป็นผู้แต่งตงัผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาอนมุติัแนวทางดําเนินการเพือบริหารความเสียงต่าง ๆ ทีอาจเกิดขนึกบักองทรัสต์ 

(11) ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในทีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระบบการควบคุม

ภายในของกองทรัสต์ 

(12) แต่งตังคณะอนุกรรมการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมเพือให้

ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายกํากบัการปฏิบัติงานและ

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(13) คดัเลือก เสนอแต่งตัง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทรัสต์ รวมทงัจัดประชุมผู้ สอบบญัชี

อิสระ ตามความเหมาะสม 

(14) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในทีเป็นสาระสําคัญอันจะมีผลต่อการเปลียนแปลงราคา

หลักทรัพย์ของทรัสต์ กรรมการจะต้องระงับการซือขายหลกัทรัพย์ของทรัสต์ในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมก่อนทีข้อมูลในนัน 

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูทีเป็นสาระสาํคัญนนัต่อบคุคลอืน โดยผู้ ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

(6) ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที 1 ตลุาคม 2561 มีดงันี 

1. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์  กรรมการผู้จดัการ 

2. นางสาวพรพิมล ศภุวิรัชบญัชา  ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายงานการเงิน 

3. นายภูมภาร อรุณธรรมกุล ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์และการลงทนุ 

4. นางสาวนําทิพย์ ปานจนัทร์  ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

5. นายชาญศกัดิ  ธรรมสมบัติดี  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

(7) ผู้มีอํานาจควบคุม 

- ไม่มี - 
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(8)  กรรมการอิสระ 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมี

คณุสมบติัอย่างน้อยดงัต่อไปน ี

(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบคุคลทีเกียวข้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์) 

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทงัไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน ทีปรึกษา ทีได้รับเงินเดือน

ประจําจากบริษัท หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีใน

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทงัในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลกัษณะทีจะ 

ทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งและไม่ได้รับการแต่งตงัให้เป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(5) พร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีทีจําเป็นเพือผลประโยชน์ของ

บริษัท และพร้อมทีจะคดัค้านการกระทําของกรรมการอืน ๆ หรือของฝ่ายจดัการ 

(6) สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัท เพือตัดสนิใจในกิจกรรมทีสําคญัของ

บริษัท 

(7) มีความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสม หรือเป็นผู้ มีศกัยภาพสงูและเป็นทียอมรับ 

(8) ไม่เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็น

ผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ

สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมาย 

ทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตาม

กฎหมายนนั ทงันี ในความผิดเกียวกับการกระทําอนัไม่เป็นธรรมทีเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะ

เป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต 

(10) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดําเนินงาน

ของบริษัท 

ทงัน ีบริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษัทดงัต่อไปน ี

(1) พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีกระบวนการ

จดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินบริษัทและกองทรัสต์ให้มีความถกูต้องครบถ้วนเพียงพอเชือถือได้และทนัเวลา 
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(2) พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีระบบการ

ควบคมุภายในและระบบการทํางานทีเหมาะสมในการทําหน้าทีในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องทังนีเพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรัสต์ 

(4) ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อ

กองทรัสต์ 

จากขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการอิสระทีได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานทีเกียวข้องจะต้องมีการรายงานให้กรรมการอิสระ

พิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอรวมถงึการให้คําแนะนําทีจําเป็นเกียวกบัเรืองดังต่อไปนี 

(1) รายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ 

(2) จดุอ่อนและจุดทีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกียวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ทํางานในการทําหน้าทีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

ทังนี  คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาททีสําคัญในการติดตามและให้

คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัท ในการดําเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาทีเกียวข้อง 

(9) กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้ จัดการมีหน้าทีในการควบคุมติดตามบังคับบัญชาและดูแลการทํางานของบริษัท  

ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ ดงัน ี

(1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวนั รวมถงึการกํากับ

ดแูลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพือให้เป็นไปตามกฎระเบียบและสญัญาทีเกียวข้อง 

(2) กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหารงานรวมถึงการคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้าง

และการเลกิจ้างพนกังานของบริษัทและกําหนดอตัราค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนโบนสัและสวสัดิการต่าง ๆ สาํหรับพนกังาน 

(3) ดแูลและควบคมุการปฏิบติังานด้านต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ 

และหน่วยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้อง 

(5) มีอํานาจในการออก แก้ไขเพิมเติม ปรับปรุงระเบียบคําสังและข้อบังคับเกียวกับการ

ทํางานของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(6) มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามทีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบัติงานเฉพาะ
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อย่างแทนได้โดยการมอบอํานาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือมอบ

อํานาจทีให้ไว้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกําหนดหรือคําสงัทีคณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดไว้ ทังนี การมอบหมาย

อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนนั จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้

กรรมการผู้จัดการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งอาจมี

สว่นได้เสยีหรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบักองทรัสต์ 

8.1.3 หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัทในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลกัในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ 

ซงึรวมถงึการลงทุนในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีในการดําเนินการใด ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ 

เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงหน้าทีดงัต่อไปนี  

1.      หน้าทีโดยทัวไปของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สุจ ริต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัทีได้ให้ไว้เพิมเติมในเอกสาร

ทีเปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) 

(2) บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ แผนการดําเนินงานของกองทรัสต์ มติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนกฎ

และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(4) ดําเนินการเพิมทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(5) ดําเนินการลดทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

2. หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัทํารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 

แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และข้อมลูอืนตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(2) ในกรณีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ต้องชีแจง ส่งเอกสาร หรือ หลกัฐานทีเกียวข้อง ดําเนินการ หรือ ไม่ดําเนินการใด ๆ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ก) ข้อมูลเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนกับกองทรัสต์ ตลอดจน

มาตรการทีใช้ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทนุทราบโดยชดัแจ้งในการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครังแรก และทกุครังเมือเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) 
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(ข) ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีเกียวข้องของกองทรัสต์  

และข้อมูลเกียวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ข้อมลูเกียวกับ

ธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมการกู้ ยืมเงินและก่อภาระ

ผกูพนัของกองทรัสต์  

(ค) ข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บุคคลทีเป็นคู่ค้ากับ

กองทรัสต์ (หากมี)  

(3) ดแูลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนทีจะใช้สิทธิออก

เสยีงในการอนุมติัเรืองต่าง ๆ รวมทังได้รับข้อมูลนันล่วงหน้าตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ รวมทังข้อบังคับของ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) จัดทําและส่งข้อมูล รายงาน และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลา 

ทีกําหนด เช่น รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบับเต็ม รายงานประจําเดือนซึงแสดงถึงรายรับและรายจ่าย สทิธิเรียกร้อง 

และหนีทีต้องชําระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมลูเกียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ข้อมลูเกียวกบัรายการทีเป็น

ธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกั ข้อมูลทีเกียวกับรายการทีเป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน

หลกั เป็นต้น 

3.      หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกับการลงทุนหรือการจําหน่ายทรัพย์สินของทรัสต์ 

(1) จัดให้มี และ/หรือ ดําเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอืนอย่าง

เหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

และหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์  

(2) ดําเนินการต่าง ๆ ตามทีจําเป็นเพือให้มันใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ 

หรือการเข้าทําสญัญาทีเกียวเนืองกบัอสงัหาริมทรัพย์เพือกองทรัสต์เป็นไปอย่างถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(3) ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสียงด้านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นัน ๆ พร้อมจัดให้มีแนว

ทางการบริหารความเสยีง  

(4) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักตามหลกัเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์ 

(5) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟืนฟ ูและบํารุงรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดี 

(6) จัดให้มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกันัน 

โดยประกันภัยจะต้องครอบคลมุถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อ

บคุคลภายนอกทีอาจได้รับความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 
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(7) ให้ความช่วยเหลือทรัสตีในเรืองทีเกียวข้องกับการจําหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

รวมถงึ การตกลงดําเนินการจดัหาผู้ ซือทรัพย์สนิหลกั   

(8) ในกรณีมีการขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะช่วยเหลอืในเรืองต่าง ๆ เพือให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ หรือทําธุรกรรมดงักลา่วให้แก่บคุคลอืนได้  

(9) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับกองทรัสต์ 

และทรัพย์สนิของกองทรัสต์ แผนการกู้ ยืมเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 

4.    หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกับการดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(1) อํานวยความสะดวกให้กับทรัสตี หรือ บุคคลทีได้รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึง 

ผู้ให้บริการทีเป็นบคุคลทีสามในการสาํรวจทรัพย์สนิหลกั  

(2) พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลกัก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือทรัสตี 

เมือมีการทําหรือต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่หรือเมือสญัญาเช่าและสญัญาบริการเดิมสนิสดุลง (แล้วแต่กรณี) 

(3) ดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเกิดเหตุภัยพิบัติต่อทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ 

(4) บริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถงึเงินสดหมนุเวียนของกองทรัสต์ 

(5) จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบญัชี  

(6) เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทีเป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพือการ

ดําเนินงานประจําวนั (Petty Cash) หรือเพือวตัถปุระสงค์อืน ๆ ทีตกลงร่วมกนักบัทรัสตี ภายใต้วงเงินทีได้รับอนมุติัจากทรัสตี  

(7) จัดให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข 

ทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(8) ใช้สิทธิเรียกร้อง ดําเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้ หรือใช้สทิธิทางกฎหมายอืน ๆ แทนทรัสตี 

ในเรืองทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นครังคราว 

(9) ให้คําแนะนําทรัสตีเกียวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์  

และผลกระทบทีจะมีต่อกองทรัสต์จากสภาวะดังกลา่ว  

5.     หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ

พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวโดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะขอความเห็นชอบจากทรัสตี 

และขอให้ทรัสตีกําหนดเงือนไขในการทําธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีทีทรัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหากธุรกรรมดังกล่าวไม่มี

เหตผุลและความจําเป็นเพียงพอ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่ดําเนินธุรกรรมดังกลา่ว 
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6.     หน้าทีทีเกียวข้องกับการกู้ยืมของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ในกรณีทีกองทรัสต์มีการกู้ ยืม ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีดงัต่อไปน ี

(1) เปิดเผยจํานวนเงินกู้ ยืม และเงินกันสํารองเพือชําระหนีตามสญัญากู้ ยืมเงินหรือตามทีมี

ภาระผกูพันจากการกู้ ยืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะชําระหนีเสร็จสิน (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสอืชีชวน และแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ 

(2) กําหนดวงเงินกันสาํรองตาม (1) ทีเหมาะสม โดยคํานงึถงึจํานวนเงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพัน

จากการกู้ ยืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสด 

ทีเกิดจากการขาดทุนทียังไม่เกิดขึน (unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ 

(3) กําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดทีมีสภาพคล่อง 

ไม่เพียงพอทีจะกนัเงินสาํรองไปรวมเพือการกนัสาํรองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 

7.      หน้าทีอืนๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์  

ในกรณีทีมีการแต่งตังทีปรึกษาเพือให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สิน

ของทรัสต์และการจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะแต่งตงัทีปรึกษาซงึไม่มีส่วนได้เสยีในเรืองทีพิจารณาไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมเท่านัน ทงันี แต่หากข้อเท็จจริงเปลียนแปลงไปทําให้ทีปรึกษามีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณา ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะต้องไม่ให้ทีปรึกษาผู้ ทีมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรืองนัน  

และดําเนินการอืนใดตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ 

8.1.4 การบริหารจดัการ 

บริษัทได้รับการจดัตงัขนึโดยมีวตัถปุระสงค์ทีจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลกั ทงันี 

บริษัท ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 7 ฝ่ายหลกั เพือให้การปฏิบัติหน้าทีในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของบริษัท เป็นไปตามสญัญา

ก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือระเบียบต่าง ๆ  

ทีเกียวข้อง โดยฝ่ายงานต่าง ๆ มีหน้าทีความรับผิดชอบซงึสามารถสรุปได้ดังน ี

1.   ฝ่ายบริหารการเงนิ  

ฝ่ายบริหารการเงิน มีหน้าทีหลักในการบริหารโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ให้มีความเหมาะสม  

และบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนทังจากตลาดเงินและตลาดทุน โดยคํานึงถึง 

ประโยขน์และความเสียงในด้านต่าง ๆ และทําหน้าทีในการบริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ การบริหารกระแสเงินสด

ของกองทรัสต์ รวมถึงการพิจารณาตัดสินใจเกียวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพืออนมุติั  

นอกจากนันฝ่ายบริหารการเงินยังมีหน้าทีในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน (ถ้ามี) เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการของบริษัท การเปิดเผยข้อมลูวาระการประชมุทีสาํคญัซงึอาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์บนเว็บไซต์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการจดัทํารายงานประจําปี และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-REIT)  
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2. ฝ่ายการเงนิและบัญชี  

ฝ่ายบัญชีมีหน้าทีสําคัญในการบันทึกบัญชีรายวัน การจัดทําบัญชี และ จัดเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วน

เพือนําเสนอข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจําปี การออกใบแจ้งหนี และการรับเงินค่าเช่าจาก 

ผู้ เช่า การเรียกเก็บค่าเช่า/บริการผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และการจ่ายชําระเงินของกองทรัสต์ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทรัสต์เพือเปิดเผยต่อผู้ลงทนุ 

นอกจากนันฝ่ายบัญชีมีหน้าทีในการจัดเตรียมเอกสารเพือทําการยืนเสยีภาษีทีเกียวข้องตามระยะเวลา 

ทีภาครัฐกําหนดไว้ 

3.    ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ  

ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการ มีหน้าทีหลกัในการดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎ

ข้อบังคับทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ทีออกโดยหน่วยงานทีเกียวข้องรวมถึงงานดูแลเกียวกับเอกสารสญัญาต่าง ๆ เรืองร้องเรียน 

และข้อพิพาทด้วย 

ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ ยังมีหน้าทีดูแลให้กองทรัสต์รวมทังผู้บริหารของบริษัท มีการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535, พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 รวมทงักฎข้อบงัคับของ

สํานักงานคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงา น 

อืน ๆ ทีเกียวข้อง ดําเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รับเรืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกียวกบักองทรัสต์จากบคุคลภายนอก (ถ้ามี)  

4. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าทีหลักสําคัญในการสือสารข้อมูลเกียวกับผลประกอบการและสภาวะ

อุตสาหกรรมของกองทรัสต์ให้แก่นักลงทุนได้ทราบข้อมูลเพือการตัดสินใจในการลงทุนในกองทรัสต์ การให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์สาํหรับการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถงึการปรับปรุงข้อมลูทีเกียวกบักองทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ บนเว็บไซต์

ของกองทรัสต์ นอกจากนี ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ยงัมีหน้าทีให้ข้อมลูของกองทรัสต์ต่อนักลงทนุและนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมทัง

สอืต่าง ๆ 

5.    ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าทีหลกัในการดําเนินการดูแลให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน จัดให้มีการซ่อมบํารุงและดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพทีดี ให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาทรัพย์สิน 

ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ในการขอหรือต่อใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทังจดัให้มีการ

ประกันภัยทรัพย์สิน ตลอดจนให้บริการซ่อมบํารุงทรัพย์สินทีเสียหายเมือผู้ เช่าร้องขอ และการพิจารณาอนุมัติการดัดแปลง  

ต่อเติม หรือกระทําการใด ๆ ตามทีผู้ เช่าร้องขอ ทีอาจสง่ผลกระทบต่อสภาพปัจจบุนัของทรัพย์สนิ   

6. ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และการลงทุน  

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และการลงทุนมีหน้าทีหลักในการดําเนินการให้มีผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

วางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เพือให้กองทรัสต์สามารถสร้างรายได้

อย่างสมําเสมอ รวมถงึการพิจารณาอตัราค่าเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้อยู่ในระดบัราคาทเีหมาะสม  
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นอกจากนี ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และการลงทุนมีหน้าทีในการพิจารณาลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทรัสต์ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการของบริษัทเพือพิจารณาอนมุติั   

7.    ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จ้างบุคคลภายนอกเพือเป็นผู้ตรวจสอบภายในซงึมีหน้าทีหลกัในการดแูลตรวจสอบ

ให้การปฏิบัติหน้าทีของทุกฝ่ายงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นไปตามขันตอนการปฏิบัติการในเรืองต่าง ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายในจะอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของกรรมการอิสระ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าทีกําหนดแผนงานและดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีของฝ่ายงาน

ต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอิสระ ดแูลให้การทํารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง เป็นต้น 

นอกจากนี บริษัทมีฝ่ายสนบัสนนุการปฎิบัติงานทวัไป ในการอํานวยความสะดวกและติดต่อประสานงาน

ด้านต่าง ๆ ในกิจการของบริษัท เพือเพิมประสทิธิภาพในการดําเนินการของบริษัท 

จาํนวนบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์  

ลาํดับ ฝ่าย อัตรา จาํนวนในปัจจุบัน 

1. กรรมการผู้จดัการ 1 1 

2. ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายงานการเงิน 1 1 

3. ฝ่ายบริหารการเงิน 3 2 

4. ฝ่ายการเงินและบญัชี 12 12 

5. ฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบตัิการ 2 (มีผู้รักษาการ) 

6. ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 1 (มีผู้รักษาการ) 

7. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 6 3 

8. ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์และการลงทนุ 4 3 

9. ฝ่ายตรวจสอบภายใน - วา่จ้างบคุคลภายนอก 

10. ฝ่ายฝ่ายสนบัสนนุการปฎิบตัิงานทวัไป 2 2 

รวม           32 24 

8.2     ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

สําหรับทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติม ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง บริษัท ไทคอน  

โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด (“ทีพาร์ค”) เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า และ บริษัท ไทคอน  

อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทโรงงาน โดยมี

รายละเอียดของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละราย ดงันี 
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8.2.1 ทีพาร์ค 

 ข้อมูลทัวไป 

ชือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั 

ทีอยู่ ชัน  13/1 อาคารสาธรซิ ตีทาวเวอร์ เลขที  175 ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 02-679-6565 

โทรสาร 02-287-3153 

Homepage www.ticonlogistics.com  

ทีพาร์ค เป็นบริษัทย่อยของ ไทคอน โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้ น ร้อยละ 100 ของทุน 

จดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว  

ทีพาร์คได้ก่อตังขึนเมือวันที 2 สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 30 กันยายน 2561 จํานวน 

11,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาอาคารคลังสินค้าทีมีคุณภาพระดับสากลเพือให้เช่า และ/หรือ ขาย ซึงทีพาร์ค 

ได้ดําเนินการพัฒ นาอาคารคลังสินค้าให้ เช่าที มีรูปแบบเป็นอาคารคลังสินค้าเดียวชันเดียวในจํานวนกว่า 400 ยูนิต  

โดยคลังสินค้าดังกล่าวตังอยู่ในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ ศูนย์คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทย รวม 24 แห่ง โดยปัจจบุนัทีพาร์คมีหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในสว่นของคลงัสนิค้า  

8.2.2 ไทคอน 

ข้อมูลทัวไป 

ชือ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

ทีอยู่ ชัน  13/1 อาคารสาธรซิ ตีทาวเวอร์ เลขที  175 ถนนสาทรใต้  

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 02-679-6565 

โทรสาร 02-287-3153 

Homepage www.ticon.co.th 

ไทคอนถูกจัดตังขึนในปี 2533 เพือดําเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 มีทนุจดทะเบียน ณ วันที 30 กันยายน 2561 จํานวน 2,751 ล้านบาท (ชําระแล้ว 1,834 

ล้านบาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอีกจํานวน 19,838 ล้านบาท เมือวันที 16 มกราคม 2560 ไทคอนได้ทําการขายหุ้ นเพิมทุน 

ได้รับเงินทุนทังสิน 13,200 ล้านบาท และมีบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จํากัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัส่วนรวมประมาณร้อยละ 89.5  ปัจจุบันไทคอนได้ดําเนินการพัฒนาอาคารโรงงาน

ให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารโรงงานเดียวชันเดียวมามากกว่า 500 อาคารโรงงาน โดยอาคารโรงงานดังกล่าวตังอยู่ในนิคม
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อตุสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวม 18 แห่ง การก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าว

ข้างต้นได้ดําเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของไทคอน ซงึประกอบด้วยสถาปนิกวิศวกรและผู้จัดการโครงการซึงเป็นผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างโดยตรงทังนี การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทังในด้านการเงินการรักษามาตรฐานของ

อาคารโรงงานและการเพิมความคลอ่งตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือไทคอนสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของ

ลกูค้าและสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงงานตามทีลกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ที

ตนเองเป็นเจ้าของซึงมีการเติบโตอย่างต่อเนืองแล้ว ไทคอนยังให้บริการช่วยเหลือลกูค้าในการขอใบอนุญาตและสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้ารวมทังการให้บริการขอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับคนต่างชาติและการ

ให้บริการทัว ๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะนําผู้ ซือสนิค้าหรือผู้ จําหน่ายวตัถดิุบให้แก่ลกูค้าการให้บริการดังกลา่ว

นถืีอได้ว่าเป็นการสร้างมลูค่าเพิมให้แก่สนิค้าและบริการของไทคอนซึงสง่ผลให้ไทคอนสามารถรักษาอตัราการเช่าอาคารโรงงาน

ให้อยู่ในระดบัสงูได้ ไทคอนยงัทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เช่นเดียวกบัทีพาร์ค 

8.2.3 หน้าทีและความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1. ดําเนินการเพือให้มันใจว่ารายได้ทีเกิดขึนจากอสังหาริมทรัพย์นันได้มาโดยวิธีการให้เช่าหรือ

วิธีการอืนใด และบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์หนังสือชีชวนแบบ

แสดงรายการข้อมูลแผนการดําเนินงานประจําปีทีได้รับอนุมัติจากผู้จัดการกองทรัสต์ มติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์กฎระเบียบ 

และ กฎหมายทีเกียวข้อง ซงึรวมถงึกฎและประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. 

2. จดัหาผู้ เช่าเพือเช่าพืนทีในอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน ประสานงานรวมถึงเจรจากับผู้ เช่า 

ในการเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการหรือสญัญาอืนใดทีเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนรวมถึงการบริหารงาน

ให้เป็นไปตามสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

3. ประสานงาน เรียกเก็บติดตามทวงถามให้ผู้ เช่ารายย่อยชําระเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ 

รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง และหนีสนิใด ๆ (หากมี) และการออก

ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงินชัวคราว และใบเสร็จรับเงิน ในนามของกองทรัสต์ และนําส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์

โดยโอนไปยังบญัชีของกองทรัสต์ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์กําหนด โดยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกองทรัสต์ ระเบียบ ประกาศ 

กฎหมายทีเกียวข้อง และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์จะได้แจ้งให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทราบเป็น 

คราว ๆ ไป 

4. ดําเนินการเพือให้มนัใจว่าผู้ เช่ารายย่อยปฏิบติัตามสญัญาทังหมดทีเกียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์

ทีผู้ เช่ารายย่อยเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด 

5. บํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพทีดีเพือพร้อมนําออกให้เช่าหรือขาย ซึงรวมถึงการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในกรณี

ทีค่าใช้จ่ายทีใช้ในการซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์สงูกว่างบประมาณทีได้รับอนมุัติ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องขอความเห็นชอบ

จากผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อักษรก่อน ซึงความเห็นชอบจากผู้ จัดการกองทรัสต์ดังกล่าวจะไม่ถูกระงับไว้โดยไม่มี

เหตผุลอนัสมควร 

6. จดัให้มีการเปลยีนแปลง ฟืนฟ ูและดดัแปลงอสงัหาริมทรัพย์ตามความจําเป็นและสมควร 
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7. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงการบํารุงรักษาทรัพย์สิน

ใด ๆ ตามทีจําเป็นเพือประโยชน์ในการบริหาร (Preventive Maintenance) ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบรักษาความ

ปลอดภัย ระบบการป้องกนัอคัคีภัย ระบบการสอืสารและการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน และซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ 

8. ประสานงานกับผู้ เช่ารายย่อยเพือจัดหาและคงไว้ซึงประกันวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ 

และประกันภัยความเสยีหายทีเกิดขึนกับบคุคลภายนอก โดยให้การประกันภัยทังสองกรณีเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขต

ความคุ้มครองทีผู้จัดการกองทรัสต์กําหนด และผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยังมีหน้าทีจัดให้มีการต่ออายุกรมธรรม์และติดต่อ 

ประสานงานกบัผู้ รับประกนัภัยในนามของกองทรัสต์ ในการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ทีเกียวข้อง 

9. พิจารณาตรวจสอบสภาพของอสังหาริมทรัพย์ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือกองทรัสต์

รวมถงึสง่รายงานการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ เมือมีการทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่ ต่ออายุ

สญัญาเช่าและสญัญาบริการ หรือเมือสญัญาเช่าหรือสญัญาบริการเดิมสนิสดุลง แล้วแต่กรณี  

10. สาํรวจโอกาสในการลงทุนและแจ้งให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทราบถึงทรัพย์สินและ/หรือสิทธิการเช่า 

ทีมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนทางการลงทุนทีดี ให้ข้อมูลทีจําเป็นเกียวกับทรัพย์สินและ/หรือสิทธิการเช่าดังกล่าวแก่ผู้จัดการ

กองทรัสต์เพือพิจารณาการลงทุน ติดตามดูแลธุรกรรมการซือขายและ/หรือรับโอนสิทธิ และอํานวยความสะดวกในการเข้าซือ

ทรัพย์สนิและ/หรือรับโอนสทิธิการเช่าดังกล่าวของกองทรัสต์ 

11. ในกรณีทีผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องการขายและ/หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ตกลงดําเนินการในนามของกองทรัสต์ในการจัดหาผู้ ซือและ/หรือผู้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ข้อมูลเกียวกับ

อสังหาริมท รัพ ย์  ข้อมูลส รุป ของผู้ เ ช่ารายย่อย และกําหนดระยะ เวลาการขายและ/ห รือโอน  รวมถึงข้อมูลใด  ๆ  

ทีจะทําให้ผู้ ซือและ/หรือผู้ เช่ามีความสนใจในการซือ/เช่าอสงัหาริมทรัพย์มากขึน และติดตามดูแลธุรกรรมการซือขายและ/หรือ

โอนสทิธิ และอํานวยความสะดวกในการโอนกรรมสทิธิ และ/หรือสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ดังกลา่วแก่ผู้ ซือและ/หรือผู้ เช่า 

12. ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใด ๆ อันเป็นการนํามาซงึรายได้

จากอสงัหาริมทรัพย์ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตกลงช่วยเหลือตามทีผู้จัดการกองทรัสต์ร้องขอเพือให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถ 

ขาย ซือ หรือทําธุรกรรมดงักลา่วให้แก่บคุคลอืนได้  

13. รวบรวม ตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลและเอกสารทังหมดเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ

หรือสทิธิประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะสญัญาต่าง ๆ ทีจดัทํา

ขนึระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีกับบุคคลภายนอกเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ และเพือ

อํานวยความสะดวกและช่วยเหลอืผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์รวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทุนเพือใช้ในการ

ดําเนินการทีเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการก่อสร้างและการได้มาซึงส่วนต่อขยายใน

อสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ 

14. จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานใด ๆ ทีอยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในความควบคุมของผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวเนืองกับอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ รวมทังเอกสารหลกัฐานทางการ

บัญชีทีเกียวเนืองกับกองทรัสต์ เพือให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี 

และ/หรือทรัสตีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวันและเวลาทําการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และหากได้รับการร้องขอจาก
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ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือ ทรัสตีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ต้องดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ทีได้รับการร้องขอให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรือ ทรัสตี (แล้วแต่

กรณี) โดยไม่ชกัช้าเมือได้ทราบถงึหรือควรทราบถงึการร้องขอดังกลา่ว  

15. ตรวจสอบและชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

เกียวกับสญัญาทีทํากับผู้ เช่ารายย่อยหรือสัญญาอืนใดเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนใดของกองทรัสต์ในการ

บริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ และจัดเตรียมหนังสือรับรองการหัก ณ ทีจ่ายสําหรับค่าใช้จ่าย 

ทีเกียวข้องและนําสง่ให้กบักรมสรรพากร 

16. จดัเตรียมและเสนอรายงานประจําเดือนซึงแสดงถงึรายรับ-รายจ่าย เงินค้างรับ และเงินค้างจ่าย 

และบญัชีทดลองรายเดือน ทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง  

17. จัดเตรียมและเสนอรายงานประจําไตรมาสในเรืองสภาวะตลาดซึงมีรายละเอียดเกียวกับการ

เคลือนไหวของสภาวะตลาดและจํานวนของลกูค้าทีเข้ามาเยียมชมอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละไตรมาสภายใน 45 (สีสิบห้า) วัน

หลงัจากวนัสนิสดุไตรมาสในแต่ละไตรมาส 

18. ดําเนินการและ/หรือประสานงานกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ในการจัดการให้ผู้ เช่ารายย่อยได้รับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน รวมถึง 

แต่ไม่จํากดัเพียงระบบไฟฟ้า ระบบนําประปา โทรศัพท์ การกําจัดขยะ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัย  

ทีจอดรถ รวมถงึการบริการอืนใดทีจําเป็นสาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุ 

19. ดําเนินการใด ๆ เพือจดัหา และ/หรือ รับโอน และ/หรือ ดําเนินการอืนใดร่วมกบัผู้จดัการกองทรัสต์

เพือทําให้กองทรัสต์ได้มาซึงใบอนญุาต หนังสืออนญุาต และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็นในการจัดหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

20. ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ เช่ารายย่อยในการขอรับใบอนุญาตเกียวกับการ

ประกอบธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงใบอนุญาตให้ใช้ทีดินในนิคมอุตสาหกรรม  

เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม หรือสวนอตุสาหกรรม แล้วแต่กรณี  

21. ติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร และนําส่งภาษี โรงเรือนและที ดินอันเกิดจาก

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน และ/หรือภาษีอืนใดทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์

ทีกองทรัสต์ลงทนุต่อพนกังานเจ้าหน้าทีของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องในนามของกองทรัสต์ 

22. รับและรักษาไว้ซงึใบอนุญาต (ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอืนใด) เกียวกบัการก่อสร้าง

สว่นขยายใด ๆ ต่อจากอสงัหาริมทรัพย์ เพือทําให้เกิดพืนทีเช่าเพิมขนึในอสงัหาริมทรัพย์นนั 

23. ดําเนินการอืนใดตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือตามทีผู้จดัการกองทรัสต์ตกลงกนัเป็นครัง

คราวไป เพือให้การบริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ หนงัสอืชีชวน แบบแสดงรายการข้อมูล และกฎหมาย 

ทีเกียวข้อง 
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8.3     ทรัสตี 

8.3.1 ข้อมูลทัวไป 

ชือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

ทีอยู่ 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 7 ชัน 21 และชัน 26 ถนนสาทรใต้  

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2674-6400 

โทรสาร 0-2679-6882 

Homepage www.bblam.co.th 

8.3.2  หน้าทีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสต ี

ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต ระมดัระวังเยียงผู้ มีวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

และความชํานาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสียงทีเพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้ มีวิชาชีพ 

ในลักษณะเดียวกันนันพึงกระทํา  เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องและข้อผกูพนัดงัต่อไปนี 

(1) ดูแลให้สัญญาก่อตังทรัสต์มีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง และในการแก้ไข

เปลียนแปลงสญัญาก่อตังทรัสต์ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ทงันี หากการแก้ไขไม่เป็นไปตามทีกลา่ว ให้ทรัสตีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีทีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง ทรัสต์และตาม 

พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม นอกจากนัน กรณีที

หลกัเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ การจัดการทรัสต์ทีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 

2535 และพ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 มีการแก้ไขเปลียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรัสต์ 

มีข้อกําหนดไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว  ให้ทรัสตีดําเนินการเพือแก้ไขเปลียนแปลงสญัญาก่อตังทรัสต์ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์นัน ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ หรือตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  มีคําสงัตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ 2550 

(2) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุน 

ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาอืนทีเกียวข้อง และกฎหมาย 

ทีเกียวข้องดงันี 

(ก) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต.ตลอดระยะเวลาทกีองทรัสต์ตงัอยู ่

(ข) ดแูลและดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีลกัษณะและปฏิบติัให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง  ซึงรวมถึงการถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมและ

การแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 
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(ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ทีเกิดจาก

ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการจัดทําบัญชีทรัพย์สินในกองทรัสต์ รวมทังการมีมาตรการทีเพียงพอในการให้ความคุ้ มครอง

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

(3) ควบคุมดูแลผู้ จัดการกองทรัสต์ให้มีการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องซึงรวมถงึการจดัทําและสง่งบการเงิน และรายงานเกียวกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปน ี

(ก) งบการเงินรายไตรมาสทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 

(ข) งบการเงินประจํางวดการบญัชีทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

(ค)  รายงานเกียวกบัฐานะการเงินผลการดําเนินงาน 

(ง) รายงานการเปิดเผยข้อมลูอืนใดเกียวกบักองทรัสต์ 

โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  รวมถงึคํานึงถึงมาตรฐานทีคณะกรรมการควบคุม

การประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้ด้วย นอกจากนัน ให้รายงานและชีแจง

เหตผุลต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้า เมือมีเหตกุารณ์ตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 

57 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามทีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

และจดัสง่รายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

(4) กํากับดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีข้อมูลทีเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูล

ดังกล่าวต้องสือสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคัญผิด รวมทังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผลเพือให้

มนัใจได้ว่าได้ให้คําแนะนําทีเหมาะสมกบัผู้ลงทนุหรือตัดสนิใจเพือผู้ลงทนุอย่างเหมาะสม 

(5) ดูแลให้กระบวนการเพิมทุนและลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ซึงดําเนินการโดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(6) ดูแลการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือให้การได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของ

กองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

                                  (7) ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีการดูแลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้  

ซงึรวมถึงการจดัให้มีการประกนัภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกันัน  โดยครอบคลมุถึงการประกัน

วินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจาก

อสงัหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 
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(8) ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินงานทางธุรกิจ กู้ ยืมเงินเพือกองทรัสต์ ก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เข้าทําสญัญา และดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

(9) ดแูลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุน

เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(10) ดแูลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกับการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์

หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(11) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิ 

ในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ให้ดําเนินการเป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(12) ดแูลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การดําเนินการเกียวกับการขอมติ

จากทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(13) ในกรณีผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บคุคลอืนบริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน จะดูแลให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าทีของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและมีระบบในการกํากบัและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ 

(14) กําหนดให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์จาก

บญัชีเพือการดําเนินงานประจําวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาทีสมควร เพือตรวจสอบรายการดงักลา่ว 

(15) กําหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายทีจะเรียกเก็บจากทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์เป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและสมควรซงึเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 

(16) แสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์  

เพือการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทนุ หรือเมือสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(17) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง เพือตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเกียวกับเรืองทีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ต้องลงมติว่า เป็นกรณีทีเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ รวมถงึต้องทกัท้วงและแจ้งให้

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีทีการดําเนินการนันไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์หรือกฎหมายทเีกียวข้อง 

(18) จดัทํารายงานเสนอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการ นบัแต่รู้ หรือ พงึรู้ถึงกรณีทีผู้จดัการ

กองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทรัสต์ หรือ ไม่ปฏิบติัหน้าทีตามสญัญาก่อตงั 

ทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังดําเนินการเพือแก้ไข ยับยัง หรือเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์ตามที

เห็นสมควร 
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(19) บงัคบัชําระหนีหรือดแูลให้มีการบังคับชําระหนีเพือให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่างกองทรัสต์กับ

บคุคลอืน 

(20) แยกการเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตัวของทรัสตี 

(21) ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ จัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอืนจัดการ

กองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็ได้  ทังนี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีสญัญาก่อตังทรัสต์ได้ระบุไว้  ในกรณีทีไม่มี

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุทีทําให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ เพือป้องกัน ยังยงั หรือ จํากัดมิให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(22) ในกรณีทีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสยีง

หรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้คํานงึถงึและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(23) จัดให้มีการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ดําเนินการแทนได้ โดยทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการอย่างน้อยดงัต่อไปน ี

(ก) รายละเอียดทัวไป ซึงได้แก่ ชือผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่า 

ทีตราไว้ ทนุชําระแล้ว วนัเดือนปีทีออกหน่วยทรัสต์ และข้อจํากดัในเรืองการโอน (ถ้ามี) 

(ข) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึงได้แก่  ชือ สัญชาติ ทีอยู่ของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ วนัเดือนปีทีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

วนัเดือนปีทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) และเลขทีคําร้องขอให้เปลียนแปลงหรือจดแจ้งรายการ 

ในทะเบียน (ถ้ามี) 

ทงันี ในกรณีทีการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอตัราทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิปฏิเสธการแสดงชือใน

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ในกรณีทีมอบหมายให้ผู้อืนเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ ต้องกํากับดูแลให้ผู้ทีได้รับมอบหมายปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑ์การจดัทําหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์และสญัญาก่อตงัทรัสต์ เว้นแต่มีการจัดทําหลกัฐานตามระบบของ

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(24) ชําระเงิน หรือ ทรัพย์สินอืนรวมทังการให้สิทธิ หรือ การจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทีปรากฏรายชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย 

(25) จัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  โดยมีข้อมูลทีจําเป็นและ

เพียงพอเพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ และบุคคลอืนได้ รวมทังมีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้ และมีข้อมูลทีแสดงว่า ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืน หรือ ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีทีมีข้อจํากัดสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากัด

สทิธินนัไว้ให้ชดัเจน 
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(26) ในกรณีทีมีเหตใุนการเปลียนผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมาย

ทีเกียวข้อง  จะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันทีปรากฏ 

เหตุดังกล่าว และจะแต่งตังบุคคลทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีได้รับมติ ทังนี ในกรณีทีขอ 

มติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ จะดําเนินการแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็น

สาํคญั 

8.3.3   ค่าธรรมเนียมในการทําหน้าทีทรัสต ี

ค่าธรรมเนียมทรัสตีตามทีระบใุน สญัญาก่อตงัทรัสต์ (ฉบบัแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ครังที 2) มีรายละเอียดดงัต่อไปน ี

1) สาํหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนทีไม่เกิน 15,000 ล้านบาท: เท่ากับร้อยละ 0.060 (ศูนย์

จดุศนูย์หกศนูย์) ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ในสว่นนนั 

2)  สําหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนทีเกินกว่า 15,000 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาท: 

เท่ากบัร้อยละ 0.045 (ศนูย์จดุศนูย์สห้ีา) ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ในสว่นนนั 

3) สาํหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนทีเกินกว่า 30,000 ล้านบาทขนึไป: เท่ากบัร้อยละ 0.030 

(ศนูย์จดุศนูย์สามศนูย์) ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ในส่วนนนั 

ทังนี ค่าตอบแทนทรัสตีกําหนดเป็นรายปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 (ศูนย์จดุหนึงห้า) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทรัสต์ 

โดยทรัสตีจะคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตี และเรียกเก็บจากกองทรัสต์ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในวัน

สดุท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึงข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าทีปรึกษากฎหมายหรือ 

ทีปรึกษาอืน ๆ ทีแต่งตงัโดยทรัสตีนอกจากนี ทรัสตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาํหรับการปฏิบติัหน้าทีในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน 

การออกไปตรวจสอบการซือ เช่า จําหน่าย หรือโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทงัการตรวจสอบทรัพย์สนิตามความจําเป็น

เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินดงักลา่วจากทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง ค่าทีพัก และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนเพิมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ 

เป็นต้น 

8.4. ชือ ทีอยู่  และโทรศัพท์ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี 

8.4.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-009-9000  
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      8.4.2   ผู้สอบบัญชี 

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ชนั 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120  

โทรศพัท์ 02-677-2000 

8.5 ประวัติการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

8.5.1 ประวัติการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ อันเนืองมาจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรม 

ในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

8.5.2 ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม

ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ  

อันเนืองมาจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม)  

และพระราชบญัญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550  

9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ เนืองจากเห็นว่าเป็นสิงทีมีความจําเป็น 

ต่อการบริหารกองทรัสต์และสร้างความเชือมันให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทังยังช่วยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นักลงทุน และสาธารณชน

ได้รับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสญัญาก่อตังทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์เชือมันว่าระบบ 

การบริหารจัดการทีดี การมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทีมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที มีกลไกการควบคุม 

การถ่วงดุลอํานาจ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เติบโต 

อย่างยงัยืนและนํามาซงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการกํากบัดแูลกิจการของกองทรัสต์คํานึงถงึหลกัสาํคัญดงัต่อไปนี 

1.  สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถงึหน้าทีในการสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายให้ได้รับ

สทิธิขนัพืนฐานตามทีกฎหมายกําหนดดงัน ี  

1.1 สทิธิให้ความเห็นชอบอนมุติัการทํารายการเกียวโยงกนัหรือการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป 

ซงึทรัพย์สนิทีมีขนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

1.2 สทิธิในการซือ ขายหนว่ยทรัสต์ 
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิในการซือ ขาย หน่วยทรัสต์ได้อย่างอิสระ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้

แต่งตังบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (Thailand Securities Depository: TSD) ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์เพืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการดําเนินการเกียวกับทะเบียนหุ้นและ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “นายทะเบียนหลักทรัพย์”) 

1.3 สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอ

ภาคกนัตามจํานวนหน่วยทรัสต์ทีตนถืออยู่ นอกจากนี ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนน

ให้ผู้ ถือ 

หน่วยทรัสต์ทุกรายขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม และได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ใน

การลงทะเบียนและการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะแสดงผลการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ในทกุวาระทีมีการลงมติให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ทราบผลการลงคะแนนทนัท ี

1.4 สทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเท่าเทียมกนั 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสินรอบปีบัญชีหรือรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนันแล้วแต่กรณี หรืออัตราอืนใดทีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ 7.3 “การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์”) 

2.  การเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชือถอืได้ และทันเวลาแก่ผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสําคัญต่อการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลาอย่าง

สมําเสมอ ทังข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมูลสําคัญอืนใด เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ใช้ข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจําปี 

ตลอดจนผ่านทางเว็ปไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ปัจจุบันผู้จัดการกองทรัสต์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารทีมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์

เกียวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

         9.3      การประชุมคณะกรรมการ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณากิจการทัวไปของกองทรัสต์อย่างน้อย     

ไตรมาสละ 1 ครัง โดยมีกระบวนการประชมุคณะกรรมการดงัต่อไปนี 

1. ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสมัพันธ์จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม

พร้อมเอกสารประกอบการประชมุทีมีเนือหาจําเป็นเพียงพอสําหรับการพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านลว่งหน้าก่อนการประชุม

ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 
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2. เรืองทีนําเสนอเป็นวาระต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็นเรืองเกียวกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ ได้แก่ 

ผลประกอบการของกองทรัสต์ งบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจัด

ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สนิเพิมเติม การเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัแผนธุรกิจและการลงทนุ ตลอดจนความ

คืบหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจ เป็นต้น 

3. ในการประชมุทกุครังต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุเกินกว่ากงึหนึง กรรมการแต่ละคนสามารถลงคะแนน

เสยีงได้คนละหนงึเสยีง โดยกรรมการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรืองใดจะไม่มีสทิธิออกเสยีงในเรืองนนั 

4. ในการประชมุ ประธานกรรมการจะทําหน้าทีดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร

และข้อมลูเพือการอภิปรายปัญหาสําคัญ และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายในประเด็นทีสําคัญ  โดยกรรมการทุก

ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม 

5. จดัให้มีการบันทกึรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเกียวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถ

ตรวจสอบได้ และจดัเก็บรายงานการประชมุทีผ่านการรับรองจากทีประชุมคณะกรรมการเพือเป็นหลกัฐาน ต่อไป  

9.4 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ และผู้ บ ริหาร ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกองทรัสต์ที เป็นสาระสําคัญ และยังไม่ได้ เปิดเผย 

ต่อสาธารณชนเพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอืน โดยบริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหาร รายงานการซือขาย

หน่วยทรัสต์มายังฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์  เพือนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9.5     กระบวนการและปัจจยัทีใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทังการบริหารจดัการทรัสต์ 

9.5.1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิซงึรวมถงึข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้อง (Due Diligence) 

(2) จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิทีจะลงทนุตามทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(3) ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสญัญาเช่า หรือการ 

ไม่สามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสยีงดงักลา่วต่อทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทงันี ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัเพิมเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดังนีด้วย 

(1) จัดให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) ขออนมุติัการลงทนุในทรัพย์สนิ ดงันี 

2.1 การลงทนุในทรัพย์สนิทีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนัเป็นเจ้าของโดย  

(ก) เว้นแต่เป็นกรณีทีเปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันี 
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(ข) สาํหรับธุรกรรมทีมีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือตงัแต่ร้อยละ 0.03 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ

ของกองทรัสต์ขนึไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ค) สําหรับธุรกรรมที มีมูลค่าตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ง) จัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์เพือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลงทุนใน

ทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(จ) ดําเนินการให้บุคคลทีมีความเกียวโยงกบัทรัพย์สินทีเสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ

การลงทนุในทรัพย์สนิดงักล่าว 

2.2  การลงทนุในทรัพย์สนิทีบคุคลทวัไปทีมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนัเป็นเจ้าของ 

(ก) การลงทุนในทรัพย์สินทีมีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

ขนึไป ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ข) การลงทุนในทรัพย์สนิทีมีมูลค่าตงัแต่ร้อยละ 30.00 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสยีง 

9.5.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

การได้มาซึงทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในสญัญา

ก่อตงัทรัสต์โดยสามารถสรุปสาระสาํคัญได้ดังต่อไปนี  

(1) เป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลกูสร้างลกัษณะทีเป็น โรงงาน คลงัสนิค้า 

และ/หรือสาํนักงาน เพือได้มาซึงกรรมสิทธิ หรือสทิธิครอบครองเป็นการลงทุนในทรัพย์สนิอืนใดทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

จะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั  

(2) ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงสิทธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออก  

น.ส. 3 ก. หรือ เป็นการได้มาซึงสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ หรือสทิธิครอบครองประเภท 

น.ส. 3 ก. 

(3) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสทิธิหรือการมีข้อพิพาท

นันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงือนไขการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์นัน 

ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
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(4) การทําสญัญาเพือให้ได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผกูพันใด ๆ ทีอาจมีผลให้

กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายติุธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่คู่สญัญาใน

การซืออสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอืนโดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนลว่งหน้า เป็นต้น 

(5) อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอืนใดทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้

เป็น ทรัพย์สินหลกัทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ที

ขออนญุาตเสนอขาย (ถ้ามี) ในแต่ละครัง รวมทงัจํานวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ทงันี กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการทียงัก่อสร้างไม่แล้ว

เสร็จได้โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ได้มา และใช้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุหมนุเวียน

เพียงพอเพือการพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสทิธิ

และเป็นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนคําขอ และเป็นเวลา 

ไม่เกิน 1 ปีก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายทีได้รับความเห็นชอบจาก 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทงันี จะประเมินลว่งหน้าก่อนการลงทนุได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1ปี 

(7) เฉพาะการลงทุนในทรัพย์สินหลกัครังแรก อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องมีมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 

500 ล้านบาท 

(8) กรณี เป็นการลงทุนในท รัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ (1) - (7) ข้างต้นผ่านการถือหุ้นในบริษัททีจัดตังขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการใน

ลกัษณะเดียวกนักบัทกองรัสต์ตามทีระบใุนสญัญาก่อตังทรัสต์ โดยการลงทนุดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน ี

(ก) กองทรัสต์ต้องถือหุ้ นในบริษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(ข) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจะทําให้ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและ

ควบคุมให้บริษัทดังกลา่วมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ในทํานองเดียวกบักรณีทีกองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันนัโดยตรง  

(9) กรณีทีเป็นการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์ หากราคาทีได้มาสูงกว่าราคาประเมินตําสุดทีบริษัท

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้จัดทําขึนล่วงหน้าก่อนการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีเกินกว่าร้อยละ 5 ให้แสดง

ข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักล่าวไว้ด้วย 

9.5.3   การจาํหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจะพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดงัต่อไปน ี

(1) จดัให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศของสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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(2) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัต้องกระทําโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการ

อนุมัติตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ อีกทังมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี  หรือ การขอมติทีประชุม 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกบัการได้มาซงึทรัพย์สนิ 

(3) การจําหน่ายทรัพย์สนิทีเข้าลกัษณะดงัต่อไปนี จะกระทําได้เมือมีเหตุจําเป็นและสมควร และได้รับ

อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

ก. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแต่วนัทีกองทรัสต์ได้มาซงึทรัพย์สนิหลกันนั 

ข. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัทกีองทรัสต์ได้มาซงึกรรมสทิธิ ให้แก่เจ้าของเดิม 

9.5.4 การบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย

คัดเลือกจากผู้ ทีมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินในแต่ละประเภททรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน สําหรับทรัพย์สินที

กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก ในเบืองต้นผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตังผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทีพาร์คสําหรับทรัพย์สิน

ประเภทคลงัสินค้า และไทคอนสําหรับทรัพย์สนิประเภทโรงงาน (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) โดย

ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการควบคมุดแูลการทํางานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัน ี

(1) กําหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุท ธ์ในการบ ริหารท รัพ ย์สิน  เพื อให้ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ปฏิบติั 

(2) ควบคุมและดูแลการทําหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสมําเสมอโดยตรวจสอบความ

ถกูต้องและครบถ้วนของรายงานทีเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลกูค้าค้างชําระ การทําการตลาด สภาพทรัพย์สิน

และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทงัการทําประกนัภัยทรัพย์สนิหลกั เป็นต้น 

9.5.5 การคัดเลือกบุคคลทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพือทําหน้าทีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสําคัญ ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นผู้ บริหาร 

มีคณุสมบติัตามทีระบไุว้ในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัน ี

(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

รวมกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเริมงานกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) เป็นผู้ ทีไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลักษณะ

ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากรตาม

คณุสมบติัทีกลา่วไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ร่วมตรวจสอบคุณสมบติัของผู้สมคัรด้วย 

ทงันี บุคลากรทีได้รับการคัดเลือกในแต่ละตําแหน่งงาน จะมีข้อจํากัดมิให้ทําหน้าทีในตําแหน่งงานอืนที

อาจขดัแย้งต่อการปฏิบติัหน้าทีในตําแหน่งงานหลกัทีได้รับการมอบหมาย 
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9.5.6 การลงทุนในทรัพย์สินอืนเพือการบริหารกระแสเงนิสด 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สินอืนเพือการบริหารกระแสเงินสดของ

กองทรัสต์ โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอืนทีต้องการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนให้เป็นไปตาม 

ทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตังบุคคลอืนทีเป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพือทําหน้าทีในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ที เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ทังนี  ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้ องเป็นผู้ ที มี

ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นทีได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

และกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าบํารุงรักษา

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทังนี หากมีการแต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งการแต่งตังให้ทรัสตี

ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีอายุตามสญัญาแต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้

โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติมหรือเปลียนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีระบุไว้ในสญัญาแต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี หาก

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที ข้อกําหนดหรือเงือนไขตามสัญญาแต่งตังผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วัน หลงัจากได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้ จัดการ

กองทรัสต์ให้ดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบติัตามหน้าทีดงักล่าว 

(2) หากอัตราการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ภายใต้การบริหารของผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใด 

ตํากว่าร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันและ หากผลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ตํากว่าประมาณการ 

ผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้จัดการ

กองทรัสต์เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ในกรณีเหตสุดุวิสยั 

(3) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ถกูศาลสงัพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ อยู่ใน

ระหว่างการฟืนฟกิูจการ หรือศาลได้แต่งตงัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขนึเพือบริหารทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทังหมด

หรือเฉพาะในสว่นทีเป็นสาระสาํคญั 

(4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามทีผู้จัดการ

กองทรัสต์ได้กําหนดไว้ และไม่ได้แก้ไขเยียวยาการขาดคณุสมบติัดังกลา่วภายใน 60 วนั 

9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะควบคุมดูแลให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์แต่งตัง ทําหน้าทีบริหารทรัพย์สินเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์และผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์  โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการดําเนินการและควบคมุดแูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดังนี 
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1. การกํากับดูแลรายเดือน 

(1) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นําส่งสรุปรายงานการติดต่อ 

เข้าชมโรงงานของลกูค้าเป้าหมาย (Potential Clients) พร้อมรายชือและเบอร์โทรศัพท์ของลกูค้าเป้าหมาย รายงานการให้เช่า

ทรัพย์สนิหลกั รายงานการซ่อมแซมทรัพย์สิน 

(2) ฝ่ายบัญชีและการเงินดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของค่าเช่าทีได้รับชําระเข้าในบัญชีของ

กองทรัสต์กบัรายงานค่าเช่าทีลกูค้าต้องชําระในแต่ละเดือน 

(3) ฝ่ายบัญชีและการเงินดําเนินการตรวจสอบรายงานยอดค่าเช่าค้างชําระ และตรวจสอบเอกสาร

การติดตามค่าเช่าทีค้างชําระและฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ควบคมุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบติัตามขนัตอนดําเนินการ

กรณีลกูค้าค้างชําระ และตรวจสอบรายงานสรุปความคืบหน้าการติดตามทวงถาม พร้อมทงัสาํเนาหนงัสอืทวงถาม (ถ้ามี) 

(4) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบเอกสารทีใช้ในการทําการตลาดเพือหาผู้ เช่า 

เพือให้มันใจว่าเอกสารดังกล่าวไม่เอือต่อการก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการหาผู้ เช่าของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยดําเนินการตรวจสอบอย่างน้อยในเรืองของการนําเสนอทรัพย์สนิให้เช่าในแต่ละทีตงัอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่ให้ความสําคัญ

กับชือเจ้าของกรรมสิทธิ  และตรวจสอบในเรืองของการกําหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการกําหนดราคาทีเอือประโยชน์ 

ต่อเจ้าของทรัพย์สนิรายใดรายหนงึหรือไม่  

ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์จะทําการติดต่อลูกค้าเป้าหมาย ตามข้อ 1. โดยการสุ่ม เพือตรวจสอบว่า

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการปฏิบัติหน้าทีอย่างเป็นกลาง ไม่เอือประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินหลกัรายใดรายหนึงเป็นการ

เฉพาะ 

2. การกํากับดูแลราย 6 เดือน 

ในทกุ ๆ 6 เดือน หรือเมือเห็นสมควร ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประชุมร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

เพือแจ้งนโยบาย แผนการตลาด กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินต่อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมให้

ข้อมลูเกียวกบัสภาพการแข่งขนั และสภาวะอตุสาหกรรมทีเกียวข้อง และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีอาจเกิดขนึกบัผู้ เช่าทรัพย์สนิ  

      3.      การกํากับดูแลรายปี 

(1) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ

บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เพือให้มันใจว่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มีอยู่ครบถ้วน อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน ไม่มีการ

ต่อเติมเกินไปกว่าทีได้รับอนญุาตจากผู้จดัการกองทรัสต์ และเพือวตัถปุระสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สนิประจําปี 

(2) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาความคุ้ มครองและอัตราเบีย

ประกันเพือยืนยนัการทําประกนัภัยความคุ้มครองทรัพย์สนิหลกั รวมทังเอกสารการทําประกันภัยทรัพย์สินหลกั เพือให้มนัใจว่า

ทรัพย์สนิหลกัมีการประกนัภัยอย่างถกูต้องครบถ้วนตามทีกําหนดโดยบริษัท 

4. การซ่อมแซมทรัพย์สิน  

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบความสมเหตสุมผลของการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซงึรวมถึง

รายชือผู้ ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมัติให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการซ่อมแซม เพือให้มนัใจได้
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ว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ดําเนินการให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินตามมาตรฐาน โดยปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ใด ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน ี

(1) กรณีงานซ่อมแซม บํารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินทีผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ ซึงผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สามารถดําเนินการจดัซือจดัจ้างได้เอง  

ในทุก ๆ เดือน ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ

รายการซ่อมแซมบํารุงรักษาโดยตรวจสอบจากเอกสารสรุปการขอเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดงาน ซึงจัดทําโดยผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์   

(2) กรณีงานซ่อมแซม บํารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายมากกว่าวงเงินทผีู้จัดการกองทรัสต์อนมุัติ 

(ก) กรณี เป็นเรืองเร่งด่วน ให้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพ ย์แจ้งขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เบืองต้นในหลกัการก่อนได้ ผ่านทางโทรศพัท์ หรือ E-mail 

(ข) กรณีมิใช่เรืองเร่งด่วนให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส่งหนังสือขออนุมัติมายังฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ โดยระบุรายละเอียดของทรัพย์สนิ เช่น เลขทีอาคาร ชือผู้ เช่าทรัพย์สิน รูปถ่ายทรัพย์สินทีเสยีหาย และวงเงินที

จะขออนมุัติ โดยแนบเอกสารประกอบการขออนมุัติทีแสดงให้เห็นถงึความจําเป็นและเหมาะสมของค่าใช้จ่ายทีเสนอมาดงักลา่ว  

เช่น รูปถ่ายความเสยีหายของทรัพย์สนิ  หรือเอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคาของผู้ให้บริการกบัผู้ให้บริการรายอืน ๆ เป็นต้น 

(ค) ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ จัดทําหนังสืออนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายแจ้งกลับไปยังผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทงัสาํเนาหนังสอืฉบบัดังกลา่วเก็บไว้เป็นหลกัฐาน ประกอบการสง่เอกสารมายงัฝ่ายบญัชีและการเงินเพือ

ขอเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป 

9.8 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึงได้แก่ ทีพาร์ค และไทคอน และผู้จดัการกองทรัสต์อาจทํา

การว่าจ้างบุคคลอืนตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ ดําเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดยผู้จดัการ

กองทรัสต์มีระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจดัสง่รายงานให้แก่ผู้จดัการ

กองทรัสต์ เช่น รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายงานต้นทุนค่าเช่าและบริการรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รายงานการค้างชําระหนี และการติดตามหนี รายงานพืนทีเช่า รายงานการจัดซือจัดจ้างประเภทงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา 

รายงานการทําประกนัภัยทรัพย์สนิหลกัในสว่นของผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ และพัฒ นา

ความสมัพันธ์ทีดีกับลูกค้ารายต่าง ๆ พร้อมทัง บริหารจัดการให้อัตราการใช้พืนทีการเช่า และอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับทีดี  

ในขณะเดียวกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและ 

ความเสยีงเกียวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
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9.9 ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์จากการทําหน้าทีผู้จดัการกองทรัสต์ 

ในปี 2561 ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนไม่เกิน

อตัราทีกําหนด ดงัต่อไปน ี

ค่าใช้จ่าย  อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสต์ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าสนิทรัพยรวมของกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก

ของกองทรัสต์ 

3.00 ต่อปี ของรายได้สทุธิตามสญัญาเช่าและบริการ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5.00 ต่อปี ของกําไรสทุธิจากการดําเนินการของกองทรัสต์ 

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อย  ตามสดัส่วนตามระยะเวลาทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการของ

ผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ แต่ไม่เกิน 3 เดือนของอัตราค่าเช่าและ

บริการ 

ค่านายหน้าในการซือ / ขาย / โอนสิทธิ การ

เช่า / รับโอนสทิธิ การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

3.00 ของมูลค่าการซือ / ขาย / โอนสิทธิ การเช่า / รับโอนสทิธิ การเช่า

อสงัหาริมทรัพย์สาํหรับการซือทรัพย์สนินอกกลุม่ไทคอน 

9.10 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถงึความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ 

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์จะต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด

เกียวกบัการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  

หลักการสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

(1)  สารสนเทศทีเปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลา 

(2)  ปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

(3)  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิทีเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกํากับการปฏิบัติการ และฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุน

สัมพันธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ

ผู้จดัการ (แล้วแต่กรณี) ก่อนดําเนินการเปิดเผย 
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ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

เพือให้การสือสารข้อมลูมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและทนัเหตุการณ์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ทีหลากหลาย ดงัน ี

(1) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น

ทางการของกองทรัสต์ 

(2) การสือสารผ่านสืออิเล็คทรอนิคส์ เว็บไซต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ (www.treit.co.th) ได้รวบรวมข้อมูล

สาํคัญของกองทรัสต์ เช่น ข้อมูลทัวไป โครงสร้างของกองทรัสต์ งบการเงินของกองทรัสต์ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุม 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และข่าวประชาสมัพนัธ์ของกองทรัสต์ เป็นต้น 

9.11 การจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

หลักการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน  เดือนนับแต่

วนัสินรอบปีบญัชีของกองทรัสต์ และการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์คราวอืนให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึงผู้จดัการกองทรัสต์จะ

จดัประชมุวิสามญัประจําปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยสอดคล้องกบักฎหมายทีเกียวข้องและสญัญาก่อตงัทรัสต์ในกรณีดงัต่อไปน ี

(1) เมือผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์  

(2) เมือผู้จัดการกองทรัสต์ต้องขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการใด ๆ ตามทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์ ดงัน ี

(ก) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) การออกตราสารหนี หรือ หลกัทรัพย์ประเภทหนี 

(ค) การเพิมทุน หรือ การลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีทีต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(ง) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด

รายการตงัแต่ 20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(จ) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลยีนแปลงทรัสตี 

(ช) การเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และการแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(ซ) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ในเรืองทีกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ

หรือเป็นการเพิมอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุทีระบใุนสญัญาก่อตังทรัสต์ 

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 
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(ญ) เหตุอืนใดตามทีทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรทีจะเสนอ

เรืองให้ทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรืองดังกลา่ว 

(ฎ) เหตุอืนใดตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ

กําหนด 

(3)     เมือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่าย 

ได้แล้วทังหมด เข้าชือกันทําหนังสอืขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตผุลในการขอเรียกประชุม

ไว้อย่างชัดเจนในหนงัสือ ทงันี ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนบัแต่ได้รับหนงัสือจาก

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหน่วย

ทกุรายได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีหน่วยงานกํากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพือดําเนินการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้องและสญัญาก่อตงัทรัสต์  

กระบวนการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานมีหน้าทีในการนดัหมาย จัดเตรียมหนังสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการ

ประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) และ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีการประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพือให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม นอกจากนี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชุมได้จาก Website ของผู้ จัดการกองทรัสต์ คือ www.treit.co.th ทังในรูปแบบภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ซงึ 

เป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลทีผู้จัดการกองทรัสต์ ส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเอกสาร โดยข้อมูลใน

หนังสือเชิญประชุมได้มีการอธิบายวิธีการในการเข้าร่วมประชมุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม

เพียงพอต่อการตดัสนิใจ 

(2) ในการประชุม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสทิธิและความเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและการตัง

คําถามใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองทีเกียวข้องกบักองทรัสต์ ตามระเบียบวาระการประชุมหรือเรืองทีเสนอ และผู้จดัการ

กองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบสทิธิในการลงคะแนนและวิธีการออกเสยีงลงคะแนนทกุครังก่อนเริมประชมุ  

(3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิให้ความเห็นชอบอนุมติัการทํารายการเกียวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซงึสนิทรัพย์ทีมีขนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง  

การลงมตขิองผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

การลงมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทัวไป ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  
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การลงมติเพือพิจารณารายการสาํคญัดงัต่อไปนี  ต้องได้รับเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ 

(2) การเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที

ต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(3) การเพิมทนุแบบมอบอํานาจทวัไป 

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ซึงมีขนาดรายการ

ตงัแต่ 20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(5) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) การเปลยีนแปลงทรัสตี 

(7) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ในเรืองทีกระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัสาํคัญ 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

9.12 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพือทําหน้าทีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 

การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสําคัญ เพือให้มันใจได้ว่าบุคลากรดังกล่าวจะสามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นกรรมการ และผู้บริหารมี

คณุสมบติัตามทีระบไุว้ในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัน ี

(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริมเข้าทํางานกบับริษัท 

(2) เป็นผู้ทีไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

9.13 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

กองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิสดุ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจํานวนรวมทงัสนิ 1,350,000 บาท 

9.14 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1 นโยบายภาพรวม 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องโปร่งใสกับผู้ มีส่วนได้เสีย 

ทีเกียวข้องและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ ด้วยเหตุนี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญเรืองการ

กํากับดูแลกิจการทีดี (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ 9. “การกํากับดูแลกิจการ”) ตลอดจนการดําเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม ผู้จัดการกองทรัสต์จึงมีหลกัในการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สงัคมของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัน ี

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทีผู้ จัดการกองทรัสต์ให้

ความสําคัญและพึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องอย่าง

เคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) พระราชบัญญัติทรัสต์เพือ

ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดูแล และสญัญาก่อตังทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลกัธรรมาภิบาล 

หลีกเลียงการดําเนินการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ปฏิบติัต่อผู้ เช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาชวนเชือหรือข้อความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และนกัลงทุนทวัไป ทงันี เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอืน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ คู่ค้า ผู้ มีส่วนได้

เสยีทีเกียวข้อง และยงัสร้างความเชือมนัแก่นกัลงทนุในระยะยาว 

     2.     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสําคัญต่อสิทธิขันพืนฐานของบุคคล ทังสทิธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอ

ภาคในกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนสิทธิในการทํางาน สิทธิในสขุภาพตามมาตรฐาน และสิทธิด้านสวัสดิการ

สงัคมนอกจากนี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสแสดงศกัยภาพ และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 

ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิมพนูทักษะในการทํางานอย่างต่อเนือง โดยมีรายละเอียดดงัน ี

(1) จดัให้มีระบบการทํางานทีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีทํางานอย่างเหมาะสม 

การจัดให้มีสถานทีทํางานทีสะอาดเพือความปลอดภัยจากอันตรายทีอาจเกิดขึนทังจากอุบัติภัยและโรคภัยรวมทังส่งเสริมให้

พนกังานมีสขุภาพร่างกายทีแข็งแรงผ่านโครงการตรวจสขุภาพประจําปี 

(2) พัฒนาพนักงานเพือฝึกฝนทักษะและเพิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ 

และเลอืนตําแหน่งเมือมีโอกาสทีเหมาะสม 

(3) จัดให้มีเงือนไขการจ้างงานทีเป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที

เหมาะสมตามศกัยภาพ 

(4) จัดให้มีการดูแลในเรืองสวัสดิการ เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจําปี การรักษาพยาบาลตาม

ความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 
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(5) ให้ข้อมูลสําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพือให้ทราบผลการดําเนินงานและสภาพที

แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 

(6) สง่เสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างกบัพนกังาน เพือให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางาน 

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เนืองด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซึงได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลูกสร้างทีเป็น

อาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (โปรดดู

รายละเอียดเพิมเติมในหวัข้อ 8.2 “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ซงึในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นนั ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้

ความสาํคญักบัการปฏิบติัทีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ เช่า โดยคํานงึถงึสขุภาพและความปลอดภัยของผู้ เช่า ดงัน ี

(1) ดําเนินการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คู่ ค้าซึงเป็นผู้ รับเหมาที ได้มาตรฐานและมีความ

รับผิดชอบ 

(2) สง่มอบสนิค้าและบริการทีมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผู้ เช่า 

(3) ติดต่อกบัผู้ เช่าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นทีไว้วางใจของลกูค้า  

       4.     การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิงแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษา

สิงแวดล้อมเป็นหน้าทีร่วมกันของทุกคน ดังนัน ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้มีการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนให้ความรู้และฝึกอบรม

พนกังานในเรืองสงิแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสขุ 

นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก็มีนโยบายก่อสร้างโรงงานและคลงัสินค้าทีทันสมัยและปลอดภัย  

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสงัคมและสิงแวดล้อมให้กับลกูค้า โดยไทคอนหนึงใน

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้พัฒนาโรงงานสีเขียวทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Green Building) ซึงได้รับการรับรอง

คุณภาพอาคารโรงงานทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน “LEED” หรือ Leadership in Energy and Environmental 

Design จาก The U.S. Green Building Council (USGBC) ซึงเป็นองค์กรทีเป็นผู้ นําในการกําหนดมาตรฐานอาคารสีเขียว 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไทคอนนับเป็นผู้พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารายแรกของประเทศไทยทีได้รับการรับรอง 

LEED Certification นอกจากนี ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังให้ความสําคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบโรงงานและ

คลงัสนิค้าเพือให้ประชาชนซงึอาศยัอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถดําเนินชีวิตประจําวันในสภาพแวดล้อมทีดีและมีคุณภาพ 

10.2 การดําเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

11.1 ความเห็นของฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานเกียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของผู้จดัการกองทรัสต์ 

จากการพิจารณาระบบกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในของผู้จัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเกียวกับการบริหาร

จดัการกองทรัสต์เห็นว่า กองทรัสต์ระบบการกํากบัการปฏิบติังานมีความเหมาะสม มีบุคคลากรทีเพียงพอต่อการดําเนินการตาม

ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมีระบบติดตามและดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้สามารถป้องกัน

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์จากการทีจะมีผู้นําไปใช้โดยมิชอบ 

12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นโยบายในการทํารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

สญัญาก่อตังทรัสต์มีข้อกําหนดเกียวกบัการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกัน

กบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัต่อไปนี 

(1) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็น

ธุรกรรมทีมีรายการเข้าลกัษณะดงัน ี

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง  

(ข) เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์  

(ค) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราทีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(จ) ผู้ทีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนนั  

(2) การอนุมัติธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ต้อง

ผ่านการดําเนินการตามขนัตอนดงัน ี

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง

แล้ว  

(ข) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตังแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทรัสต์ขนึไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ 20,000,000  บาทขึนไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  

3  ใน  4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                          แบบ 56-REIT 
สว่นที 2: การจัดการและการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

  

สว่น 2 หน้า 44 

 
 

(3) ในกรณีทีธุรกรรมนันเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิหลกั การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้โครงการนัน ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สินที

เกียวเนืองกบัโครงการนนัด้วย 

(4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีมีดงัต่อไปนี  

(ก) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดง

ความเห็นของตนเกียวกบัลกัษณะธุรกรรมทีเป็นไปตามข้อ 1) พร้อมทงัเหตผุลและข้อมลูประกอบทีชดัเจน   

(ข) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า

เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ และในกรณีทีเป็นการขอมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือ

เชิญประชมุต้องมีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 

(5) ในกรณีทีได้มีการแสดงข้อมูลสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที 

เกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวน การทําธุรกรรมดังกล่าว 

ไม่ต้องได้รับการอนมุติัตามข้อ 2) และไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ 4) 
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12.1. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์  

1.  รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

นิติบุคคลทีอาจม ี     

ความขดัแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจําเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  

คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน) 

(“ไทคอน”) 

ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้จัดการ

กองทรัสต์  โดยถือหุ้ นร้อยละ 70 ของทุน 

จด ทะเบี ย น ทีออ กแ ละ ชําระ แล้ วข อ ง

ผู้ จัดการกองทรัสต์และเป็นผู้ มี อํ านาจ

ควบคุมผู้ จัดการกองทรัสต์ ทังนี ผู้ ถือหุ้ น

รายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ยังเป็นผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์รายใหญ่ 

ผู้จัดการกองทรัสต์วา่จ้างไทคอนเป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภท

โรงงาน 

ค่าบริการ ปี 2560 มูลค่า 11,979,487  บาท 

ค่าบริการ ในช่วง 9 เดือน ของปี 2561 มูลค่า

99,248,727  บาท 

เนืองจากไทคอนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม 

จึงมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร

จัด ก ารท รัพ ย์สิน ที ก องท รัส ต์ เข้า ลงทุ น 

เป็นอย่างดี นอกจากนี ไทคอนยงัเป็นผู้ นําใน

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน 

รวมทังมีบุคลากรทีมีความเชียวชาญและมี

มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี 

ไทคอนยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงมีภาพลักษณ์ 

ที ดี ในการกํากับดูแลกิจการ ทําให้ผู้ เช่า 

รายย่อยมีความเชือมันและส่งผลดีต่อการหา

ผู้เช่าให้กบัโรงงานของกองทรัสต์ได้ 

ผู้ จัด ก ารก อ งท รัส ต์ เป็ นผู้ ว่ า จ้ างผู้ บ ริหา ร

อสงัหาริมทรัพย์และจะชําระค่าธรรมเนียมให้กับ

ไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

โรงงาน  โด ยอัต ราค่ าธรรม เนีย ม ดั งก ล่าว

ใกล้เคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมทีไทคอนได้รับ

จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน

อสังหาริมทรัพย์ทีลงทุนในทรัพย์สินประเภท

เดียวกัน ซึงเป็นไปตามอัตราตลาดและมีความ

เหมาะสม 
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2. รายการระหว่างกองทรัสต์กับนิติบุคคลทีมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

นิติบุคคลทีอาจม ี      

ความขดัแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจําเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน โลจิสติค ส์ 

พาร์ค จาํกัด (“ทีพาร์ค”) 

ทีพาร์คเป็นนิติบุคคลทีมีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่

ร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ (“ทีแมน”) 

โดยทีพาร์คและทีแมน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ร่วมกัน คือ ไทคอน ซึงถือหุ้ นร้อยละ 100 

ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของ

ทงัสองบริษัท 

ผู้จดัการกองทรัสต์ว่าจ้างทีพาร์คเป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภท

คลงัสนิค้า 

ค่าบริการ ปี 2560 มูลค่า  27,724,694 บาท 

ค่าบริการ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 

มูลค่า 73,074,873 บาท 

เนืองจากทีพาร์คเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม    

จึงมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเป็น

อย่างดี นอกจากนี ทีพาร์คยังเป็นผู้ นําในการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า

รวมทังมีบุคลากรทีมีความเชียวชาญและ     

มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 

ผู้ จัด ก ารก อ งท รัส ต์ เป็ นผู้ ว่ า จ้ างผู้ บ ริหา ร

อ สังหาริม ท รัพ ย์ แ ล ะชํ าระ ค่ าธ รรม เนีย ม   

ให้กับทีพาร์คในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทคลังสินค้าในอัตราทีใกล้เคียงกับอัตรา

ค่าธรรมเนียมทีทีพาร์คได้รับจากการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์    

ทีลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกันซึงเป็นไป

ตามอตัราตลาดและมีความเหมาะสม 
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3. นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต 

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีความจําเป็นในการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์และ

บคุคลทีเกียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคต ซึงในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน

จะต้องเป็นการกระทําเพือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการทีกระทําอย่างยุติธรรมตาม

ราคาตลาด ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และสญัญาก่อตังทรัสต์ (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ “นโยบายในการ

ทํารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์”) 

4. แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีอาจ

มีความขัดแย้ง กล่าวคือ ผู้บริหารของฝ่ายงานทีรับผิดชอบการทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และฝ่าย

กฎหมายและกํากบัการปฏิบติัการร่วมกนัดแูลให้การทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี 

(1) ธุรกรรมนันต้องเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง และต้องเป็นไปเพือ

ประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 

(2) ธุรกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล และกระทําบนราคา และเงือนไขตลาดทีเป็นธรรม 

(3) ผู้ มีสว่นได้เสยีกบัการทําธุรกรรมจะไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมติัการเข้าทําธุรกรรม 
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12.2  รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทกีองทรัสต์เข้าลงทนุนนั กองทรัสต์มีการทํารายการระหว่างกนักบับุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตี ดงันี 

นิตบุิคคลทีอาจมี          

ความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

(“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”) 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ  

ทรัสตีโดยถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนที

ออกและชําระแล้วของทรัสตี  บมจ. ธนาคาร

กรุงเทพปฏิบัติหน้าทีเป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงินสําหรับ

ลงทนุในทรัพย์สนิทีลงทนุ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ให้กองทรัสต์กู้ ยืมเงิน

เพือลงทนุในทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุ  

ยอดหนีคงค้าง  

ณ วนัที 1 ธ.ค. 2560 เทา่กับ 3,239,966,268

บาท 

ณ วนัที 30 ก.ย. 2561 กองทรัสต์ไม่มียอดหนี 

คงค้าง 

ดอกเบียจ่าย (Interest Expense) 

ในปี 2560 จํานวน 2,662,985.97 บาท 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี  2561 มี จํานวน 

39,500,958.61 บาท 

เงือนไขตามสญัญาเงินกู้ เป็นเงือนไขทีเป็นไปตามทางการค้าปกติ

และไม่ทําให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงือนไขทีเทียบเคียงได้

กับเงือนไขปกติทีผู้ ให้กู้ เสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่ชันดีรายอืนทีมี

รูปแบบความเสียงทีใกล้เคียงกนัในอุตสาหกรรมทีใกล้เคียงกนัได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีผู้จดัการกองทรัสต์ใช้บริการบุคคลอืน (Soft Commission) 

กองทรัสต์ไม่มีการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีผู้จดัการกองทรัสต์ใช้บริการจากบุคคลอืน 
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ส่วนที  

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคัญ 

ด้วยทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์”) เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึงมีหน้าทีนําสง่งบการเงินต่อตลาด

หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด รวมทังกองทรัสต์ในฐานะผู้ ออกหุ้ นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุน

สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ จึงมีหน้าทีในการจัดส่งงบการเงินต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวนัเดียวกบัวนัทีกองทรัสต์ได้ยืนงบการเงินดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยกองทรัสต์จะจดัสง่งบการเงินดังกลา่วโดยการ Online ไปยงั website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. เท่านนั 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีทีทําการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน ของกองทรัสต์ 

ประจาํปี ผู้สอบบัญชี หมายเหตุ 

2561 

(ตงัแต่วนัที 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2561) 
นางสาว นิตยา  เชษฐโชติรส 

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

2560 นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด 

2559 นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด 

2558 นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด 

 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทีได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกองทรัสต์ ในระยะเวลาทีผ่านมาสรุป

ได้ดงัน ี

ประเภท ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2561 

(ตงัแต่วนัที 1 มกราคม - กนัยายน 2561) 
ถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2560 
ถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2559 
ถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินตรวจสอบ ปี 2558 
ถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 งบดุล  

 (หนว่ย : พนับาท) 

งบดุล 

ณ วันที 31 ธันวาคม ณ 30 กันยายน 

2558 2559 2560 2561 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สนิทรัพย์        

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 7,260,760 7,351,650 30,450,600 33,987,447 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 310,271 270,555 141,813 904,544 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,296 41,049 1,168,439 233,442 

ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ 45,560 43,647 68,055 112,387 

ดอกเบียค้างรับ 368 468 380 2,625 

ลกูหนีอืน 2,983 7,527 19,239 87,868 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 61,759 51,974 95,254 80,683 

สนิทรัพย์อืน 2,440 4,406 17,524 24,328 

รวมสนิทรัพย์ 7,687,437 7,771,276 31,961,304 35,433,324 

หนีสนิ        

เงินกู้ ยืมระยะสนั                             -                              -                3,739,966  1,393,047 

ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย                     4,437                   15,495                    59,711  118,367 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                  35,438                   27,293                    84,987  66,091 

ดอกเบียค้างจ่าย                            -                              -                     18,899  66,017 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย                   53,243                     6,172                    18,504  30,511 

รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า                            -                              -                       2,282  577 

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ                 169,698                 151,850                  761,829  844,371 

เงินกู้ ยืมระยะยาว             1,819,000              1,819,000                              -   - 

หุ้นกู้                              -                              -                1,800,000  5,540,000 

หนีสินอืน                     4,306                     4,597                      7,032  12,402 

รวมหนีสนิ 2,086,122 2,024,407 6,493,211 8,071,383 

สนิทรัพย์สุทธ ิ        

ทนุจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ถือ

หนว่ยทรัสต์ 5,542,063 5,542,063 25,423,452 25,173,623 

กําไรสะสม 59,252 204,806 44,641 2,188,318 

สนิทรัพย์สุทธ ิ 5,601,315 5,746,869 25,468,093 27,361,941 

หนีสนิและสนิทรัพย์สุทธิ 7,687,437 7,771,276 31,961,304 35,433,324 
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13.3 งบกําไรขาดทุน 

 (หนว่ย : พนับาท) 

 
สําหรับปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุน 2558 2559 2560 

  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

รายได้จากการลงทุน     

รายได้ค่าเช่าและบริการ 366,158  563,070  587,408  

รายได้ดอกเบีย                   2,540  3,885  3,715  

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 41,325  62,054  515  

รายได้จากการริบเงินมดัจําค่าเช่าและค่าบริการ 5,575  24,995  3,598  

รายได้อืน 49  1,771  9  

รวมรายได้ 415,647 655,775 595,245 

ค่าใช้จ่าย     
 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 44,410 60,508 65,026 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,694 5,892 6,803 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,474 2,273 2,354 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 496 590 1,882  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 28,118 99,995 59,821 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 12,479 15,185 15,478 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 38,423 74,208 74,785 

รวมค่าใช้จ่าย 129,094 258,651 226,149 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 286,553 397,124 369,096 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 211 -    -   

รายการกําไร (ขาดทนุ) ทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทนุ (126,500) 90,890  (142,250) 

การเพมิขึนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 160,264 488,014 226,846 
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 (หนว่ย : พนับาท) 

 
สําหรับงวด 9 เดือน สินสุด วันที 30 กันยายน 

งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 2560 2561 

 
สอบทาน ตรวจสอบ 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้ค่าเช่าและบริการ 396,818 1,933,737 

รายได้ดอกเบีย 2,917 9,474 

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 515 2,586 

รายได้จากการยึดเงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 3,598 7,096 

รายได้อืน 9 1,001 

รวมรายได้ 403,857 1,953,894 

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุการเช่าและบริการ 23,797 254,599 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 37,633 235,793 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 4,391 12,863 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,712 6,114 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 532 1,953 

ค่าใช้จ่ายในการขาย - 2,920 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18,245 71,461 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 11,294 29,317 

ต้นทนุทางการเงิน 55,157 132,504 

รวมค่าใช้จ่าย 152,761 747,524 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 251,096 1,206,370 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากการขายเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ - 8,300 

รายการกําไร (ขาดทนุ) ทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (49,491) 1,798,204 

การเพมิขึนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 201,605 3,012,874 

 

13.4 งบกระแสเงนิสด 

 (หนว่ย : พนับาท) 

 
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 

สินสุดวันที 30 

กันยายน 

งบกระแสเงนิสด 2558 2559 2560 2560 2561 

  ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน ตรวจสอบ 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (3,149,204) 454,429  1,209,131  320,709  (1,123,665) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,928,756  (416,676) (81,741) (311,072) (188,668) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (220,448) 37,753  1,127,390 9,637 (934,997) 

เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นงวด 223,744 3,296 41,049 41,049 1,168,439 

เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 3,296 41,049 1,168,439 50,686 233,442 
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13.5 อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ  

 

 

 

 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

ข้อมูล 
ณ 31 ธันวาคม ณ 30 กันยายน 

2559 2560 2561 

สนิทรัพย์รวม  7,771,276 31,961,304 35,433,324 

หนีสินรวม 2,024,407 6,493,211 8,071,383 

สว่นของผู้ถือหุ้น (สินทรัพย์สทุธิของกองทรัสต์) 5,746,869 25,468,093 27,361,941 

รายได้รวม 655,775 595,245 1,953,894 

ค่าใช้จ่ายรวม 285,651 226,149 747,524 

กําไรสทุธ ิ(การเพมิขึนในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน) 488,014 226,846 3,012,874 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 7.84 7.39 4.57 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เทา่) 6.72 6.94 3.89 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 28 30/5 30/5 

อตัรากําไรสทุธิ (ร้อยละ) 74.42 38.11 154.20/6 

อตัรากําไรก่อนดอกเบีย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตดัจําหนา่ย (ร้อยละ) 74.19 77.17 70.02 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย (Interest Coverage ratio : ICR) (1) 6.56 6.14 10.33 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัตามเกณฑ์เงินสด (2)  1.09 0.29 (0.23)/7 

อตัราสว่นหนีสินต่อทนุทีได้รับจากผู้ถือหนว่ยทรัสต์ (เท่า) 0.37 0.26 0.32 

อตัราสว่นหนีสินเงินกู้ ยืมต่อทนุทีได้รับจากผู้ถือหนว่ยทรัสต์ (เท่า) 0.33 0.22 0.28 

อตัราสว่นหนีสินสทุธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา              

และค่าตดัจําหน่าย (Net Debt to EBITDA ratio) 

4.16 14.15 5.07 

3.80/8 

อตัราสว่นหนีสินเงินกู้ ยืมต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา         

และค่าตดัจําหน่าย (IBD to EBITDA ratio) 

3.74 12.06 5.07 

3.80/8 

อตัราหนีสินรวมต่อสว่นของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to Equity : D/E ratio) (เท่า) 0.35 0.25 0.29 
อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (3) (4) 23.41 17.33 19.57 

อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินต่อสนิทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ) 31.65 21.75 25.34 

สนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (บาท) 10.1391 9.7864 10.5141 

การเพมิขึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับงวดต่อหนว่ย (บาท) 0.8610 0.0872 1.1577 

จํานวนหนว่ยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทงัหมด ณ วนัสนิปี (หน่วย) 566,800,000 2,602,387,048 2,602,387,048 

อตัราสว่นตวัเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
(BE Size to Interest bearing debt ratio) 

- - - 

อตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนดภายใน 1 ปีต่อหนีสนิทีมีภาระ

ดอกเบียทงัหมด (ร้อยละ) 

- 67.51 20.09 

อตัราสว่นเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสนิรวม 89.87 57.60 17.26 
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หมายเหตุ :  

(1) อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบยี = (รายได้จากการลงทนุสทุธิ + ดอกเบยีจ่าย + ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย) / ดอกเบยีจ่าย 
(2)  อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพันตามเกณฑ์เงินสด = เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสนัและระยะ

ยาว + ดอกเบยีจ่าย + รายจ่ายเพือการลงทนุ + จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

       ทงันี ในปี 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  (กิจกรรมจดัหาเงิน) แต่ไม่ได้นํามารวมคํานวณ จึงทําให้ตัวเลขอตัราส่วน

ลดลง 
(3)  การกู้ยืมเงิน หมายความรวมถึง การออกตราสารหรือเข้าทําสญัญาทมีีสาระ (Substance) ทเีข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน โดยไม่นับรวมภาระ

หนีสนิอนื ๆ 
(4) ผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินต่อมลูค่าทรัพย์สนิรวมในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ณ สนิงวด

บญัชีรายปีตลอดอายขุองหุ้นกู้  
(5)  นโยบายการเก็บเงินจากลกูหนีของทางกองทรัสต์อยู่ทปีระมาณ 30 วนั 
(6)  อตัรากําไรสทุธิ = การเพมิขึนในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนนิงาน / รายได้รวม 

       ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 อตัราเพิมขึนจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า  
(7)  อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบียตามเกณฑ์เงินสด และอตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัตามเกณฑ์เงินสด ณ วนัท ี

30 กนัยายน 2561 มีค่าติดลบ เนืองจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีค่าเป็นลบจากการหกัรายการกําไรสทุธิทยีงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์ และมีรายการซือเงินลงทนุในหลกัทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ อตัราสว่นจึงมีค่าเป็นลบด้วย 
 (8)  คํานวณโดยปรับตวัเลขให้เป็นอตัราสว่นเต็มปี (Annualised) 
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของผู้จดัการกองทรัสต์สําคัญ 
 

กองทรัสต์ได้เปลียนรอบระยะเวลาบัญชี จากสินสดุวันที 31 ธันวาคม เป็นสินสดุวันที 30 กันยายน โดยเริมตังแต่งวด

บญัชีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป ดงันนังบการเงินสําหรับงวดบญัชีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2561 จงึได้จัดทําขึน

ตามวันสนิสดุของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่เป็นครังแรก โดยเป็นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 1 มกราคม 2561 

ถงึวนัที 30 กนัยายน 2561 

เพือประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการอธิบายสาเหตุของการ

เปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงได้อย่างเหมาะสม จึงได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับงวด 9 เดือน

สนิสดุวันที 30 กันยายน 2561 กับงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยผู้ ใช้งบการเงินสามารถดรูายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 23 เรืองข้อมลูเพิมเติม 

14.1 ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ สําหรับปี 2561 

1. รายได้จากการลงทุน 

1.1 รายได้จากการเช่าและบริการ 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีรายได้ 

ค่าเช่าและบริการ 396.82 ล้านบาท และ 1,933.74 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นการเพิมขนึร้อยละ 387.31 ซงึเป็นผลมาจาก 

  การเพิมขึนของจาํนวนอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์ 

จากการทีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS, TGROWTH (“กองทุนรวม”) แปลงสภาพเข้ารวมกับ

กองทรัสต์ TREIT ช่วงเดือนธันวาคม 2560 รวมถึงในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2561 

กองทรัสต์มีการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติม ซงึ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 กองทรัสต์มีจํานวนโรงงานและคลงัสินค้า

ให้เช่าจํานวน 516 ยูนิต และมีพืนทีให้ เช่ารวม 1,568,716 ตารางเมตร เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 

ปีก่อนหน้า ทีกองทรัสต์มีจํานวนโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าจํานวน 98 ยูนิต และมีพืนทีให้เช่ารวม 369,705 

ตารางเมตร 

  การเพิมขึนของพืนทีเช่าและอัตราการเช่า  

นอกจากการเพิมขึนของพืนทีให้เช่าตามทีกล่าวข้างต้นแล้วนัน กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพืนทีสูงขึนด้วย ทําให้  

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 กองทรัสต์มีพืนทีเช่าของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้า ซึงสามารถรับรู้รายได้ค่าเช่าและ

บริการ เพิมขึนมากกว่า 3 เท่า เมือเทียบกับจํานวนพืนทีเช่าของอาคารโรงงานและคลงัสนิค้า ณ วนัที 30 กันยายน 

2560 ทําให้รายได้ค่าเช่าและบริการในช่วง 9 เดือนของปี 2561 เพิมขึนมากกว่า 3.8 เท่า เมือเทียบกับระยะเวลา

เดียวกนัของปี 2560                   

1.2 รายได้ดอกเบีย 

รายได้ดอกเบียเกิดจากการทีกองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากการดําเนินงาน กองทรัสต์อาจนําสภาพคลอ่งสว่นเกิน

ไปลงทนุใน พันธบัตรรัฐบาล เงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์ ใบรับฝากเงินทีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน หรือการลงทนุอืนๆ ใด 

ทีได้มีการพิจารณาถงึระดับความเสยีงของการลงทนุ และถือเป็นทางเลือกทางหนึงในการบริหารเงินทีให้ผลตอบแทนจากการ

ลงทนุในอตัราทีสงูกว่าการฝากเงินประเภทออมทรัพย์กบัธนาคาร 
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ในรอบระยะเวลาตงัแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีรายได้ดอกเบียจํานวน 2.92 ล้านบาท 

และ 9.47 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 6.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ 

TREIT ทําให้มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการดําเนินงานมากขึน และกองทรัสต์มีการนําสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวไปลงทุน

เป็นจํานวนทีมากกว่าเมือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า  

1.3 รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีรายรับจากการรับประกันการ 

มีผู้ เช่า จํานวน 0.52 ล้านบาท และ 2.59 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 2.07 ล้านบาท เนืองจากในเดือนสิงหาคม 2561 

กองทรัสต์มีการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมจาก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) และบริษัท 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั (“ทีพาร์ค”) รวมเรียกว่า “กลุม่ไทคอน” โดยกลุม่ไทคอนมีเงือนไขของการรับประกันการมีผู้ เช่า

ทรัพย์สินเฉพาะรายการทีว่างจากการมีผู้ เช่า ณ วันทีกองทรัสต์ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทําให้กองทรัสต์มีรายรับจากการรับประกนัการเพิมขนึ 2.07 ล้านบาท เมือเทียบกบัจํานวน 0.52 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า ซึงรายรับดังกล่าวนันได้สินสดุเงือนไขการรับประกันการมีผู้ เช่าในเดือนธันวาคม 2559 แต่อย่างไรก็ตามในปี 

2560 กองทรัสต์มีการรับรู้รายได้จากการรับประกนัสาํหรับโรงว่างบางสว่นทีไม่ได้ทําการบนัทึกเป็นรายได้ภายในปี 2559 

1.4 รายได้จากการยึดเงนิมัดจาํค่าเช่าและบริการ 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการยึดเงินมัดจําค่าเช่า 

และบริการ จํานวน 3.60 ล้านบาท และ 7.10 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิมขนึ 3.50 ล้านบาท  

รายได้จากการยึดเงินมัดจําค่าเช่าและบริการ เป็นไปตามเงือนไขของสญัญาเช่าและบริการ และสญัญาให้บริหาร

สาธารณูปโภค (หากมี) ทีทําระหว่างผู้ เช่ารายย่อยทีเช่าทรัพย์สนิกับกองทรัสต์ รายได้ดังกล่าวจะมีผลบังคับหากผู้ เช่ารายย่อย

ทําการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนด 

1.5 รายได้อืน 

รายได้อืนมาจากรายได้จากการรับเงินค่าเบียประกนัจากบริษัทประกนัภัยตามเงือนไขสญัญาประกันภัย 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีรายได้อืน จํานวน 0.01 ล้านบาท  

และ 1.00 ล้านบาท ตามลาํดบั  

2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 

ใน รอ บ ระย ะ เวล าตังแ ต่  1 ม กราค ม  ถึ ง  30 กัน ยาย น  2560 แล  2561 ค่ าธรรม เนี ย ม ผู้ จั ดก ารกอ งท รัส ต์ 

มีจํานวน 37.63 ล้านบาท และ 235.79 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 198.16 ล้านบาท การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

มีสาเหตุหลกัมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ TREIT ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ซึงทําให้กองทรัสต์ 

มีรายได้ กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ และมลูค่าสินทรัพย์โดยรวมของกองทรัสต์เพิมขนึ ซงึสง่ผลต่อการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

กองทรัสต์เพิมขนึในทางเดียวกัน อนึงหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้าสู่กองทรัสต์ TREIT ทางกองทรัสต์ได้เริมใช้อัตรา

ค่าธรรมเนียมใหม่ ตามทีได้รับอนุมัติจากทีประชุมของผู้ ถือหน่วยกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จากทีประชุมผู้ ถือหน่วย

กองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ วันที 18 - 19 ตุลาคม 2560 โดยเริมปรับใช้ตังแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซึงอัตรา
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ใหม่ทีปรับใช้นันเป็นไปตามขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์ การบริหารจัดการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของกองทรัสต์อย่าง

ครบถ้วน เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ตารางสรุปค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ปี 2559 – ปัจจบุนั 

 

2.2 ค่าธรรมเนียมทรัสต ี

 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 ค่าธรรมเนียมทรัสตี มีจํานวน 4.39 ล้านบาท  

และ 12.86 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 8.47 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมทรัสตีทีเพิมขึนมาจากการทีมูลค่าทรัพย์สินโดยรวม 

ของกองทรัสต์เพิมขึนจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ TREIT อีกทัง กองทรัสต์ได้ทําการใช้อัตรา

ค่าธรรมเนียมทรัสตีใหม่ตามทีได้รับอนุมัติจากการผู้ ถือหน่วยกองทุนรวม และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตังแต่เดือนธันวาคม 2560  

เป็นต้นมา 

2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 ค่าธรรมนายทะเบียน มีจํานวน 1.71 ล้านบาท 

และ 6.11 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิมขึน 4.40 ล้านบาท ปัจจบุัน นายทะเบียนของกองทรัสต์ คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึงดูแลการจัดส่งเอกสารการประชุม  การปิดสมุดทะเบียน  ฯลฯ เพื ออํ านวยความสะดวก 

แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ TREIT ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 

- 10.5% 
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สง่ผลให้มีจํานวนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพิมมากขึน และมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมนายทะเบียนเพิมขึน เมือเทียบกบัช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนหน้า 

 

2.4 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 ค่าธรรมนายทะเบียน มีจํานวน 0.53 ล้านบาท 

และ 1.95 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิมขนึ 4.40 ล้านบาท 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 2.92 ล้านบาท  

ซงึเกิดจากในช่วงระยะเวลาดงักลา่วกองทรัสต์มีการโอนขายทรัพย์สนิให้แก่ผู้ เช่า ในขณะทีไม่มีรายการดังกล่าวในช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า 

2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีค่าใช่จ่ายในการบริหารจํานวน 71.46 ล้านบาท 

เพิมขึนจํานวน 53.21 ล้านบาท เมือเทียบกับจํานวน 18.25 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารทีเพิมขึนมีสาเหตุหลกัมาจากทรัพย์สินภายใต้การบริหารเพิมขึนจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับ TREIT  

ในเดือนธันวาคม 2560 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เกียวข้องกับทรัพย์สิน อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงานและ

คลงัสินค้าทีว่าง ค่าบริการส่วนกลางสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารโรงงานและคลงัสินค้าทีว่าง ซึงเพิมขึน

ตามจํานวนทรัพย์สนิทีรับโอนมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมเข้ารวมกบั TREIT ตามทีกลา่วข้างต้น 

2.7 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 ค่าใช่จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายจํานวน 11.29 

ล้านบาท และ 29.32 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 18.03 ล้านบาท เนืองจากมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี (สินทรัพย์) 

เป็นค่าใช้จ่ายเพิมขึน ซึงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ในปี 2560 จํานวน 11.74 ล้านบาท 

และเพิมขนึจากค่าใช้จ่ายในการลงทนุทรัพย์สนิเพิมเติมในปี 2561 จํานวน 6.29 ล้านบาท 

2.8 ต้นทุนทางการเงนิ 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 55.16  

ล้านบาท และ 132.50 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 77.34 ล้านบาท การทีต้นทุนการเงินเพิมขึนมีสาเหตุหลักมาจากการ 

ทีกองทรัสต์มีหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (เงินกู้ ยืม และหุ้ นกู้ ) เพิมขึน ซึง ณ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีหนีสินทีมีภาระ

ดอกเบียจํานวนรวม 6,933 ล้านบาท เมือเทียบกับจํานวนรวม 1,800 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทังนี  

การเพิมขึนของหนีสินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพือการแลกเปลียนทรัพย์สินและภาระหนีของกองทุนรวมในการแปลงสภาพ

กองทุนรวมเข้ากับ รวมกับกองท รัสต์ TREIT ใน ช่วงปลายปี  2560 รวมถึงการเพิมขึนของหนีสินเพื อวัตถุประสงค์ 

ในการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2561 ด้วย 

2.9 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

ในรอบระยะเวลาตังแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จํานวน 

251.10 ล้านบาท และ 1,206.37 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 955.27 ล้านบาท คิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 380.43 ทังนี  
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มีสาเหตุหลักมาจากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจํานวน 1,933.74 ล้านบาท  

เมือเทียบกับจํานวน 396.82 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการโอนทรัพย์สินทีมีผู้ เช่าจากการแปลง

สภาพกองทนุรวมเข้ากบักองทรัสต์ TREIT ในเดือนธันวาคม 2560 รวมถงึการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมในช่วงเดือนสิงหาคม

และกันยายน 2561 และการเพิมขึนของอัตราการเช่า โดยภายหลังการดําเนินการดังกล่าว ณ วันที 30 กันยายน 2561 

กองทรัสต์มีพืนทีเช่าทีรับรู้รายได้ค่าเช่า และบริการทีเพิมขนึมากกว่า 3 เท่า เมือเทียบกบั ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 

อนึง งวด 9 เดือน สินสดุ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีกําไรสทุธิทีเกิดขึนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 8.30 

ล้านบาท และมีกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Unrealized Gain) จํานวน 1,789.20 ล้านบาท  

จากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินประจําปี ส่งผลให้กองทรัสต์มีการเพิมขนึในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานอยู่ที 3,012.87 

ล้านบาท  

14.2   ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ สําหรับปี 2561 

1. สินทรัพย์ 

1.1.  เงนิลงทุน 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม มีมูลค่าทังสิน  33,987 ล้านบาท เพิมขึน

จากสินปี 2560 ประมาณ 3,537 ล้านบาท เนืองจากกองทรัสต์มีการลงทนุในทรัพย์สินเพิมเติมในเดือนสิงหาคมและกันยายน 

รวมทงัการเพิมขนึของกําไรจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ  

สําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 30 กันยายน 2561 มีอยู่ทังสิน 904.54 ล้านบาท เพิมขึน

ประมาณ 762.73 ล้านบาท เมือเทียบกบัสนิปี 2560 โดยเป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ ประเภทเงินฝากประจํา 

1.2 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที 30 กันยายน 2561 มีอยู่ทังสินจํานวน 233.44 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2560 

ประมาณ 935.00 ล้านบาท อันเนืองมาจากการทีกองทรัสต์มีการลงทุนในหลกัทรัพย์ ประเภทเงินฝากประจําเพิมขึนตามที

กลา่วข้างต้น 

1.3 ลูกหนี 

1.3.1 ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 

       ณ วันที 30 กันยายน 2561 ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ จํานวน 112.39 ล้านบาท เพิมขึนจาก 68.05  

ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เนืองจากการค้างชําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่ารายย่อยทีเพิมขึน รวมถึง

ลกูหนีจากการให้เช่าและค่าบริการ ทีเกิดจากสว่นต่างของรายได้ค่าเช่าและบริการจากการบันทึกบญัชีกบัรายทีรับรู้จริง 

โดยรายได้ค่าเช่าและบริการตามการบนัทึกบญัชีจะทยอยรับรู้รายได้เป็นเส้นตรงตามอายุสญัญาของผู้ เช่ารายย่อย 

 อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีการเก็บค่ามัดจําการเช่าโรงงาน/คลังสินค้า เป็นจํานวน 3 - 6 เท่าของค่าเช่าและ

ค่าบริการรายเดือนทีได้รับจากผู้ เช่ารายย่อย เพือบรรเทาความเสยีงทีอาจเกิดขนึจากการผิดนดัชําระ 

1.3.2 ลูกหนีอืน 

       ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 ลกูหนีอืน จํานวน 87.87 ล้านบาท เพิมขนึจาก 19.24 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2560 มีสาเหตุหลกัมาจากกองทรัสต์มีการบันทึกรายได้ค้างรับค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของปี 2561 ซึงยังไม่ได้เรียก



 
ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                       แบบ 56-REIT 

สว่นที 3: ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 

 
 

สว่นที 3 หน้าที 12 
 

เก็บจากผู้ เช่ารายย่อย โดยกองทรัสต์จะดําเนินการเรียกเก็บ และชําระค่าภาษีโรงเรือนและทีดินดังกล่าวในช่วงต้นปี 

2562  

1.4 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 มีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี จํานวน 80.68 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2560 จํานวน 14.57  

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดังกลา่วเกิดขนึจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการลงทนุในทรัพย์สินเพิมเติม รวมถึงการแปลง

สภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ ในปี 2560 โดยค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น ค่าบริการ 

ทีปรึกษาทางการเงิน ค่าบริการทีปรึกษาทางกฎหมาย ค่าบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหน่วย 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยบันทกึบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี (สินทรัพย์) ในวันทีเกิดรายการ และทยอยรับรู้

เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

1.5 สินทรัพย์อืน 

สินทรัพย์อืน ณ วันที 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 24.33 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2560 จํานวน 6.80 ล้านบาท  

อนัเนืองมาจากกองทรัสต์ มีการวางเงินคําประกนัค่ามิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า กบัการไฟฟ้า การประปา รวมถงึค่าใช้จ่ายรอการ

ตดับญัชีซงึบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

2. หนีสิน 

2.1  เงนิกู้ยืม และ หุ้นกู้  

ณ วันที 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ รวมทังสิน 6,933.05 ล้านบาท โดยการเพิมขึนของเงินกู้ ยืม

และหุ้นกู้ จํานวน 1,393.08 ล้านบาท เมือเทียบกบัสินปี 2560 มีสาเหตุมาจากการกู้ ยืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมจาก

กลุ่มบริษัทไทคอน ในเดือนสิงหาคม 2561 ทังนี อัตราส่วนการกู้ ยืมต่อสนิทรัพย์รวม ณ วันที 30 กันยายน 2561 อยู่ทีร้อยละ 

19.57 เพิมขนึจากสนิปี 2560 ร้อยละ 2.24   

2.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและภาษีโรงเรือนค้างจ่าย ณ วันที 30 กนัยายน 2561 มีจํานวน 132.11 ล้านบาท ซึงเพิมขนึจากสนิปี 

2560 จํานวน 12.59 ล้านบาท เนืองมาจากมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับ ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี 

ค้างจ่าย สําหรับการบริหารจัดการกองทรัสต์ของเดือนกันยายน 2561 ทีจะครบกําหนดชําระในเดือนตุลาคม 2561 ทังนี 

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับค่าธรรมเนียมทีเพิมขึนเป็นผลของการทีทรัพย์สินของกองทรัสต์มีจํานวนมากขึนทําให้ฐานในการคิด

ค่าธรรมเนียมเพิมขนึไปในทางทิศทางเดียวกนั  

นอกจากนันยังมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอันได้แก่ ค่าซ่อมแซมโรงงานค้างจ่าย ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รวมถึงค่าภาษี

โรงเรือนค้างจ่าย ซงึบางสว่นได้รับโอนมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมเข้ารวมกบักองทรัสต์ TREIT 

2.3 ดอกเบียค้างจ่าย 

ดอกเบียค้างจ่าย ณ วันที 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 66.02 ล้านบาท เพิมขนึ 47.12 ล้านบาท เมือเทียบสนิปี 2560 

การเพิมขึนของดอกเบียค้างจ่ายมีสาเหตุมาจากการทีในช่วง 9 เดือนของปี 2561 กองทรัสต์มีการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  

ในเดือนมิถุนายน ซึงการจ่ายชําระดอกเบียหุ้ นกู้ จะเกิดขึนในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้ นกู้  

นอกจากนี ในเดือนสิงหาคมกองทรัสต์มีการเบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินแห่งหนึง ซึงมีกําหนดการชําระ
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ดอกเบียทุก 6 เดือน ดังนัน ตามทีกองทรัสต์ได้เปลียนแปลงรอบระยะเวลาเป็นสินสดุ 30 กันยายน ของทุกปี และเริมใช้รอบ

ระยะเวลาบญัชีใหม่ในปี 2561 เป็นครังแรก จงึมีผลทําให้ดอกเบียค้างจ่ายเพิมขนึจากสนิปี 2560 

2.4  ภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย 

ภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย ณ วันที 30 กันยายน 2561 จํานวน 30.51 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 12.01 ล้านบาท  

จากสินปี 2560 โดยภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่ายทีเพิมขึนส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่ายเงินปันผลของผลการดําเนินงานไตรมาส 

2/2561 ในเดือนกันยายน การจ่ายค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี เป็นต้น โดยภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย

ดงักลา่วกองทรัสต์จะยืนชําระภาษีในเดือน ตลุาคม 2561 

2.5  ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า  

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า ณ วันที 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 0.58 ล้านบาท เนืองจากกองทรัสต์บันทึกรับรู้ 

รายได้ค่าเช่าและบริการ ซงึผู้ เช่ารายย่อยได้ชําระค่าเช่าและบริการของเดือนตลุาคม 2561 ในเดือนกนัยายน 2561 

2.6  เงนิมัดจาํค่าเช่าและบริการ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ จํานวน 844.37 ล้านบาท เพิมขนึจากสินปี 2560 จํานวน 83.08 

ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนทรัพย์สินเพิมเติมในช่วงเดือนสงิหาคมและกันยายนของปี 2561 ซงึกองทรัสต์ทําการ

รับโอนเงินมัดจําค่าเช่าและบริการ ตามเงือนไขของสัญญาเช่าและบริการ และสัญญาให้บริการสาธารณูปโภค (หากมี)  

จากผู้ให้เช่าเดิม 

2.7  หนีสนิอืน 

ณ วนัที 30 กันยายน 2561 หนีสนิอืน จํานวน 12.40 ล้านบาท เพิมขึนจากสนิปี 2560 จํานวน 5.37 ล้านบาท เนืองจาก

กองทรัสต์มีภาษีขายเพิมขนึ จงึทําให้มียอดชําระภาษีมลูค่าเพิมขึนด้วย โดยกองทรัสต์จะชําระภาษีมูลค่าเพิมดังกล่าวในเดือน

ตลุาคม 2561 

3. ทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ สําหรับปี 2561 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมูลค่าทังสิน 25,423.45 ล้านบาท 

เพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวนทงัสิน 19,881.39 ล้านบาท อันเกิดจากการออกหน่วยทรัสต์เพิมทุนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH จํานวนทังสิน 2,035,587,048 หน่วยเพือแลกเปลียน

กับทรัพย์สินและภาระหนีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามอัตราการสบัเปลียนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (swap ratio) 

ดงัน ี

1) ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ต่อ 0.9874 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ พร้อมเงินสด

จํานวน 1.6977 บาทต่อหน่วย โดยนําหน่วยทรัสต์ 1,135,057,711 หน่วย พร้อมเงินสดจํานวน 1,951,577,352 

บาท เพือแลกกบัทรัพย์สนิและภาระหนีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

2) ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ต่อ 1.0129 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

พร้อมเงินสดจํานวน 1.7415 บาทต่อหน่วย โดยนําหน่วยทรัสต์ 419,177,837 หน่วย พร้อมเงินสดจํานวน 

720,701,158 บาท เพือแลกกบัทรัพย์สนิและภาระหนีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 
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3) ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ต่อ 0.8673 

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ พร้อมเงินสดจํานวน 1.4911 บาทต่อหน่วย โดยนําหน่วยทรัสต์ 481,351,500 หน่วย 

พร้อมเงินสดจํานวน 827,560,500 บาท เพือแลกกับทรัพย์สินและภาระหนีของกองทุน และเงินสด 240,127,258 

บาท เพือคืนเงินกู้ ยืมเดิมของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

โดยหลังจากการออกหน่วยทรัสต์ใหม่ กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน 25,423.45 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหน่วยทรัสต์ 

จํานวน 2,602,387,048 หน่วย ทังนี ภายหลังการเพิมทุนในปี 2560 ดังกล่าวแล้ว ในปี 2561 กองทรัสต์ยังไม่มีการเพิมทุน 

จดทะเบียน หรือได้รับเงินทุนจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพิมเติมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีการประกาศลดทุนจํานวน 

241.76 ล้านบาท และ 8.07 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินทุนคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยเมือวันที 22 มีนาคม 2561 และ วันที 11 

กันยายน 2561 ตามลําดับ ส่งผลให้ ณ วันที 30 กันยายน 2561 ทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมูลค่า

ทงัสนิ 25,173.62 ล้านบาท 

14.3 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด สําหรับปี 2561 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2559 สุทธิ 

1,127.39 ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน รับสุทธิจากในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,209.13 ล้านบาท โดยมีรายการสําคัญ

ประกอบด้วยการเพิมขนึจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ การเพิมขึนในเงินมัดจําค่าเช่าและบริการ และเงินจ่ายสทุธิจาก

กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 81.74 ล้านบาท ซึงรายการสําคัญประกอบไปด้วยการชําระคืนเงินกู้ ระยะยาว เงินสดจ่าย 

เพือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ การเปลยีนแปลงของสนิทรัพย์สทุธิภายหลงัจากการรับโอนสนิทรัพย์ 

ณ วันที 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

934.997 ล้านบาท (ส่วนใหญ่นําไปลงทุนในหลักทรัพย์สภาพคล่อง) แบ่งเป็น เงินใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 

1,123.66 ล้านบาท ซึงมีรายการสําคัญประกอบด้วยการลดลงจากการซือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และซือเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย์ เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ จํานวน 188.67 ล้านบาท ซงึรายการสาํคญัประกอบไปด้วยเงินสดรับจากการ

กู้ ยืม และจากการออกจําหน่ายหุ้นกู้  เพือชําระคืนเงินกู้ ยืม และการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติม 

อย่างไรก็ตามสถานะเงินสดของกองทรัสต์ให้นบัรวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์จํานวน 904.54 ล้านบาทด้วย เนืองจาก

เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูง สามารถเปลียนเป็นเงินสดได้ในเวลาอันสัน เพือสร้างผลตอบแทนให้แก่

กองทรัสต์มากกว่าการถือครองเป็นเงินสด 

14.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 

 อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรของกองทรัสต์ สําหรับงวด 9 เดือน สินสดุ วันที 30 กันยายน 2561 เพิมขึน 

เมือเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยจะเห็นได้จากอตัรากําไรสทุธิปรับตวัเพิมขนึมาอยู่ทีร้อยละ 154.20  ปัจจยัหลกัเป็นผลของการ

รวมรายได้ค่าเช่าและบริการของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH (“กองทุนรวม”) ทีถูกแปลง

สภาพเข้ารวมกับกองทรัสต์ TREIT  และกําไรจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทังนีความสามารถในการชําระดอกเบียของ

กองทรัสต์ยังเพิมขึนด้วย โดยในช่วง 9 เดือนของปี 2561 อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบียอยู่ที  10.33 เท่า  

(ไม่รวมกําไรจากการสอบทานมลูค่าทรัพย์สนิ) เพิมขนึจากปี 2560 ทีมีอตัราสว่นอยู่ที 6.14 เท่า 
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ด้านอัตราส่วนการกู้ ยืมต่อสินทรัพย์รวม อยู่ทีร้อยละ 19.57 เพิมขนึจาก ณ สนิปี 2560 ซึงมีอตัราอยู่ที ร้อยละ 17.33  

เนืองจากระหว่างปี 2561 เนืองจากซือทรัพย์สินมาจากการก่อหนีทงัหมด ในขณะทีในปี 2560 สดัส่วนการเพิมขนึของสนิทรัพย์

สงูกว่าจากสนิทรัพย์ทีโอนมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมตามทีได้กล่าวข้างต้น 

14.5 การบริหารเงนิทุน (Capital Management) 

เป้าหมายของผู้จดัการกองทรัสต์คือการบริหารจดัการกองทรัสต์เพือให้กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซงึปัจจยัสาํคัญทีเกียวข้องคือการบริหารเงินทนุของกองทรัสต์ ปัจจบุนักองทรัสต์จดัหาเงินทนุโดย

การระดมทนุผ่านการเพิมทนุ หรือการขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ ต้องการถือหน่วยทรัสต์ และการกู้ ยืม ทงันี นบัตงัแต่ก่อตงัทรัสต์

จนถงึวนัที 30 กนัยายน 2561 กองทรัสต์ได้รับเงินทนุจากการระดมทนุจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทังหมด 3 ครังดงัต่อไปนี 

จาํนวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าต่อหน่วย จาํนวนเงิน

(พันหน่วย) (บาท) (พันบาท)

1.  การเสนอขายหนว่ยลงทนุครังแรก 342,500 10 3,425,000
เพือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ อาคารโรงงาน  และคลังสินค้า

จํานวนทงัสิน 45 ยูนติ

- การลดมูลค่าหนว่ยทรัสต์ครังท ี1 - -0.1934 -66,240

- การลดมูลค่าหนว่ยทรัสต์ครังท ี2 - -0.1743 -59,697

- การลดมูลค่าหนว่ยทรัสต์ครังท ี3 - -0.0292 -241,762

- การลดมูลค่าหนว่ยทรัสต์ครังท ี4 - -0.0031 -8,067

2. การเพิมทนุครังท ี1 224,300 10 2,243,000
เพือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์  อาคารโรงงานและคลังสินค้า

รวมจํานวนทงัสิน 53 ยูนติ

3. การเพิมทนุเพือแลกเปลียนกับ

ทรัพย์สินและภาระหนขีองกองทนุ

รวมอสังหาริมทรัพย์

2,035,587 9.7669 19,881,389

เพือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ อาคารโรงงาน และคลังสินค้า

รวมจํานวนทงัสิน 392 ยูนติ ทรัพย์สินอืน และ ภาระหนจีาก

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์TFUND, TLOGIS และ TGROWTH

รวม 2,602,387 25,173,623

วัตถุประสงค์การเพิมทนุ

 
 

ณ วันที 30 กนัยายน 2561 กองทรัสต์มีภาระหนีจากการออกหุ้นกู้  5,540.00 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสนั 1,393.05 

ล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ ต่อสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที 30 กันยายน 2561 อยู่ที

ร้อยละ 17.33 และร้อยละ 19.57 ตามลาํดบั ซงึถือว่าน้อยกว่าอัตราตามทีประกาศของ ก.ล.ต. กําหนดไว้ทีร้อยละ 35 (สาํหรับ

เครดิตองค์กรตํากว่าระดบัลงทนุ) และร้อยละ 60 (สาํหรับเครดิตองค์กรอยู่ทีระดบัการลงทนุ) 

ปัจจบุันอนัดับเครดิตของกองทรัสต์ซงึจัดอนัดับโดย บริษัท ทริส เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากดั อยู่ที A (Stable Outlook) 

(ระดับการลงทุน - Investment Grade) ซึงให้อันดับ ณ วันที 23 เมษายน 2561 ซึงถือเป็นอันดับเครดิตทีสูงทีสุดสําหรับ

กองทรัสต์ประเภทอตุสาหกรรมและโลจิสติคส์ในประเทศไทย 

14.6 แนวโน้มในอนาคต 

ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจของชาติผู้นําของเศรษฐกิจโลก ปัญหาความผันผวนของอัตราดอกเบีย และราคานํามัน 

ทีมีผลกระทบต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ยังคงเป็นปัจจัยทีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปี 

2562 อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของภาครัฐในการประกาศแผนพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ โครงการระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ซึงในพืนทีดังกล่าว กองทรัสต์มีพืนทีให้เช่าถึงประมาณ 1 ล้าน
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ตารางเมตร นอกจากนี การกําหนดให้มีการเลือกตังในประทศไทย ซึงจะเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนจากนักลงทุนจาก

ต่างประเทศ ประกอบกบัความได้เปรียบทางทีตงัด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ล้วนเป็นปัจจยัทีส่งผลในการขยายตวัของการ

ให้เช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์  

ผู้จัดการกองทรัสต์มีความมุ่งมันอย่างแรงกล้าในการทีจะสร้างความเติบโตให้แก่กองทรัสต์ โดยในปี 2562 กองทรัสต์ 

มีแผนทีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมทังจาก กลุ่มไทคอน และทรัพย์สินจากบุคคลอืน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการ

ลงทุน และการใช้แหล่งเงินทุนทีมีต้นทนุอยู่ในระดับทีเหมาะสม  นอกจากนันผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสําคัญต่อสถานการณ์

ของการให้เช่าอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงานในปัจจุบัน การพยายามเพิมอัตราการเช่า และการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์อย่างมีประสทิธิภาพ เพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เติบโตอย่างต่อเนือง และยงัยืนต่อไป 
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 1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยกรรมการบริหาร 

 

  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อืนสําคัญผิด หรือไม่ขาด

ข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั” นอกจากนี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถกูต้องครบถ้วน

ในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

 ( ) ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์ในส่วนที

เป็นสาระสาํคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทงัควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

 ( ) ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว ซึงครอบคลุมถึง

ข้อบกพร่องและการเปลยีนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํา

รายงานทางการเงินของกองทรัสต์ 

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัทีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา เป็นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ

นางสาวพรพิมล ศภุวิรัชบญัชา กํากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูทีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมูลแล้วดงักลา่วข้างต้น   

 
ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

 

 

  

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

  

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบ

อํานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 
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2. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยกรรมการ  

 

  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ

บริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักลา่วไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ทําให้ผู้อืนสําคัญผิด หรือขาดข้อมลูทีควรต้อง

แจ้งในสาระสาํคญั  

 

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร

สงสยัว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ทําให้ผู้อืนสาํคัญผิด หรือขาดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้ นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา เป็นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ 

นางสาวพรพิมล ศภุวิรัชบญัชา กํากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น”   

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

 

 

1. นายโสภณ ราชรักษา กรรมการ ................................................ 

 

 

2. นายพีระพฒัน์ ศรีสคุนธ์ กรรมการ ................................................ 

 

 ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบ

อํานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
 ชือ ตําแหน่ง                ลายมือชือ 

 

ผู้รับมอบอํานาจ   

 

นางสาวพรพิมล ศภุวิรัชบญัชา          ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายงานการเงิน       .................................................... 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด (‘บริษัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน มีกรรมการและผู้บริหาร ดงัน ี

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท ซงึประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 ท่าน ดงันี 

ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบันและประสบการณ์การทาํงาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ 

1. นายโสภณ 

บณุยรัตพนัธุ์ 

กรรมการอิสระ ปริญญาโท  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

กรรมการผู้จดัการ  

 บจก. วีเน็ท แคปปิทอล 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสียง และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 บมจ. หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง 

กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บจก. แอทเซท พลสั 

กรรมการ 

 บจก. เจแปน สตราทีจิก แคปปิตอล 

 บมจ. วนิท์คอม เทคโนโลยี 

2. นายโสภณ  

ราชรักษา 

กรรมการ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

National Graduate Institute for 

Policy Studies, Japan 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

Michigan State University, USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

ผู้อํานวยการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

กรรมการ  

 บจก. จสัโค (ประเทศไทย) 

 บจก. ไทคอน เทคโนโลยี 

 บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

 TICON International Pte. Ltd. 

 บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด 

 บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

 Shanghai TICON Investment Management          

Co., Ltd. 

 PT SLP Surya TICON Internusa (Indonesia) 

 TICON (HK) Ltd. (HongKong) 

 บจก. ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 

 บจก. ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 

 บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ 

 บจก. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  

ดิเวลลอปเม้นท์ 

ประสบการณ์การทาํงานทีผ่านมา 
 

กรรมการผู้จดัการ 

 บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                          แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบันและประสบการณ์การทาํงาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารกลาง 

 ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป 

3. นายอุเทน  

โลหะชิตพทิกัษ์ 

กรรมการ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ตาํแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง  

และกรรมการกํากบัดูแลกิจการทีดี 

 บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

กรรมการ 

 TICON (HK) Limited 

 Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. 

(Singapore) 

 Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. 

(Singapore) 

 บจก. ไทคอน เทคโนโลยี 

 บจก. วนั แบงค็อก โฮลดิงส์ 

 บจก. วนั แบงค็อก เวนเจอร์ส 

 Farnborough Business Park Ltd. 

 Frasers Assets Co., Ltd. 

 บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

 TICON International Pte. Ltd. 

 Frasers Property Holding (Thailand)  

Co., Ltd. 

 Frasers Property Investments (Europe) 

SARL (Luxembourg) 

 Frasers Property International Pte. Ltd. 

(Singapore) 

 Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore) 

 Frasers (Thailand) Pte. Ltd. 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ายการลงทนุกลุม่  

 บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ลมิิเต็ด 

Commissioner  

 PT SLP Surya TICON Internusa  

4. นายฮิโรอากิ  

ซากาเนะ 

กรรมการ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และ

รัฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญีปุ่ น 

ตาํแหน่งและหน้าทีในปัจจุบัน 

Senior Director 

 Advantage Partners Asia Fund (Advantage 

Partners Pte. Ltd.) 

ประสบการณ์การทาํงานทีผ่านมา 

General Manager  

 Mitsui & Co., Ltd.,  

Portfolio Strategy Dept., Private Equity 

Division 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                          แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบันและประสบการณ์การทาํงาน 

ทีผ่านมาในบริษัทอืน ๆ 

Director 

 Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. 

Investment management Dept., Financial 

Management Division 

5. นายพีระพฒัน์ 

ศรีสคุนธ์ 

กรรมการ

ผู้จดัการ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Mahidol University International 

College 

ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์  

Texas A&M University, USA 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงานทีผ่านมา 

รองผู้จดัการทวัไป  

 บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                          แบบ 56-REIT 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกบักรรมการ และผู้บริหาร 

  

 
 

ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที 1 ตลุาคม 2561 มีดงันี 

ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์การทาํงานทีผ่านมา 

1. นายพีระพัฒ น์ 

ศรีสคุนธ์ 

กรรมการผู้จดัการ 

 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Mahidol University 

International College 

ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 

Texas A&M University, USA 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

รองผู้จดัการทวัไป  

 บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

 

2. นางสาวพรพิมล 

ศุภวริัชบญัชา 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสาย

งานการเงิน 

(รักษาการ) ผู้อํานวยการฝ่าย

บริหารการเงิน 

(รักษาการ) ผู้อํานวยการฝ่าย

กฏหมายและกํากบัดูแล 

(รักษาการ) ผู้จดัการฝ่ายนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

 บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

ผู้ อํ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญ ชี  การเงิน  แล ะ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 

3. นายภูมภาร 

อรุณธรรมกุล 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

สนิทรัพย์และการลงทนุ 

  

ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

(การเงิน), สถาบนับณัฑิต 

บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

Capital Market Associate 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

Senior Auditor 

 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 

Audit 

 

4. นางสาวนําทพิย์ 

ปานจันทร์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

และบญัชี 

(รักษาการ) ผู้อํานวยการฝ่าย

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 

ปริญญาโท การบญัชี 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภูมิ 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 บมจ. เอสเอฟคอร์ปอเรชนั 

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 บจก. ไทยไอริกซ์ ลซิซงิ 

 

5. นายชาญศกัด ิ

ธรรมสมบตัิดี 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

(ภาคภาษาองักฤษ) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

(ภาคภาษาองักฤษ) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ผู้จดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 

 บจก. มิตซุย แอนด์ คมัปนี ไทยแลนด์ 

 บจก. มิตซุย แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

ผู้ช่วยผู้จดัการแผนก Risk Management 

 บจก. มิตซุย แอนด์ โค ไทยแลนด์ 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษัทย่อย  

 

  

 

 

- ไม่มีข้อมลู - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

  

 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ทีปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึงมีประสบการณ์ในการเป็นทีปรึกษาทาง 

การเงินและตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรของ 

ผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ว่ามีความเหมาะสมทีจะปฏิบติัหน้าทีดงักลา่วได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 

  

 

 

- ไม่มีข้อมลู - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


