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1.        ข้อมูลทัวไป 

 

1.1      สาระสาคัญของทรัสต์ 

 

 ชือทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

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

 ชือย่อทรัสต์ TREIT 

 ทุนจดทะเบียน 3,425,000,000 บาท 

 ทุนชําระแล้ว 3,425,000,000 บาท 

 อายุทรัสต์ ทรัสต์ไม่กําหนดอายุ 

 ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

 

1.2        ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

 

 ชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ทีแมน”) 

(TICON Management Company Limited, “TMAN”) 

 ทีตังสํานักงานใหญ่ ห้อง 1308 ชนั 13/1 อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ 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 

 

1.3         ทรัสตี (Trustee) 

 

 ชือ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

 ทีอยู่  175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ 02-674-6400 

 โทรสาร 02-679-5995-6 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

 

2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของทรัสต์ 

 

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“ทรัสต์”) ได้จัดตังขึนตาม

พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมือวันที 12 ธันวาคม 2557 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทนุรวม บวัหลวง จํากดั เป็นทรัสตีของทรัสต์ และบริษัท ไทคอนแมนเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทรัสต์จดัตงัขนึเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามทีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพือเสนอขายต่อประชาชนทัวไป โดยผู้ ก่อตังทรัสต์ในฐานะ

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ยืนคําขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคําสงัรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใต้ชือย่อหลกัทรัพย์ “TREIT” โดยเริม

ซือขายในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่ม

อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เมือวนัที 9 มกราคม 2558 

 ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์แล้ว ทรัสต์จะนําเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนใน

ทรัพย์สนิหลกัทีทรัสต์จะลงทนุครังแรก และผู้จดัการกองทรัสต์จะทําหน้าทีบริหารจัดการทรัสต์ในด้านต่างๆ ซึงรวมถึงการ

ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทรัสต์ การจัดหาแหล่งเงินทุน การคัดเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดย

ผู้จดัการกองทรัสต์จะแต่งตงั บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด และ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด 

(มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์ในการลงทุนครังแรก เพือนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหา

ผลประโยชน์โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนและ/หรือ จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ทีทรัสต์ได้ลงทุน หรือ มีไว้ โดยรายได้

ทีทรัสต์จะได้รับจากการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ 

ค่าบริการสว่นกลาง 

 

2.2 เหตุการณ์สําคัญเกียวกับการดําเนินงานของทรัสต์ในรอบปี 2557 

 

1. วันที 12 ธันวาคม 2557 ทรัสต์ได้จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากัด เป็นทรัสตีของทรัสต์ และบริษัท ไทคอนแมนเนจ

เม้นท์ จํากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

2. วนัที 22 ธันวาคม 2557 ทรัสต์เข้าลงทนุตามรายละเอียดดงันี  

2.1 โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา กรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าจํานวน 4 ยูนิต พืนที 5,540 

ตารางเมตร และสทิธิการเช่าทีดิน จํานวน 7 ไร่ 46 ตารางวา 

2.2 โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า จํานวน 9 ยูนิต พืนที 

74,955 ตารางเมตร และสทิธิการเช่า / เช่าช่วงทีดิน 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา  
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2.3 สวนอตุสาหกรรม โรจนะ ปราจีนบรีุ กรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 1 ยนูิต พืนที 10,020 ตาราง

เมตร และกรรมสทิธิ ในทีดินจํานวน 13 ไร่ 8 ตารางวา  

3. วนัที 23 ธันวาคม 2557 ทรัสต์เข้าลงทนุตามรายละเอียดดงัน ี

3.1 โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 กรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสินค้า จํานวน 4     ยูนิต 

พืนที 15,800 ตารางเมตร และกรรมสทิธิ ในทีดิน จํานวน  16 ไร่ 48.4 ตารางวา 

3.2 โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์พาร์ค ศรีราชา กรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสินค้า จํานวน 5 ยูนิต พืนที 44,418 

ตารางเมตร และกรรมสทิธิ ในทีดิน จํานวน 56 ไร่ 2 งาน 15.9 ตารางวา 

3.3 โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์พาร์ค แหลมฉบัง 2 กรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้า จํานวน 2 ยูนิต พืนที 

9,750 ตารางเมตร และกรรมสทิธิ ในทีดิน จํานวน  13 ไร่ 2 งาน 26.2 ตารางวา 

3.4 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี กรรมสิทธิ ในอาคารโรงงาน จํานวน 2 ยูนิต พืนที 6,750 ตารางเมตร และ

กรรมสทิธิ ในทีดิน 11 ไร่ 2 งาน 27.6 ตารางวา 

3.5 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง กรรมสิทธิ ในอาคารโรงงานจํานวน 11 ยูนิต พืนที 33,350 ตารางเมตร และ

กรรมสทิธิ ในทีดิน จํานวน 66 ไร่ 1 งาน 45.6 ตารางวา 

3.6 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) กรรมสิทธิ ในอาคารโรงงาน จํานวน 4 ยูนิต พืนที 8,675 ตาราง

เมตร และกรรมสทิธิ ในทีดิน 13 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา 

3.7 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กรรมสิทธิ ในอาคารโรงงาน จํานวน 1 ยูนิต พืนที 1,625 ตารางเมตร และ

กรรมสทิธิ ในทีดิน 2 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา 

3.8 นิคมอุสาหกรรมเหมราชชลบุรี กรรมสิทธิ ในอาคารโรงงาน จํานวน 2 ยูนิต พืนที 3,600 ตารางเมตร 

และกรรมสทิธิ ในทีดิน 7 ไร่ 89 ตารางวา 
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2.3 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทีทรัสต์ลงทุน 
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ทีทรัสต์ลงทุน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ได้ลงทนุในทีดิน และคลงัสนิค้า จํานวน 25 ยนูิต ดังต่อไปนี 

ลาํดับ 
โครงการ /  

สวนอุตสาหกรรม 

ชือคลัง 

สนิค้า 

 

พืนทีอาคาร 

ประมาณ (ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารคลังสนิค้า 

โฉนดทีดนิ 

เลขที 

ขนาดทีดนิประมาณ รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดนิ อาคารคลังสนิค้า 

1 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค           

บางนา 

(ต.บางววั อ.บางปะกง จ.

ฉะเชิงเทรา) 

DG1/1 

5,540 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวจํานวน 1 

หลงั 4 ยนูติ 
29466 7 0 46 สทิธิการเช่าทดิีน 30 ปี กรรมสิทธิ 

2 DG1/2 

3 DG1/3 

4 DG1/4 

5 
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค             

อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 

(ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ) 

W2/1 
5,900 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 2 ยนูิต 
195065 6 1 71.4 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

6 W2/2 

7 W5/1 
9,900 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 2 ยนูิต 
195062 9 2 77 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

8 W5/2 

9 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค          ศรี

ราชา 

(ต.สรุศกัดิ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 

W5/1 

21,750 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 3 ยนูิต 
177126 24 0 56 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 10 W5/2 

11 W5/3 

12 W16 4,200 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 1 ยนูิต 
173839, 11303 8 1 22 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

13 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค         

ศรีราชา 

(ต.สรุศกัดิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ) 

 

 

 

W20 18,468 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

 

 

194794 24 0 37.9 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 
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ลาํดับ 
โครงการ /  

สวนอุตสาหกรรม 

ชือคลัง 

สนิค้า 

พืนทีอาคาร 

ประมาณ (ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารคลังสนิค้า 

โฉนดทีดนิ 

เลขที 

ขนาดทีดนิประมาณ รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดนิ อาคารคลังสนิค้า 

14 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค              

แหลมฉบงั 2 

(ต.หนองขามอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 

W2 5,850 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 1 ยนูิต 
178448 7 0 21.4 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

15 FZ4 3,900 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 1 ยนูิต 
177198 6 2 4.8 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

16 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

(ปราจีนบุรี) 

(ต.หวัหว้า อ.ศรีมหาโพธิ 

จ.ปราจีนบุรี) 

W1 10,020 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย

จํานวน 1 หลงั 1 ยนูิต 
47950 13 0 8 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

17 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพลี 1 

(ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธงจ.

สมทุรปราการ) 

W1/1 

34,532 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

2806, 18808, 

18811, 18812, 

60712 

98 3 7.6 

สิทธิการเช่า ทดิีน

ประมาณ 28 ปี 

(หมดอาย ุ21 ก.พ. 

2586) โดยทีดิน

ประมาณ 25 ไร่ เป็น

การเช่าจากทีพาร์ค 

และประมาณ 73 ไร่ 

เป็นทีดินทีเช่าช่วงจาก 

ทีพาร์ค 

สิทธิการเช่า ประมาณ 28 ปี 

(หมดอาย ุ21 ก.พ. 2586) 

18 W1/2 

19 W1/3 

20 W2 2,720 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1หลงั 1 ยนูติ 
2806 

21 W3 10,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

2805, 60712, 

60713, 60714 

22 W4 24,043 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

18789, 18790, 

18791, 18792, 

2806 

23 DG1/1 

2,900 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

2806, 60712, 

60713 
24 DG1/2 

25 DG1/3 

รวมคลงัสินค้า 160,523 รวมคลงัสนิค้า 205 0 52.1    
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ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ได้ลงทนุในทีดิน และโรงงาน จํานวน 20 ยนูิต ดังต่อไปนี 

 

ลาํดับ 
นิคมอุตสาหกรรม/สวน

อุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

พืนทีอาคารประมาณ

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดทีดนิ 

เลขที 

ขนาดทีดนิประมาณ รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดนิ อาคารโรงงาน 

1 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี 

(ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง) 

  

SF.B1.9 A32,39 3,150 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชันลอย 

จํานวน 1 หลัง 
9994, 14727 5 1 39.7 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

2 SF.M3.3 A220/1 3,600 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชันลอย 

จํานวน 1 หลัง 
31698 6 0 87.9 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

3 นิคมอตุสาหกรรม ปินทอง 

(ต.หนองขามต.บ่อวิน และ ต.

บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 

  

  

  

SF.A1.8/1 L_42 2,125 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชันลอย 

จํานวน 1 หลัง 
7435 4 0 18 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

4 
SF.A1.8/2 

L_42/2,L_43/2 
2,125 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชันลอย 

จํานวน 1 หลัง 
181769, 181770 4 0 11.4 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

5 SF.M1.8 G_007 2,100 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชันลอย 

จํานวน 1 หลัง 
183315 4 0 29.2 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 
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ลาํดับ 
นิคมอุตสาหกรรม/สวน

อุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

พืนทีอาคารประมาณ 

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดทีดนิ 

เลขที 

ขนาดทีดนิประมาณ รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดนิ อาคารโรงงาน 

6 

นิคมอตุสาหกรรม ปินทอง 

(ต.หนองขามต.บ่อวิน และ ต.บึง 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SF.A3 G_025/3 3,250 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
185321, 185322 11 1 29.4 

กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

7 SF.A2.2 G_025/2 2,500 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

8 SF.L3.2 G_032/1 3,600 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 

167088 20 3 60 

กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

9 
SF.A2.7/3 

G_032/2 
3,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

10 
SF.A2.7/2 

G_032/3 
3,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

11 
SF.A2.7/1 

G_032/4 
3,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

12 SF.B3.5 G_033/2 3,850 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอยจํานวน 1 หลัง  

167086 

21 3 97.6 

กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

13 SF.L4.4 G_033 4,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอยจํานวน 1 หลัง 
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

15 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า 

(ไฮเทค)  

(ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยธุยา) 

SF.A1.5/3 

G_1/4_5 
1,750 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง    
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

16 SF.C2.2 F_7/12 2,750 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
59721 3 3 15 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 
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ลาํดับ 
นิคมอุตสาหกรรม/สวน

อุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

พืนทีอาคารประมาณ 

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดทีดนิ 

เลขที 

ขนาดทีดนิประมาณ รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดนิ อาคารโรงงาน 

17 

นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า 

(ไฮเทค)  

(ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน  

จ.พระนครศรีอยธุยา) 

SF.M2.2 F_7/13 2,550 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
55952 4 1 42 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

18 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

(ต.บ้านช้าง อ.อทุัย 

จ.พระนครศรีอยธุยา) 

SF.A1.3/1 28_1 1,625 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
30621 2 2 72 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

19 
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี 

(ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี) 

SF.M1.5/2 D_1 1,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
52780 3 3 5 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

20 SF.M1.5/1 D_2 1,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนัเดียวมีชัน

ลอย จํานวน 1 หลัง 
52781 3 1 84 กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ 

รวมโรงงาน 54,000 รวมโรงงาน 101 1 92.2   

รวมทังคลังสินค้าและโรงงาน 214,523 รวมทังคลังสินค้าและโรงงาน 306 2 44.3   
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มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด หรือ ราคายุติธรรม และอัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์  

 

ลาํดับ 
โครงการ / สวน

อุตสาหกรรม 
ชือคลังสนิค้า 

ราคาประเมินโดย 

มูลค่าทรัพย์สนิ

ตามราคาตลาด 

อัตราส่วนต่อ

มูลค่าทรัพย์สนิ

สุทธ ิ

บ.ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซัส พรอพ

เพอตี คอนซัล

แทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2557 ณ 1 เม.ย. 2557 

1 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางนา  

DG1/1 

109,000,000 96,500,000 107,675,444 0.03 
2 DG1/2 

3 DG1/3 

4 DG1/4 

5 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 2  

W2/1 
105,400,000 106,300,000 117,606,133 0.03 

6 W2/2 

7 W5/1 
162,100,000 176,800,000 180,872,430 0.05 

8 W5/2 

9 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

ศรีราชา  

W5/1 

380,400,000 388,900,000 424,453,254 0.12 10 W5/2 

11 W5/3 

12 W16 81,200,000 75,800,000 84,578,225 0.02 

13 W20 292,700,000 269,100,000 300,263,856 0.09 

14 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

แหลมฉบงั 2  

W2 115,500,000 108,000,000 120,507,233 0.04 

15 FZ4 81,800,000 88,300,000 91,273,071 0.02 

16 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพลี 1  

W1/1 222,600,000 224,900,000 248,378,795 0.09 

17 W1/2 114,800,000 117,900,000 128,094,726 0.04 

18 W1/3 151,500,000 152,800,000 169,044,869 0.03 

19 W2 43,900,000 39,900,000 44,520,728 0.07 

20 W3 164,200,000 168,100,000 183,215,627 0.04 

21 W4 365,200,000 384,400,000 407,492,977 0.05 

22 DG1/1 

48,200,000 49,200,000 53,781,932 0.02 23 DG1/2 

24 DG1/3 

25 โรจนะ (ปราจีนบรีุ)  W1 157,600,000 164,900,000 175,851,296 0.05 

รวม 2,438,500,000 2,446,900,000 2,837,610,596 0.83 
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ลาํดับ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

สวนอุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

ราคาประเมินโดย 

มูลค่าทรัพย์สนิ

ตามราคาตลาด 

อัตราส่วนต่อ

มูลค่าทรัพย์สนิ

สุทธ ิ

บ.ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซัส พรอพ

เพอตี คอนซัล

แทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2557 ณ 1 เม.ย. 2557 

26 
อมตะซตีิ 

SF.B1.9 A32,39 76,400,000 76,400,000 82,518,144 0.02 

27 SF.M3.3 A220/1 87,900,000 86,500,000 96,517,367 0.03 

28 

ปินทอง  

SF.A1.8/1 L_42 51,300,000 51,400,000 55,462,129 0.02 

29 
SF.A1.8/2 

L_42/2,L_43/2 
51,100,000 51,200,000 57,017,774 0.02 

30 SF.M1.8 G_007 50,600,000 50,000,000 55,790,386 0.02 

31 SF.A3 G_025/3 80,300,000 79,100,000 88,260,390 0.03 

32 
SF.A2.2 

G_025/2 
59,900,000 60,500,000 65,020,841 0.02 

33 
SF.L3.2 

G_032/1 
86,400,000 87,100,000 93,696,976 0.03 

34 
SF.A2.7/3 

G_032/2 
73,000,000 72,100,000 78,359,834 0.02 

35 
SF.A2.7/2 

G_032/3 
72,000,000 72,600,000 78,089,814 0.02 

36 
SF.A2.7/1 

G_032/4 
72,000,000 72,600,000 78,089,814 0.02 

37 
SF.B3.5 

G_033/2 
92,300,000 93,100,000 100,123,455 0.03 

38 SF.L4.4 G_033 115,000,000 116,100,000 124,803,294 0.04 

39 

บ้านหว้า (ไฮเทค)  

SF.A1.3 G1/4-4 33,100,000 36,500,000 36,933,235 0.01 

40 
SF.A1.5/3 

G_1/4_5 
35,800,000 39,500,000 39,945,916 0.01 

41 SF.C2.2 F_7/12 58,400,000 62,600,000 65,163,170 0.02 

42 SF.M2.2 F_7/13 53,600,000 57,600,000 59,807,293 0.02 

43 โรจนะ  SF.A1.3/1 28_1 34,700,000 37,100,000 38,718,528 0.01 

44 
เหมราชชลบรีุ  

SF.M1.5/2 D_1 43,300,000 43,500,000 48,314,474 0.01 

45 SF.M1.5/1 D_2 42,800,000 43,000,000 47,756,570 0.01 

รวม 1,377,000,000 1,398,600,000 1,390,389,404 0.41 

รวมคลังสนิค้าและโรงงาน 3,815,500,000 3,845,500,000 4,228,000,000 1.23 
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2.4      การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 

2.4.1  ลักษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ทีแมน”) ในฐานะผู้ ก่อตงัทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT  

Manager) มีนโยบายดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทีทรัสต์ลงทนุ ดงัน ี

1. กรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าระยะยาวในทีดินและอาคารคลงัสินค้า ซึงทรัสต์ซือ หรือ ทําสัญญาเช่า หรือ

สญัญาเช่าช่วงจากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั (“ทีพาร์ค”) 

2. กรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน ซึงทรัสต์ซือจากบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด 

(มหาชน) (“ไทคอน”)  

ผู้จัดการกองทรัสต์นําทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่า โดยในเบืองต้นได้แต่งตังทีพาร์คและไทคอนซึงเป็นผู้ มี

ประสบการณ์และความเชียวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 

Manager) โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ดําเนินการหาผู้สนใจเช่าพืนทีของทรัพย์สนิดงักลา่ว และมีหน้าทีในการทํา

การตลาดโดยการติดต่อลกูค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ รวมทังการส่งเสริมการตลาด การให้

ผู้สนใจทีจะเช่าพืนทีเข้าชมทรัพย์สินดังกล่าว และการเจรจากับผู้ทีสนใจจะเช่าพืนที ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์จะชําระ

ค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราทีอ้างอิงตามผลประกอบการของ

อสงัหาริมทรัพย์ทีทรัสต์จะลงทนุในครังแรก 

 

2.4.2  ลักษณะของสัญญาเช่า 

ภายหลงัจากวันทีทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินทีทรัสต์ลงทุน ทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็นคู่สญัญากับผู้ เช่าพืนที

ภายใต้สัญญาเช่าสําหรับทรัพย์สินทีทรัสต์เข้าลงทุน โดยรายได้และกระแสเงินสดทีทรัสต์ได้รับจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการสว่นกลาง (ถ้ามี) จากการให้เช่าคลงัสินค้าและ

โรงงาน ซงึสญัญาเช่าดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเงือนไขของสญัญาทีคล้ายคลงึกนั เช่น 

 รายได้ค่าเช่ารายเดือน จะมาจากการให้เช่าทีดินและอาคารคลงัสนิค้าหรือโรงงาน 

 รายได้ค่าบริการรายเดือน จะมาจากการให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทําให้อาคารซึงเป็นทรัพย์สิน

ทีเช่าตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพดี 

 รายได้ค่าบริการส่วนกลางรายเดือน1 จะมาจากการให้บริการส่วนกลางในเรืองต่างๆ เช่น การรักษาความ

ปลอดภัย การรักษาความสะอาด การระบายนํา ดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์ การซ่อมแซมและบํารุงรักษา

บริเวณสว่นกลาง 

 การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบืองต้น สว่นใหญ่กําหนดเป็นระยะเวลาขนัตําที 3 ปี 

                                                   

1รายได้ค่าบริการสว่นกลางรายเดือนจะมาจากทรัพย์สนิทีตงัอยู่ในโครงการและสวนอุตสาหกรรมดังต่อไปนี โครงการไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบรีุ) 
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 รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการและรายได้ค่าบริการสว่นกลางส่วนใหญ่กําหนดเป็นอัตราคงทีในแต่ละสญัญา 

และก่อนทีสญัญาเดิมจะหมดอายจุะมีการเจรจาเพือกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ก่อนการต่ออายุ

สญัญา  

 สญัญาเช่าบางสว่นเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีมีระยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึงจะมีการกําหนดอัตรา

ค่าเช่าลว่งหน้าเป็นจํานวนทีแน่นอนแล้ว โดยสญัญาบางสว่นจะกําหนดให้ค่าเช่าปรับขึนในลกัษณะขันบันได 

ซงึสญัญาเช่าระยะยาวจะทํากบัผู้ เช่าทีเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืนทีจํานวนมาก 

 สญัญาเช่ากําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินประกนัหรือหลกัประกนัการเช่ากบัผู้ให้เช่า 

 

2.4.3 โครงสร้างรายได้ค่าเช่า 

โครงสร้างรายได้ของทรัพย์สนิททีรัสต์เข้าลงทนุ สามารถแบ่งเป็นรายได้ทีเกิดจากการให้เช่าพืนทีคลงัสินค้า และ

รายได้จากการให้เช่าพืนทีโรงงาน โดยสัญญาเช่า สัญญาบริการ และสญัญาบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) นันจะแบ่งเป็น

สญัญาเช่ามาตรฐาน 3 ปี ซงึมีการกําหนดค่าเช่าแบบคงทีตลอดสญัญาเช่า และสญัญาเช่าระยะยาวระหว่าง 5 ถึง 10 ปี 

ซงึจะมีการกําหนดค่าเช่าคงที และ/หรือ มีการขนึค่าเช่าเป็นลาํดบัขนัระหว่างอายสุญัญา 

รายได้ของค่าเช่าทรัพย์สนิทีทรัสต์จะลงทุนครังแรกมีการกระจายตัวในด้านการครบกําหนดอายุของสญัญาเช่า 

ประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า และผู้ เช่ารายใหญ่ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน ี

(ก) การครบกําหนดอายขุองสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าจะครบกําหนดอายใุนปีทีแตกต่างกนัและไม่มีการกระจุกตัวในระยะ 3 ปีแรก โดยสญัญาเช่ามากกว่า

ร้อยละ 40 ของสญัญาเช่าทงัหมด จะครบกําหนดอายหุลงัจากปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 
 สญัญาเช่าจะครบกําหนดอายใุนปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และหลงัปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.87 ร้อยละ 29.81 

ร้อยละ 12.22 และร้อยละ 46.10 ตามลาํดบั 
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(ข) สญัชาติของผู้ เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจบุนัทีเช่าทรัพย์สนิทีทรัสต์จะลงทนุครังแรก ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทสญัชาติญีปุ่ น โดยมีข้อมูลของผู้

เช่าจําแนกตามสญัชาติดงัน ี

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)* 

 
 

 

(ค) ประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่า 

ผู้ เช่ามีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันและไม่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะโดย

อตุสาหกรรมทีมีผู้ เช่ามากทีสดุ ได้แก่ โลจิสติคส์ รองลงมาเป็น อุปโภคบริโภค โดยมีข้อมูลของผู้ เช่าจําแนกตามประเภท

ธุรกิจดงัต่อไปน ี

อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)* 

 

 
 

(ง) ผู้ เช่ารายใหญ่ 5 รายแรก 

รายได้ตามสญัญาเช่าสว่นใหญ่จะมาจากผู้ เช่าทีเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความน่าเชือถือสงู โดยรายได้ค่าเช่า

จากผู้ เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคิดเป็นร้อยละ 45.85 ของรายได้ตามสญัญาเช่าของทงัหมด ซงึมีรายละเอียดดงัน ี
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ลาํดบั ชือผู้เช่า 
สดัส่วนรายได้ตามสญัญา

เช่าของทงัหมด (ร้อยละ) 

อายุสญัญาเช่า 

(ปี) 

1 Global Piping Solutions Ltd. 15.33 5 

2 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd    9.50 3 

3 Siam Makro Public Co., Ltd. 9.49 10 

4 Central Family Mart Co., Ltd 6.21 10 

5 Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. 5.32 9 

 

จากข้อมูลข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าสัญญาเช่าทรัพย์สินทีทรัสต์ลงทุนครังแรกนัน มีการกระจายตัวของอายุของ

สญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า และการพึงพิงของผู้ เช่ารายใหญ่ และเมือพิจารณาโดยรวมแล้วจะ

พบว่า ทรัพย์สนิทีทรัสต์ลงทนุมีผู้ เช่ารายใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความน่าเชือถือ จึงคาดว่าความเสียงของรายได้

ตามสญัญาเช่าจากการกระจกุตวัของผู้ เช่าจะมีจํากดั 

 

2.4.4  ข้อมูลเกียวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

ทรัพย์สนิหลกัททีรัสต์ลงทนุ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั            

(“ทีพาร์ค”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิประเภทคลงัสินค้า และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน 

จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์แต่ละราย ดงัน ี

 

บริษัท ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค จาํกัด 

บริษัท ไทคอนโลจิสติคส์ พาร์คจํากดั (“ทีพาร์ค”) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล    

คอนเน็คชนัจํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) โดย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุน

จดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว 

ทีพาร์คได้ก่อตงัขนึเมือวนัที 2 สงิหาคม พ.ศ. 2548 มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วนัที 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 14,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาอาคารคลงัสินค้าสําเร็จรูปทีมีคุณภาพระดับ

สากลเพือให้เช่า หรือ ขาย นอกจากนี ทีพาร์คยงัทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมดงัต่อไปน ี 

1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) ซงึเป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนในทีดิน

อาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”) ซึงเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที

ลงทนุในทีดินและอาคารคลงัสนิค้า 

3. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท (“TGROWTH”) ซึงเป็นกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุในทีดินอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า  

  นอกจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แล้ว ทีพาร์คเป็นผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของทรัสต์ ทังนี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทีพาร์คถือหน่วยทรัสต์ของ TREIT ร้อยละ 12 

 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน) 
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บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) จดัตงัขนึใน พ.ศ. 2533 เพือ 

ดําเนินธุรกิจก่อสร้างโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. 2545 จนถึง

ปัจจุบัน ไทคอนได้ดําเนินการพัฒนาโรงงานให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นโรงงานเดียวชันเดียวมามากกว่า 500 โรงงาน โดย

โรงงานดังกล่าวตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 15 แห่ง  

การก่อสร้างโรงงานดังกล่าวข้างต้นได้ดําเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของไทคอน ซึงประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และ

ผู้จดัการโครงการ ซงึเป็นผู้ควบคมุงานก่อสร้างโดยตรง ทงันี การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทัง

ในด้านการเงิน การรักษามาตรฐานของโรงงาน และการเพิมความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือ ไทคอนสามารถเร่ง

งานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้าและสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมโรงงานตามทีลกูค้าต้องการ 

นอกจากการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ทีตนเองเป็นเจ้าของ ซึงมีการเติบโตอย่างต่อเนืองแล้ว ไทคอนยังให้บริการ

ช่วยเหลือลูกค้าในการขอใบอนุญาตและสาธารณูปโภคต่างๆตามความต้องการของลูกค้า รวมทังการให้บริการขอ

ใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัวๆไปตามทีลกูค้าต้องการ เช่น อาจมีการ

แนะนําผู้ ซือสนิค้า หรือ ผู้ จําหน่ายวตัถดิุบให้แก่ลกูค้า การให้บริการดังกล่าวนีถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่สินค้า

และบริการของไทคอน ซงึสง่ผลให้ไทคอนสามารถรักษาอัตราการเช่าโรงงานให้อยู่ในระดับสงูได้ ไทคอนยังทําหน้าทีเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 3 กองทนุเช่นเดียวกบัทีพาร์ค 

นอกจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แล้ว ไทคอนยงัเป็นผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทนุ 

ดังกล่าวข้างต้น ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไทคอนถือหน่วยลงทุนของ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 20 และร้อยละ 27 ตามลาํดบั 

 

2.4.5 ความเกียวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

จากการทผีู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงัทีพาร์คและไทคอน  ซงึเป็นบคุคลทีมีความเกียวข้องกบัผู้จดัการ 

กองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) สําหรับทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าและโรงงานตามลําดับ 

ในขณะเดียวกัน ทีพาร์คและไทคอนก็ยังคงเป็นเจ้าของคลงัสินค้าและโรงงานในโครงการเดียวกันกับทรัพย์สินทีทรัสต์

ลงทุน รวมทังเป็นผู้ เสนอขายทรัพย์สินทีทรัสต์ลงทุน และไทคอนยังเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้วย ซึง

บทบาทต่างๆ ของทีพาร์คและไทคอน (“กลุม่บริษัทไทคอน”) ทีมีต่อทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 

ทรัสต์ได้ในเรืองการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเลือกเสนออาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานของกลุ่มบริษัทไทคอนให้ลกูค้า

พิจารณาก่อนอาคารคลังสินค้าหรือโรงงานของทรัสต์ รวมถึงการกําหนดราคาซือขาย หรือ ค่าเช่าของคลังสินค้าและ

โรงงานด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนดังกล่าว ดังนัน 

ผู้จดัการกองทรัสต์จงึได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกซือคลงัสินค้าและโรงงานรวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวทีอาจเกิดขึน (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 

2.4.7) 

 

2.4.6 อสังหาริมทรัพย์อืนภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีอาจแข่งขันในทางธุรกิจ 

กับอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ 

ตารางแสดงข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์อืนภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีอาจแข่งขนั 

ในทางธุรกิจกบัอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ (ข้อมลู ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557) 
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                                                                                                                                      (หน่วย: ตารางเมตร) 

ประเภท

ทรัพย์สิน 
TFUND TLOGIS TGROWTH TICON TPARK TREIT รวม 

คลงัสนิค้า 19,600 243,625 182,095 - 469,991 160,523 1,075,834 

โรงงาน 563,950 - 121,175 334,180 - 54,000 1,073,305 

รวม 583,550 243,625 303,270 334,180 469,991 214,523 2,149,139 

 

2.4.7  แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพือป้องกัน 

ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

  ในการเลอืกลงทนุในอาคารคลงัสนิค้าและโรงงาน ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคาร

คลงัสินค้าและอาคารโรงงานทีสร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่าแล้วเป็นหลกั โดยการกําหนดราคาซือขาย หรือ เช่าคลงัสินค้า 

และโรงงาน จะอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ ช่วงเวลาทีทรัสต์จะเข้าลงทุน โดยหากเป็นการทํา

รายการระหว่างบคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีกฎหมายที

เกียวข้องและสญัญาก่อตังทรัสต์กําหนดไว้ อาทิเช่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตาม

สัญญาก่อตังทรัสต์และกฏหมายทีเกียวข้อง และหากเป็นรายการทีมีขนาดใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ ทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ในการเลือกลงทุนดังกล่าว 

ผู้จดัการกองทรัสต์ยังคํานึงถึงความเสียงทีอาจเกิดจากการพึงพาแหล่งรายได้ของทรัสต์ทีมาจากผู้ เช่ารายใดรายหนึงอีก

ด้วย (Concentration Risk) 

สาํหรับแนวทางการกํากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นนั ผู้จดัการ 

กองทรัสต์ได้มีข้อตกลงร่วมกันกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ว่า ทุกครังทีมีผู้สนใจเช่าอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สนิทงัหมด รวมถงึอสงัหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ทียงัว่างอยู่หรือกําลงัจะว่างให้ลกูค้า

เป็นผู้ พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอน ทรัสต์ หรือกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์อืน ซงึผู้จดัการกองทรัสต์จะจัดให้มีการสุ่มโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลอาคารคลงัสินค้าและโรงงานทีว่าง

เพือให้แน่ใจว่าผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทีมีกับทรัสต์ นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้อง

จดัทํารายงานต่างๆ เพือเสนอต่อผู้จดัการกองทรัสต์ตามทีสญัญาแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กําหนด 

สาํหรับการลงทนุในหน่วยทรัสต์ทีพาร์คเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของทรัสต์ ซงึทีพาร์คและไทคอน 

ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามผลการดําเนินงานของทรัสต์ ซึงจะ

เป็นสงิจงูใจในการสร้างรายได้เพิมและลดค่าใช้จ่ายของอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ดงันนั ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเชือว่า หาก
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ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ จะดําเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ได้อย่างเต็ม

ประสทิธิภาพ  

อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทงัสองรายจะได้รับจาก 

ผู้จดัการกองทรัสต์สาํหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ จะเป็นอัตราช่วงเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนียมทีผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทังสองรายได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนในทรัพย์สิน

ประเภทเดียวกัน ซึงได้แก่ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH โดยกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทังสามแห่งมีผู้ จัดการ

กองทุน 2 รายเป็นผู้บริหารกองทุน และได้แต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทังสองรายดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทนอยู่ใน

อตัราช่วงเดียวกนัโดยมีรายละเอียด ดงัน ี

 

ประเภทของค่าธรรมเนียม(1) 

(วิธีการและอัตราเรียกเก็บตามสัญญา) 

ประเภท

ทรัพย์สิน 

TREIT TFUND(1) TLOGIS(2) TGROWTH(3) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ร้อยละของรายได้จากการดําเนนิงานของทรัพย์สนิ) 

คลงัสนิค้า 2.00% 2.00% 3.00% ไม่เกิน 3.00% 

โรงงาน 4.00% 4.00% - 4.00% 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

(ร้อยละของกําไรสทุธิจากการดําเนนิงานของทรัพย์สิน) 

คลงัสนิค้า 0.00-10.50% 0.50-10.50% 0.00-10.00% 0.00-10.00% 

โรงงาน 0.00-19.50% 0.00-19.50% - 0.00-19.50% 

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ 

(อตัราค่าเช่าและค่าบริการทีได้รับจากผู้เช่ารายใหม่) 

คลงัสนิค้า

และโรงงาน 
2 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 

หมายเหต ุ  

 (1) อ้างอิงข้อมูลจากหนงัสือชีชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ (เพมิทนุครังที 6) ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

 (2) อ้างอิงข้อมูลจากหนงัสือชีชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ (เพมิทนุครังที 2) ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

 (3) อ้างอิงข้อมูลจากหนงัสือชีชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ ของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอนอินดสัเทรียลโกรท 

 

 ทงัน ีเพือให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทังสองราย บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทังของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทัง

สามกองทุนและของทรัสต์อย่างเท่าเทียมกัน และเพือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจจะมีขึนได้ โดยนอกจาก

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแล้ว ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่า และ

ค่านายหน้าเกียวกบัการได้มาและจําหน่ายไปซงึอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ทงันี เพือให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการ

บริหารทรัพย์สนิของทรัสต์อย่างมีประสทิธิภาพและเต็มความสามารถ เพือสร้างรายได้และกําไรทีดีให้แก่ทรัสต์ อันจะเป็น

การสร้างผลตอบแทนในระดบัทีเหมาะสมและเพิมมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

2.4.8  การรับประกันรายได้    

ทรัสต์นีไม่มีการรับประกนัรายได้ 
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2.5      การกู้ยืมเงนิ 
 

ในการลงทนุของทรัสต์ ทรัสต์ใช้แหลง่เงินทนุสว่นหนึงจากการกู้ ยืมเงิน โดยทรัสต์เข้าทําสญัญาเงินกู้กับธนาคาร

กรุงเทพ โดยธนาคารกรุงเทพได้เสนอวงเงิน จํานวนไม่เกิน 1,350 ล้านบาท ซึงข้อกําหนดและเงือนไขของการกู้ ยืมเงิน

ดงักลา่วจะเป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาระหว่างทรัสต์และธนาคาร โดยมีรายละเอียดเบืองต้นดงัต่อไปน ี

 

ธนาคารผู้ให้เงนิกู้  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ขอสินเชือ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไท

คอน 

วัตถปุระสงค์ในการกู้ยืมเงนิ เพือใช้เป็นเงินทนุในการเข้าซือทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์ 

วงเงนิกู้  ไม่เกิน 1,350,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น  

1) จํ า น ว น เ งิ น กู้ ยื ม เ พื อ ก า ร ล ง ทุ น ซื อ ท รั พ ย์ สิ น ห ลัก ค รั ง แ ร ก 

860,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน

ทงัหมด (TAV) 

2) สว่นทีเหลอืเบิกถอนภายในปี 2558 เพือลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิมเติม

โดยจะดําเนินการขออนุมัติลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีได้ระบุไว้ในสญัญา

ก่อตังทรัสต์ และนโยบายการทํารายการระหว่างทรัสต์และผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

ประเภทของอัตราดอกเบีย อตัราดอกเบียลอยตวั 

อัตราดอกเบีย ไม่เกินอตัราดอกเบีย MLR ลบร้อยละ 1.25  

โดย “อัตราดอกเบีย MLR” หมายถึง อัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชันดี 

ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลาของธนาคารผู้ ให้เงินกู้  (Minimum Loan 

Rate, “MLR”) 

การชําระดอกเบีย ชําระรายเดือน 

ระยะเวลาชําระคืนเงนิกู้  ปีที 1 ถงึปีที 7  ปลอดการชําระคืนเงินต้น 

ปีที 8 ชําระคืนร้อยละ 9.00 ของเงินต้น 

ปีที 9 ชําระคืนร้อยละ 14.00 ของเงินต้น 

ปีที 10 ชําระคืนเงินต้นสว่นทีเหลอืทงัหมด 
 

ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงนิต้น  ระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินต้น จํานวน 84 เดือน หลงัจากนันจะชําระ

เป็นราย 6 เดือน 

หลักประกันการกู้ยืม ไม่มีหลกัประกนั 
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เงอืนไขการกู้ยืมทีสําคัญ 1) ไม่จําหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินหลักของทรัสต์ 

(Negative Pledge) 

2) ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เงินกู้ มีสทิธิในการให้บริการทางการเงินก่อนสถาบัน

การเงินอืน ในกรณีทีอัตราหรือราคาทีทรัสต์ได้รับจากธนาคารผู้ ให้เงินกู้อยู่

ในอตัราทีเทียบเท่ากบัหรือดีกว่าสถาบนัการเงินอืน (Right to Match) 

 3) เงือนไขสําคัญทีทรัสต์ต้องไม่ปฏิบัติ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก

ธนาคารผู้ให้เงินกู้แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) ในเรืองดงัต่อไปนี 

ก. กู้ ยืม ก่อหนี หรือก่อภาระผกูพนัต่อบคุคลอืนเพิมขึนจากหนีหรือ

ภาระผกูพนัทีผู้กู้ มีอยู่ ณ วนัทําสญัญาฉบบันี  

ข. จําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ประเภทอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่า นอกเหนือจากการจําหน่ายทรัพย์สินจากการใช้สิทธิซือ

ของผู้ เช่ารายย่อย (Option to Buy) ตามทีได้ประกาศไว้ใน

เอกสารฉบบันี 

ค. ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สิน หรือรายได้

ของทรัสต์ 

ง. ลดทุนนอกเหนือจากการเป็นการลดทุนจากสภาพคล่อง

ส่วนเกินทีมาจากการดําเนินงานปกติตามทีได้ประกาศไว้ใน

เอกสารฉบบันี หรือการลดทนุตามมติผู้ ถือหน่วย 

จ. เปลยีนหรือเพิมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับอสงัหาริมทรัพย์

ทีทรัสต์จะลงทนุในครังแรก 

ฉ. เปลยีนผู้จดัการกองทรัสต์ 
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3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจทีทรัสต์ลงทุน 

 

 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 นนั ขยายตวัจากปี 2556 เพียงร้อยละ 0.7 เพราะมีข้อจํากัดด้านการเติบโต

จากทงัปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึงแรกของปี เศรษฐกิจไทยถดถอยเนืองจากสถานการณ์ทางการ

เมืองสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชือมันของผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง

นกัท่องเทียว ประกอบกบัหนีครัวเรือนทีอยู่ในระดบัสงูทําให้ผู้บริโภคระมดัระวงัในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวัง

ในการปล่อยสินเชือ นอกจากนี การส่งออกสินค้ายังฟืนตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศทีขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

รวมทงัผู้ผลติในประเทศไทยมีข้อจํากดัด้านการผลติสนิค้าทีใช้เทคโนโลยีสงู ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอการ

ผลติและการลงทนุใหม่ออกไป 

ในช่วงครึงหลงัของปี 2557 เศรษฐกิจไทยทยอยฟืนตวัเป็นลาํดบัจากการใช้จ่ายในประเทศและอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียวทีปรับดีขึนภายหลงัสถานการณ์ทางการเมืองคลีคลายและภาครัฐกลบัมาดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้

ตามปกติ ประกอบกบัมีการขยายการลงทนุของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีกเพือรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การฟืนตวัของเศรษฐกิจยงัเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะการสง่ออกสนิค้ายงัอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่

ค้าหลกัทียงัอ่อนแอ โดยเฉพาะ ประเทศในกลุม่ประเทศยโุรป นอกจากนี การลดลงของค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอันทีถูกถ่วง

ด้วยรายได้เกษตรกรทีตกตําและภาระหนีทีสงู ระดับความเชือมันของนักท่องเทียวทีเข้ามาในประเทศไทยยังกลบัมาไม่

หมด เนืองจากหลายประเทศยงัประกาศเตือนการเดินทางมาไทย ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการ

ฟืนตวัของเศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทนุในโครงสร้างพืนฐาน 

จากรายงานของสํานักคณะกรรมการงานส่งเสริมการลงทุน สําหรับในภาคอุตสาหกรรมปี 2557 มีโครงการยืน

ขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 3,469 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 2,192,700 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมทียืนขอรับ

สง่เสริมการลงทนุมากทีสดุอนัดับหนึง ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค อันดับสอง อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

กระดาษ พลาสติก และอนัดบัสาม อตุสาหกรรมชินสว่นยานยนต์ เครืองจกัร ผลติภัณฑ์โลหะ 

ขณะทีธุรกิจการให้บริการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ในปี 2557 อุปทานของคลังสินค้าให้เช่า อยู่ที

ประมาณ 2,300,000 ตารางเมตร โดยในไตรมาส 4 มีอัตราครอบครองพืนทีประมาณ 75% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ซึงอยู่ทีประมาณ 80% ส่วนอุปทานของโรงงานให้เช่า อยู่ที 2,400,000 ตารางเมตร โดยในไตรมาส 4 มีอัตรา

ครอบครองพืนทีประมาณ 67% ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซงึอยู่ทีประมาณ 76% ซึงสาเหตุทีอัตราครอบครองพืนที

ของคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าลดลงนันมาจากการทีลดราคาค่าเช่าให้กับผู้ เช่ารายใหญ่ อีกทังอุปทานทีเพิมมากขึน 

ในขณะทีอปุสงค์เท่าเดิม  

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2558 

 

 เนืองจากในปี 2557 ถือเป็นปีทีเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัว เช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกทีมีความอ่อนแอ แต่ทังนี 

หลงัจากทีสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเริมคลคีลายในช่วงครึงปีหลงัของปี 2557 จึงคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจไทย

น่าจะขยายตวัได้ดีขนึกว่าในปีทีผ่านมา อีกทังการลงทุนของภาคเอกชนทีจะเพิมขึนจากอานิสงส์ของราคานํามันทีลดลง 

นอกจากนี การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 จะเป็นปัจจัยทีสําคัญใน
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การสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจทงัในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ซึงจะส่งผลถึงอุปสงค์ในอุตสาหกรรมภาค

อสงัหาริมทรัพย์ทีจะเพิมขนึตามมาโดยเฉพาะอย่างยิง คลงัสนิค้าและโรงงานเพือเช่า 

 

4. ปัจจัยความเสียง 
 

4.1      ความเสียงเกียวกับการดําเนินงานของทรัสต์ 
 

4.1.1  ความเสียงจากการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในการลงทนุและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครังแรก ทรัสต์ได้เข้าทําสญัญาเช่า

ทีดิน สญัญาเช่าช่วงทีดิน สญัญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้าง สญัญาจะซือจะขายอาคารและสิงปลกูสร้าง สญัญาจะซือ

จะขายทีดินและสงิปลกูสร้าง และ/หรือสญัญาต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของทรัสต์

เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์และดําเนินการใดๆ เพือให้คู่สญัญาปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดในสญัญา 

  อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจไม่ปฏิบัติตามสญัญา หรือ ผิดสญัญา หรือ 

เกิดเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นเหตแุห่งการเลิก หรือ ผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นนี แม้ทรัสต์จะมีสิทธิทีจะบอกเลิกสญัญา เรียก

ค่าเสยีหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ทีคู่สญัญาผิดสญัญาดังกล่าว

อาจทําให้ทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือบังคับการให้เป็นไปตามสญัญาตามที

กําหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของทรัสต์ตามข้อกําหนด หรือ ในกรณีทีคู่สญัญาปฏิบัติผิด

ข้อกําหนดและเงือนไขตามสญัญาทีเกียวข้องแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ชําระค่าเสยีหายตามทีทรัสต์เรียกร้อง ทรัสต์อาจต้องนํา

เรืองดงักลา่วเข้าสูก่ระบวนการยติุธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลทีเกียวข้องซึงจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดําเนินการ

ดงักลา่ว ทังนี ทีแมนไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการรวมถึงจํานวนเงินทีทรัสต์จะ

ได้รับชดเชยจากความเสยีหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับดุลพินิจของศาลทีเกียวข้อง และถึงแม้ศาล

จะมีคําพิพากษาให้ทรัสต์ชนะคดี ทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมี

ความเสยีงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้ 

  อนงึ ในการเข้าทําสญัญาเช่าทีดิน สญัญาเช่าช่วงทีดิน และสญัญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้างได้มีการ

กําหนดค่าเสียหายทีทรัสต์จะได้รับในกรณีทีมีการผิดสญัญาโดยผู้ ให้เช่า โดยผู้ ให้เช่าตกลงชําระค่าเสียหายให้แก่ทรัสต์

ตามเงือนไขทีระบไุว้ในสญัญา โดยเงือนไขดงักลา่วมีความเหมาะสมและเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไร

ก็ดี ในบางกรณีค่าเสียหายทีผู้ ให้เช่าจะชดเชยให้แก่ทรัสต์ดังกล่าว อาจไม่เพียงพอทีจะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ความเสยีหายทีทรัสต์ได้รับจากการผิดสญัญาและอาจจะน้อยกว่ามลูค่าทีทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 

4.1.2  ความเสียงทีเกียวข้องกับการหาผู้เช่าเมือใกล้สินสุดระยะเวลาการเช่า 

  เนืองจากทรัพย์สนิสว่นหนงึทีทรัสต์จะลงทุนครังแรกนี เป็นสิทธิการเช่าทีดิน อาคาร และสิงปลกูสร้าง

ซึงมีช่วงระยะเวลาการเช่าอยู่ระหว่าง 28 ถึง 30 ปี นับจากวันจัดตังทรัสต์ ซึงทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินดังกล่าวได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดังนัน ทรัสต์จึงมีความเสียงในการจัดหาผู้ เช่าเมือใกล้สินสุด
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ระยะเวลาการเช่าดังกล่าว เนืองจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปัจจัยหนึงในการพิจารณาของผู้ เช่าในการทําสญัญาเช่า

คลงัสนิค้าและโรงงาน อย่างไรก็ดี เนืองจากในการทําสญัญาเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานกบัผู้ เช่านัน ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น

สญัญามาตรฐานทีมีอายุของสญัญาไม่เกิน 3 ปี ทําให้ความเสียงดังกล่าวจะเกิดขึนในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อน

สินสุดสัญญาเช่าเพียงเท่านัน นอกจากนี เนืองจากผู้ เช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานระยะสัน 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์คาดว่าจะสามารถจัดหาผู้ เช่าทีมีความต้องการเช่าคลงัสินค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี

สดุท้ายก่อนสนิสดุระยะเวลาการเช่าได้ 

 

4.1.3  ความเสียงจากการทีผู้เช่าทรัพย์สินทีทรัสต์ลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปลียนตัวผู้ให้เช่า 

  จากเจ้าของทรัพย์สินเดิมเป็นทรัสต์หรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

  เนืองจากทรัพย์สนิสว่นหนงึทีทรัสต์จะลงทนุครังแรกนีเป็นคลงัสินค้าและโรงงานทีมีผู้ เช่าอยู่ในปัจจุบัน 

เมือทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว ผู้ เช่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องยินยอมเปลียนคู่สญัญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ

สญัญาบริการสว่นกลางจากผู้ให้เช่าเดิมเป็นทรัสต์และยินยอมทีจะชําระค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์ในฐานะผู้ ให้เช่า ทังนี 

หากผู้ เช่าปฏิเสธทีจะให้ความยินยอมดังกล่าวและไม่ชําระค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการให้แก่ทรัสต์ ทรัสต์อาจมีความ

เสียงทีจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการซึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของทรัสต์และความสามารถในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์ 

  อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครังแรกนี ผู้ ให้เช่าเดิมจะดําเนินการแจ้งและ

อธิบายถงึรายละเอียดทีเกียวข้องกบัทรัสต์ให้ผู้ เช่าได้ทราบเพือประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลียนคู่สญัญา

เช่าทรัพย์สินจากผู้ ให้เช่าเดิมเป็นทรัสต์ และเนืองจากข้อสญัญาอืนๆ ในสญัญาเช่าทรัพย์สินกับผู้ เช่าไม่ได้เปลียนแปลง

จากเดิม การปฏิเสธทีจะให้ความยินยอมดงักลา่วจงึมีโอกาสเกิดขนึได้น้อย 

  ทังนี ผู้ ให้เช่าเดิมและทรัสต์ โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะแจ้งรายละเอียดสําหรับการชําระค่าเช่า 

ค่าบริการ และค่าบริการส่วนกลาง อาทิเช่น เลขทีบัญชีของทรัสต์ ช่องทางการชําระเงิน เงือนไขในการชําระเงิน หรือ 

รายละเอียดทีเกียวข้องอืนใดให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย เพือให้ผู้ เช่ารายย่อยสามารถชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ทรัสต์

โดยตรง อนงึ กรณีทีผู้ให้เช่าเดิมได้รับชําระค่าเช่า ค่าบริการ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมถึงเงินประกันหรือผลประโยชน์ใดๆ 

อนัเป็นผลประโยชน์ทีทรัสต์ควรได้รับ ผู้ให้เช่าเดิมจะดําเนินการสง่มอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ทรัสต์ภายใน 30 วัน นับ

จากวันทีผู้ ให้เช่าเดิมได้รับผลประโยชน์นันจากผู้ เช่าดังกล่าว อีกทังทรัสต์ยังกําหนดให้ผู้ ให้เช่าเดิมต้องดําเนินการต่างๆ 

ตามทีจําเป็นเพือรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของทรัสต์ตามสญัญาเช่า 

 

4.1.4  ความเสียงของผลประกอบการของทรัสต์ขึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร 

  อสังหาริมทรัพย์ 

  บริษัทในฐานะผู้จดัการทรัสต์จะแต่งตงัให้บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั (“ทีพาร์ค”) และบริษัท 

ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภท

คลงัสนิค้าและโรงงานตามลาํดบั โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีหน้าทีบริหารจัดการทรัพย์สินทีทรัสต์จะเข้าลงทุนตามที

ผู้จัดการทรัสต์มอบหมาย รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้ เช่ารายใหม่ การต่อ

สญัญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการสว่นกลางกับผู้ เช่าปัจจุบัน การโฆษณาประชาสมัพันธ์ การบํารุงรักษา
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หรือพัฒนาทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครังแรกให้อยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริหาร

ดงักลา่วจะสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการของทรัสต์ 

  อย่างไรก็ตาม หากทีพาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ เนืองจาก

เหตผุลใดเหตผุลหนงึ แม้ว่าทรัสต์ได้กําหนดอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ ทรัสต์อาจ

ไม่สามารถแต่งตงับคุคลอืนเพือทําหน้าทีบริหารทรัพย์สนิทีทรัสต์จะลงทนุครังแรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของที

พาร์คและไทคอน ซงึอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการฐานะการเงินและความสามารถใน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์ 

 

4.1.5  ความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสต์กับทีพาร์คและไทคอนทีอาจ 

  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการของทรัสต์ 

  บริษัทในฐานะผู้จดัการทรัสต์จะแต่งตังให้ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนของ

คลงัสินค้าและโรงงานสําหรับทรัพย์สินในการลงทุนครังแรกตามลําดับ ในขณะเดียวกันทีพาร์คและไทคอน ก็ยังคงเป็น

เจ้าของคลงัสนิค้าและโรงงานในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัสต์ และรวมถึงการทีไท

คอนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”)  และ  กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเท

รียล โกรท (“TGROWTH”) นอกจากนี ทีพาร์คและไทคอนยงัเป็นผู้ เสนอขายคลงัสินค้าและโรงงานให้แก่ทรัสต์ ซึงบทบาท

ต่างๆ ของ ทีพาร์คและไทคอนทีมีต่อทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

คัดเลือกคลังสินค้าและโรงงานมาเสนอขายให้กับทรัสต์ และการจัดหาผู้ เช่าใหม่ ประกอบกับการทีไทคอนจะเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของทรัสต์ และทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทัง 3 

กองทนุดงักลา่ว จงึอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และหาผู้ เช่าให้

ทรัพย์สนิทีเป็นของทรัสต์ ไทคอน ทีพาร์ค และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทงั 3 กองทนุดงักลา่ว 

  อย่างไรก็ดี บริษัทได้จดัให้มีมาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยกําหนด

หลกัเกณฑ์ในการเลอืกซือคลงัสนิค้าและโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการปฏิบติัหน้าทีของไทคอนและทีพาร์คในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมดัระวงั ดงัน ี

1. กําหนดมาตรการทีใช้ในการกํากับดูแลโดยจัดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดําเนินการนําเสนอ

ข้อมลูคลงัสนิค้าหรือ โรงงานทีเป็นกรรมสิทธิ หรือสิทธิครอบครองของ ทีพาร์ค หรือ ไทคอน หรือ 

TFUND หรือ TLOGIS หรือ TGROWTH หรือ ทรัสต์ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการกําหนดค่าเช่า

ของคลงัสนิค้าและโรงงานทีสามารถเทียบเคียงกันได้ เมือคํานึงถึงขนาดของอาคาร พืนทีใช้สอย 

ทําเลทีตงั และรูปแบบของสงิปลกูสร้าง โดยจะกําหนดให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั เพือให้เกิดความ

โปร่งใสและเพือให้ลูกค้าแต่ละรายมีข้อมูลของคลังสินค้าหรือ โรงงานทีสามารถให้เช่าได้ใน

ช่วงเวลานนัอย่างเพียงพอต่อการตดัสนิใจอย่างเท่าเทียมกนั 

2. กําหนดรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีทีพาร์คและไทคอนจะได้รับ

จากการทําหน้าทีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ให้ใกล้เคียงกับรูปแบบและอัตรา
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ค่าธรรมเนียมทีทีพาร์คและ  ไทคอนจะได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทงั 3 กองทนุดงักลา่ว 

3. กําหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฎิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (โปรดดูรายละเอียด

เพิมเติมตามส่วนที 1 ข้อ 1.4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หัวข้อ ข้อมูลเกียวกับ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) ซึงผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเปลียนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ใน

กรณีดงัต่อไปน ี

ก. กรณีทีผลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ทีทรัสต์ลงทุนตํากว่าประมาณการผล

การดําเนินงานทีระบไุว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและ

ได้รับอนุมัติจากผู้ จัดการทรัสต์เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal 

Year) เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตสุดุวิสยั และ 

ข. กรณีอตัราการเช่าทรัพย์สนิทีบริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอนตํากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 

3 เดือนติดต่อกนั เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตสุดุวิสยั 

 ทงันี ในบางกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินทีทรัสต์ลงทุน โดย

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาดําเนินการซ่อมแซมด้วยตัวเอง และเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของทรัสต์ ในกรณีทีเป็นงาน

ซ่อมแซมเลก็น้อย หรือ เป็นงานทีจะต้องใช้ความเชียวชาญในการซ่อมแซม หรือ งานทีจะต้องทําในเวลาทีจํากัด อย่างไรก็

ตาม ในกรณีทีการซ่อมแซมดงักลา่วมีมลูค่าสงู ผู้จดัการทรัสต์มีนโยบายทีจะพิจารณาให้ผู้ เชียวชาญทําการถอดแบบราคา

มาประกอบการพิจารณาเบืองต้น 

 

4.1.6  ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืมเงนิ 

  เนืองจากทรัสต์มีความประสงค์ทีจะกู้ ยืมเงิน จํานวนไม่เกิน  860 ล้านบาท บาท หรือ คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ20 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของทรัสต์ ณ วันทีลงทุนครังแรก ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของทรัสต์ ณ วันทีลงทุนครัง

แรก เพือเป็นแหลง่เงินทนุสว่นหนงึในการลงทนุในทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครังแรก ดังนัน ทรัสต์อาจมีความเสียงเกิดขึน

จากการกู้ ยืมเงินดังกล่าวได้ เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบียอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของทรัสต์และความสามารถของทรัสต์ในการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงตามสญัญาก่อตังทรัสต์ ผู้

จดัการทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปี

บญัชี (กําไรสทุธิทีอ้างอิงสถานะเงินสดของทรัสต์) นอกจากนี ทรัสต์อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระดอกเบียและ

เงินต้นตามทีกําหนดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี ในกรณีทีทรัสต์ไม่สามารถชําระดอกเบีย

และเงินต้นตามทีกําหนดอนัเป็นการผิดสญัญา ธนาคารอาจบงัคบัจํานองในทรัพย์สินทีนําไปเป็นหลกัประกันเงินกู้ ได้ตาม

หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดในสญัญากู้และสญัญาจํานองทีเกียวข้อง 

  หากผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าอัตราดอกเบียจะมีความผันผวนอย่างมาก และจะทําให้เกิดผลกระทบ

อย่างมีนยัสาํคญัต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบยีเงินกู้  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจัดให้มีการป้องกันความเสียงจากการผันผวนของ

อตัราดอกเบีย เช่น การใช้เครืองมือทางการเงินปรับเปลียนอัตราดอกเบียแบบลอยตัวเป็นแบบคงที หรือ การดําเนินการ

ใดๆ กบัเจ้าหนี เช่น การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี เป็นต้น โดยทรัสต์จะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงข้อกฎหมาย
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ทีเกียวข้องและประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ รวมถึงผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงาน

ของทรัสต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ เพือลดความเสยีงดงักลา่ว 

 

4.2     ความเสียงทีเกียวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 
 

4.2.1  ความเสียงจากการแข่งขันทีสูงขึนซึงอาจส่งผลให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง 

  ในปัจจบุนัการแข่งขนัในธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับทรัสต์เพิม

สงูขึน ทังในเรืองของการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผู้ เช่าทีน่าเชือถือเพือมาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึงการ

แข่งขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี บริษัทคู่แข่งดังกล่าวอาจจะมีแหล่ง

เงินทนุและปัจจยัสนบัสนนุอืนๆ ทีเอือให้สามารถแข่งขันกับทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการแข่งขันดังกล่าวอาจเพิม

ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทําให้อตัราการเช่า และ/หรือ อตัราค่าเช่าทีทรัสต์เรียกเก็บจากผู้ เช่าลดลง 

อย่างไรก็ตาม บุคลากรบริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ มีประสบการณ์ใน

ธุรกิจคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็นเวลานาน รวมทงัทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครังแรกเป็นคลงัสินค้าและโรงงานทีมี

คณุภาพมาตรฐานสงู และมีระบบสาธารณปูโภคทีมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ เช่าใช้งาน

เพือการอตุสาหกรรมทงัในปัจจบุนัและอนาคต 

 

4.2.2  ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของ 

   ผู้เช่า 

  ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง ทีทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าตามสัญญาเช่า สญัญา

บริการ และ/หรือ สญัญาบริการสว่นกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็นทีมาของรายได้หลกัของทรัสต์ ดังนัน ฐานะการเงินของผู้

เช่ารายใหญ่หรือ ผู้ เช่ารายเลก็จํานวนหลายรายรวมกนั อาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของทรัสต์ ทังนี โดยปกติผู้ เช่า

จะต้องวางเงินประกันการเช่าเป็นมูลค่าเท่ากับค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 เดือน 

(ตามแต่เงือนไขในแต่ละสญัญา) ซงึทรัสต์สามารถยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าวได้หากทรัสต์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า 

ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการสว่นกลางจากผู้ เช่าได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีทรัสต์จําเป็นต้องให้ผู้ เช่าย้ายออก

จากทรัพย์สินทีเช่าตามกฎหมาย เนืองจากผู้ เช่าผิดนัดชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง หรือ ผิด

สญัญานัน ระยะเวลาในทางปฏิบัติทีใช้ในการดําเนินการให้ผู้ เช่าย้ายออก และ/หรือ เวลาทีใช้ในการหาผู้ เช่าใหม่อาจ

มากกว่า 3 เดือนขนึไป ซงึความลา่ช้าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของทรัสต์ 

 

 4.2.3  ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญา 

  ทรัสต์มีความเสียงในกรณีทีผู้ เช่าบางรายอาจไม่ต่ออายุสญัญา หรือ ผู้ เช่าบางรายเรียกร้องให้มีการ

ปรับเปลยีนเงือนไขในสญัญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการส่วนกลาง ซึงเอือประโยชน์ต่อทรัสต์น้อยลงหาก

เปรียบเทียบกบัสญัญาทีได้ทําไว้ในปัจจุบัน หรือในกรณีทีมีผู้ เช่าจํานวนมากไม่ต่ออายุสญัญาและทรัสต์ไม่สามารถหาผู้

เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายเดิมได้ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานปกติผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะ

หารือกบัผู้ เช่าลว่งหน้าก่อนครบกําหนดอายสุญัญาเช่า ทําให้สามารถดําเนินการหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ในกรณีทีผู้
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เช่ารายเดิมไม่ต่ออายสุญัญาเช่า โดยเมือพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเห็นว่า 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครังแรกให้มีอัตราการเช่าในระดับทีสงูในอดีตที

ผ่านมา 

  ในกรณีทีผู้ เช่าบางรายสามารถยกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่าโดยจะไม่ถูกยึดเงิน

มดัจําประกนัการเช่าจากการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่า และทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มา

ทดแทนผู้ เช่ารายเดิมได้ในเวลาอันสมควร อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม จํานวนสญัญาเช่าทีมีเงือนไขให้ผู้ เช่าสามารถยกเลกิสญัญาก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่าโดยจะไม่ถูกยึด

เงินมดัจําประกนัการเช่ามีเพียง 7 สญัญา จากจํานวนสญัญาเช่าทังหมด 37 สญัญา จึงคาดว่าผลกระทบจากการยกเลิก

สญัญาเช่าในลกัษณะดงักลา่วมีโอกาสเกิดขนึไม่มากนกั 

  ทังนี ทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนในครังแรกจะครบกําหนดอายุสญัญาเช่าในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

และ หลงัปี 2560 จะคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 11.87 ร้อยละ 29.81 ร้อยละ 12.22 และร้อยละ 46.10 ของพืนทีเช่าทังหมด 

ตามลาํดบั  

 

4.2.4  ความเสียงทีเกียวกับใบอนุญาตก่อสร้าง 

  ผู้ เช่าทรัพย์สินจากทรัสต์อาจทําการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สินทีเช่าจากทรัสต์ซึงต้องได้รับใบอนุญาต

ดดัแปลงอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิน ทังนี ในกรณีทีมีการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สินทีเช่าโดยไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว 

เจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจพิจารณาให้ผู้ดดัแปลงหรือเจ้าของอาคารแก้ไขหรือระงับการใช้อาคารส่วนทีดัดแปลงต่อเติม

ดงักลา่วได้ ดงันนั ทรัสต์อาจมีความเสียงทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนส่วนของอาคารทีดัดแปลงต่อเติมในลกัษณะ

ดงักลา่วหากผู้ เช่าไม่ดําเนินการตามคําสงัของเจ้าพนกังานท้องถินในการรือถอนสว่นของอาคารทีดดัแปลงต่อเติม 

  อย่างไรก็ดี สญัญาเช่ากับผู้ เช่าทรัพย์สินได้มีการให้ผู้ เช่าวางเงินประกันการเช่า เพือเป็นหลกัประกัน

การปฏิบติัตามสญัญาเช่าของผู้ เช่า และกรณีทีผู้ เช่าทําการดดัแปลงหรือต่อเติมใดๆ โดยปราศจากความยินยอมของทรัสต์ 

จะถือเป็นเหตใุนการผิดสญัญาเช่าของผู้ เช่า ดงันนั ทรัสต์จะสามารถนําเงินประกันการเช่าดังกล่าวมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน

การรือถอนสว่นของอาคารทีดดัแปลงต่อเติมได้ 

  นอกจากนี เมือสินสดุระยะเวลาการเช่าหรือสญัญาเช่าสินสดุลง ผู้ เช่ามีหน้าทีต้องส่งมอบทรัพย์สินที

เช่าคืนในสภาพดี รวมทงัทําให้ทรัพย์สนิทีเช่ากลบัคืนสู่สภาพเดิมหากมีการดัดแปลงหรือต่อเติมใดๆ โดยผู้ เช่าเป็นผู้ ชําระ

ค่าใช้จ่ายเองหรือผู้ เช่าจะชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวให้แก่ทรัสต์ ดังนัน ความเสียงในส่วนทีเกียวกับ

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารรวมถึงการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ

ดําเนินงานและสถานะการเงินของทรัสต์ 

 

4.2.5  ความเสียงทีเกียวข้องกับการส่งมอบทีดินหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สินสินสุด 

  เนืองจากทรัสต์จะลงทุนบางส่วนในสิทธิการเช่าทีดินโดยทรัสต์จะเข้าทําสญัญาเช่าทีดิน สญัญาเช่า

ช่วงทีดิน และสญัญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้างกับทีพาร์ค ซึงสญัญาเช่าดังกล่าวกําหนดให้ทรัสต์มีหน้าทีต้องรือถอน

อาคารและสงิปลกูสร้างบนทีดินเพือสง่มอบทีดินคืนให้แก่ทีพาร์คเมือครบกําหนดอายสุญัญาเช่า ทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะ

มีภาระและมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนอาคารและสงิปลกูสร้าง 
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  อย่างไรก็ดี ทรัสต์สามารถนําซากทีได้จากการรือถอนอาคารคลงัสินค้าไปจําหน่ายเพือนํามาชดเชย

ค่าใช้จ่ายในการรือถอนได้ นอกจากนี ทรัสต์ยังมีเวลาในการดําเนินการส่งมอบทีดินคืนตามสญัญาถึง 180 วันในการ

ดําเนินการดงักลา่ว จงึอยู่ในวิสยัทีทรัสต์สามารถดําเนินการได้โดยไม่สง่ผลกระทบต่อทรัสต์ 

  ทงันี สมมติฐานเกียวกบัการรือถอนดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต ซึงอาจทําให้ทรัสต์มี

ค่าใช้จ่ายในการรือถอนเพิมขนึและอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสถานะทางการเงินของทรัสต์ในปีทีระยะเวลาการ

เช่าสนิสดุลง 

 

4.2.6  ความเสียงจากการกระจกุตัวของผู้เช่า และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของผู้เช่า 

  ผู้ เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนในครังนี ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 คิดเป็น

อัตราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 46 ของรายได้รวม โดยมีผู้ เช่ารายใหญ่สดุคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม  

ดงันนั หากผู้ เช่ารายใหญ่รายใดรายหนงึดงักลา่วไม่สามารถชําระค่าเช่า ยกเลกิสญัญา หรือ ไม่ต่อสญัญา จะส่งผลกระทบ

ในด้านลบต่อรายได้ของทรัสต์ประกอบกับลกัษณะของผู้ เช่าตามสญัญาเช่ามีการกระจุกตัว ทังในด้านอุตสาหกรรมและ

สญัชาติของผู้ เช่า (โปรดดรูายละเอียดตามสว่นที 1 ข้อ 1.4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หัวข้อ “โครงสร้าง

รายได้ค่าเช่า”) ซึงหากเกิดการเปลียนแปลงทางโครงสร้างอุตสาหกรรม หรือ เกิดปัญหาในกรณีทีเกียวกับความสมัพันธ์

ระหว่างประเทศ อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า หรือ การยกเลิกสญัญาของผู้ เช่ารายใหญ่ดังกล่าว 

ซงึอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของทรัสต์ 

 อย่างไรก็ดี ทีพาร์คและไทคอนในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เชือว่า ประเทศไทยยังคงมี

ศกัยภาพในการลงทนุและยงัคงเป็นทีสนใจของนกัลงทนุทีจะย้าย และ/หรือ ขยายฐานมายังประเทศไทย ดังนัน โอกาสทีผู้

เช่ารายใหญ่จํานวนมากจะไม่สามารถชําระค่าเช่า ยกเลิกสญัญา หรือไม่ต่อสญัญาในเวลาเดียวกัน รวมถึงโอกาสทีผู้ เช่า

รายใหญ่ทกุรายจะได้รับผลกระทบจากโครงสร้างอตุสาหกรรมทีเปลียนไปในช่วงเวลาเดียวกัน และส่งผลทางลบต่อทรัสต์

น่าจะมีความเป็นไปได้ตํา 

 

4.2.7  ความเสียงเรืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทังหมดหรือบางส่วนในการลงทุนครังแรก 

ของทรัสต์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนทีดิน และ ทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน

อสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผลต่อผลประกอบการของทรัสต์ 

  หากมีการเวนคืนทรัพย์สินทังหมดหรือบางส่วนทีทรัสต์เข้าลงทุนครังแรกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที

กําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิมเติม) และกฎหมายอืนที

เกียวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) ทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนืองจากไม่

เป็นไปตามเงือนไขต่างๆ ทีกําหนดในกฎหมายดังกล่าว หรือ ทรัสต์อาจได้รับค่าชดเชยในจํานวนทีน้อยกว่าเงินทีทรัสต์

ลงทนุซงึจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของทรัสต์ 
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  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที มีการ เวนคืนอสังหาริมท รัพ ย์ประ เภ ทคลังสิน ค้าทีท รัสต์เ ช่าจาก 

ทีพาร์คไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่น ทีพาร์คตกลงจะคืนค่าเช่าบางส่วนสําหรับคลงัสินค้าดังกล่าวให้แก่ทรัสต์ภายใน 30 วัน

นบัจากวนัทีทีพาร์คได้รับเงินทีได้รับจากการเวนคืนตามทีกําหนดในสญัญาเช่าทีเกียวข้อง  

  นอกจากนี เนืองจากสญัญาเช่าทรัพย์สนิทีเป็นคลงัสินค้าจํานวน 1 ยูนิต ทีผู้ เช่ารายย่อยทํากับทีพาร์ค 

กําหนดให้ผู้ ให้เช่าชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสม และใช้ความสามารถอย่างดีทีสดุในการจัดหา

สถานทีเช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลังสินค้าให้แก่ผู้ เช่าในกรณีทรัพย์สินถูกเวนคืน เมือทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

ดังกล่าว ทรัสต์จะมีภาระในการดําเนินการตามข้อสัญญาดังกล่าว และเพือไม่ให้ทรัสต์รับภาระและค่าใช้จ่ายอันเกิน

สมควร ทรัสต์จะทําข้อตกลงกบัทีพาร์คเพือกําหนดให้ทีพาร์คมีหน้าทีดําเนินการตามข้อกําหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ เช่าโดยที

พาร์คจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทงัหมดแทนทรัสต์ในกรณีทีทรัพย์สนิดงักลา่วถกูเวนคืน 

  ทงันี จากข้อมลูทีสามารถตรวจสอบได้ในเบืองต้น ณ วันที 31 มีนาคม 2557 ทีตังของอสงัหาริมทรัพย์

ทีทรัสต์จะลงทนุครังแรกไม่อยู่ในเขตทีดินในบริเวณทีจะเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ทีแมนไม่สามารถประเมิน

ความเป็นไปได้ในการถกูเวนคืนของอสงัหาริมทรัพย์ได้ในอนาคตเนืองจากการเวนคืนขึนอยู่กับนโยบายและความจําเป็น

ในการใช้พืนทีของรัฐในช่วงเวลานนัๆ 

 

4.2.8  ความเสียงเรืองการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าทีผู้เช่าทํากับผู้จาํหน่ายทรัพย์สินในการซือทรัพย์สิน 

บางรายการ  

  เนืองจากสญัญาเช่าทรัพย์สนิทีผู้ เช่าทํากับไทคอนบางรายการ ได้แก่ ทรัพย์สินทีเป็นโรงงานจํานวน 9 

หลงั ให้สิทธิผู้ เช่าซือทรัพย์สินดังกล่าวได้ โดยทรัพย์สินทีเป็นโรงงาน จํานวน 1 หลงั ผู้ เช่ามีสิทธิซือทรัพย์สินเมือสินสุด

ระยะเวลาการเช่าครังแรก หรือ วนัที 31 มกราคม 2559 ในราคาอาคารและทีดินตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า ส่วนอีก 8 

หลงั ผู้ เช่ามีสทิธิซือทรัพย์สินได้ตลอดระยะเวลาการเช่าครังแรก ในราคาอาคารตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า และราคา

ทีดินในราคาตลาด ณ วนัทีใช้สทิธิซือ  

  ดงันนั เพือให้ทรัสต์สามารถเข้าลงทนุในทรัพย์สนิทีเป็นโรงงานดังกล่าวได้ ทีแมนจึงได้ดําเนินการให้ไท

คอนจดัสง่หนงัสอืถงึผู้ เช่าเพือขอให้ยืนยนัว่า จะไม่ใช้สทิธิดงักลา่วในช่วงเวลาทีจะมีการโอนกรรมสิทธิ ทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี แม้ผู้ เช่าจะให้คํายืนยันดังกล่าว ผู้ เช่าอาจใช้สิทธิซือภายหลังทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินแล้ว อันเป็นผล

ให้ทรัสต์ต้องจําหน่ายทรัพย์สนิดังกล่าวได้ในราคาทีอาจตํากว่ามูลค่าตลาด ณ ขณะนัน หรือ ตํากว่ามูลค่าทีทรัสต์ได้เข้า

ลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว และทรัสต์ยงัต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพือโอนกรรมสทิธิ ทรัพย์สนิดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่า  

  อย่างไรก็ดี สัญญาจะซือจะขายทรัพย์สินระหว่างทรัสต์กับไทคอนและสัญญาอืนๆทีเกียวข้อง

กําหนดให้ ในกรณีทีผู้ เช่าใช้สทิธิซือทรัพย์สนิดงักลา่ว และราคายติุธรรม (ซงึหมายถึง ราคาทีสงูกว่าระหว่างราคาตลาด ณ 

วนัจดทะเบียนซือขายทรัพย์สนิ หรือ ต้นทนุของการได้มาซงึทรัพย์สินของทรัสต์) สงูกว่าราคาใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

ในการขายทรัพย์สนิดงักลา่ว ไทคอนจะชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกับราคาใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการ

ขายทรัพย์สนิดงักลา่ว (อาทิเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น) และไทคอนจะพยายามอย่างดีทีสดุใน

การหาทรัพย์สินประเภทโรงงานหรือคลงัสินค้าทีมีราคา ขนาด ทําเล และอัตราค่าเช่าทีไม่ด้อยกว่าทรัพย์สินดังกล่าวมา

เสนอให้ผู้จดัการทรัสต์พิจารณาลงทนุทดแทน รวมทงัไทคอนจะยกเว้นค่านายหน้าในการขายและจัดหาทรัพย์สินทดแทน

ดงักลา่ว  
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ในกรณีททีรัสต์ไม่ได้รับโอนกรรมสทิธิ ในทรัพย์สนิทดแทนภายในวนัทีมีการโอนทรัพย์สนิออก 

จากทรัสต์ ไทคอนจะชดเชยผลประโยชน์ทีสูญเสียไปในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันโอนทรัพย์สินดังกล่าว

ให้แก่ทรัสต์ตามรายละเอียดทีตกลงกัน เพือให้ทรัสต์ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากทรัพย์สินดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากทีผู้ เช่าแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ทรัสต์ในฐานะผู้ ให้เช่าทราบ ทรัสต์จะต้องใช้

ระยะเวลาในการดําเนินการโอนทรัพย์สินซึงโดยทัวไปจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 6 เดือน ซึงคาดว่าระยะเวลา

ดงักลา่วอยู่ในวิสยัทีทีแมนและไทคอนจะสามารถดําเนินการร่วมกนัดงักลา่วเสร็จสนิได้   

 

4.2.9  ความเสียงทีเกียวข้องกับสิทธิการเช่าทีดินระยะยาวในโครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค  

  บางพลี 1 

  เนืองจากทีดินบางสว่นในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 เป็นทีดินทีทีพาร์คทําสญัญาเช่า

ระยะยาวจากเจ้าของทีดินซึงเป็นบุคคลธรรมดา จํานวน 8 ราย (“สญัญาเช่าหลกั”) โดยทรัสต์จะทําสญัญาเช่าช่วงทีดิน

ดงักลา่วจากทีพาร์ค จงึมีความเสียงทีเจ้าของทีดินอาจเลิกสญัญาเช่าหลกั หรือ สญัญาเช่าหลกัสินสดุลงเนืองจากทีพาร์

คผิดสญัญาเช่าหลกั หรือ ไม่ชําระค่าเช่าให้กบัเจ้าของทีดิน อนัเป็นเหตใุห้สญัญาเช่าช่วงระหว่างทีพาร์คกับทรัสต์สินสดุลง

ไปด้วย ทรัสต์จงึมีความเสยีงทีจะเสยีสทิธิการเช่าก่อนครบกําหนดอาย ุ 

  อย่างไรก็ตาม ในการเช่าทีดินตามสญัญาเช่าหลกั เจ้าของทีดินจะได้รับค่าเช่าจากทีพาร์คเป็นรายปี 

และมีการปรับเพิมอตัราค่าเช่าทกุๆ 3 หรือ 5 ปี (แล้วแต่สญัญา) ซึงเจ้าของทีดินจะได้ประโยชน์จากการให้เช่าทีดินระยะ

ยาวตามสญัญาเช่าหลกัอย่างสมําเสมอ รวมทงัทีดินดงักลา่วจะต้องใช้ทีดินของทีพาร์คซึงทรัสต์เช่าเป็นทางออกสู่ถนน ทํา

ให้เจ้าของทีดินมีข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์และจําหน่ายทีดินดังกล่าวให้แก่ผู้อืน อีกทังสญัญาเช่าหลักยังได้ให้สิทธิที

พาร์คในการซือทีดินทีเช่าก่อนบคุคลอืน (Right of First Refusal) หากเจ้าของทีดินมีความประสงค์จะขายทีดิน 

  นอกจากนี เพือป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนดังกล่าวข้างต้น ทีพาร์คจะมีการแก้ไขสญัญาเช่าหลกั

กบัเจ้าของทีดินทุกราย เพือกําหนดให้เจ้าของทีดินให้สิทธิแก่ผู้ เช่าช่วงในการเยียวยาเหตุผิดสญัญาในกรณีทีทีพาร์คผิด

สญัญาเช่าหลกักบัเจ้าของทีดิน โดยเจ้าของทีดินจะไม่บอกเลกิสญัญาเช่าหลกั หรือ ถือว่าสญัญาเช่าหลกัสินสดุลงในกรณี

ทีทีพาร์คผิดสญัญาโดยทันที แต่จะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบเพือให้ผู้ เช่าช่วงเข้าไปเยียวยาเหตุผิดสญัญาดังกล่าว อาทิ

เช่น ชําระค่าเช่าหรือแก้ไขเหตดุงักลา่วก่อน หรือให้สทิธิผู้ เช่าช่วงดําเนินการเพือรับโอนสทิธิการเช่าจากทีพาร์ค  

 

4.2.10  ความเสียงในกรณีทีทรัสต์มีข้อจาํกัด และ/หรือ ภาระในการให้เช่าพืนทีทรัพย์สินบางรายการ 

  เนืองจากสญัญาเช่าทรัพย์สินทีเป็นคลงัสินค้าจํานวน 1 สญัญาทีผู้ เช่าทํากับทีพาร์ค ผู้ เช่าไม่ได้เช่า

พืนทีอาคารทังหมด และผู้ เช่ามีสิทธิเช่าพืนทีส่วนทีเหลือได้ก่อนผู้ เช่ารายอืน (Right of First Refusal) ทังนี ผู้ ให้เช่าต้อง

แจ้งและได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ เช่าหากจะให้เช่าพืนทีส่วนทีเหลือแก่บุคคลอืน โดยในกรณีดังกล่าวผู้ ให้เช่า

จะต้องก่อสร้างกําแพงและรัวเพิมเติม ดังนัน เมือทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว หากผู้ เช่าปัจจุบันไม่เช่าพืนที

สว่นทีเหลอื หรือขอเช่าพืนทีสว่นทีเหลือเพิมเพียงบางส่วน และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว ทรัสต์จะไม่สามารถนํา

พืนทีอาคารส่วนทีเหลือไปให้บุคคลอืนเช่า หรือทรัสต์อาจจะไม่สามารถหาผู้ เช่าพืนทีส่วนทีเหลือได้ (แล้วแต่กรณี) หรือ 

หากหาผู้ เช่าพืนทีสว่นทีเหลอืได้ ทรัสต์ก็จะมีภาระในการก่อสร้างเพิมเติมดงักลา่ว  
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  อย่างไรก็ดี ทรัสต์จะทําข้อตกลงกับทีพาร์คเพือกําหนดให้ทีพาร์ครับประกันการมีผู้ เช่าตลอดอายุ

สญัญาเช่าจนกว่าจะมีผู้ เช่าพืนทีส่วนทีเหลือทังหมด รวมทังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิมเติมดังกล่าวทังหมด

หากมีการให้เช่าพืนทีสว่นทีเหลอืแก่บคุคลอืน 

 

5.       ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีมีนัยสําคัญและเกียวข้องโดยตรงกับธุรกิจของทรัสต์ทีผู้จัดการกองทรัสต์เชือ

ว่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการดําเนินงานของทรัสต์ 
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ส่วนที 2 

 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
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6. ข้อมูลหน่วยลงทุนทีทรัสต์เป็นผู้ออก 

 

6.1 หน่วยลงทุน 

จํานวนเงินลงทนุในโครงการ    4,285,000,000 บาท 

มลูค่าทีตราไว้    10.00 บาทต่อหน่วย 

จํานวนหน่วย     342,500,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยทรัสต์       ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

ราคาของหน่วยทีเสนอขาย    10.00 บาทต่อหน่วย 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 31ธันวาคม 2557 10.0232 บาท 

 

6.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วย (ณ วนัที 12 ธนัวาคม 2557) 

 

ลําดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 สาํนกังานประกนัสงัคม 50,000,000 14.60% 

2 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด 41,100,000 12.00% 

3 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 35,000,000 10.22% 

4 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 20,000,000 5.84% 

5 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 20,000,000 5.84% 

6 บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 10,000,000 2.92% 

7 ธนาคารออมสนิ 10,000,000 2.92% 

8 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 10,000,000 2.92% 

9 กองทนุเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตีเวลท์ ฟันด์ 3,986,500 1.16% 

10 บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 3,000,000 0.88% 

(*ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: IPO) 
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6.3 การจ่ายผลตอบแทนของทรัสต์ 
 

6.3.1 นโยบายการจ่ายปันผล 

ทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี ใน 

กรณีทีผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 

ครังได้ ทงัน ี

1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสินรอบปีบัญชีหรือ

รอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนัแล้วแต่กรณีหรืออตัราอืนใดที ก.ล.ต.กําหนด 

2. ในกรณีทีทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

 

6.3.2 ข้อจาํกัดและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1. ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึง ข้อจํากัดสิทธิในการได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม

บคุคลเดียวกนันนั ในสว่นทีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้น

แต่กฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็น

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรร

ผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสทิธิได้รับในคราวนนั  

2. ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์

ตอบแทน โดย 

ก. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

ข. ปิดประกาศไว้ในทีเปิดเผย ณ ทีทําการทกุแห่งของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ค. ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

และทรัสตีหรือแจ้งข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทีปรากฏใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

4. ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ

เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทน

จํานวนดงักลา่วไปใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์

ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าตํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่าย
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ประโยชน์ตอบแทนในครังนัน และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับ

ประโยชน์ตอบแทนทีจะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

 

6.3.3  การจ่ายปันผลในรอบปี ตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 

  -ทรัสต์ยงัไม่มีการจ่ายปันผล- 

 

7. โครงสร้างการจัดการ 

 

7.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

7.1.1 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 

 Website www.ticon.co.th/en/ticon-group/tman 

 Email ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ Charasrit.a@ticon.co.th 

 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 จํากดั ดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยปัจจุบันเป็นผู้จัดการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  
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7.1.2 ผู้ถือหุ้น 
 

  รายชือผู้ถอืหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 

 

ลําดบั ชือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการซือหุ้น 

จํานวนหุ้น(หุ้น) การถือหุ้น 

1. บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั จํากดั (มหาชน) 699,996 69.9996% 

2. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 300,000 30.00% 

3. นาย วีรพนัธ์ พลูเกษ 1 0.0001% 

4. นางสาว จนัทมิา จริยะโชติภูม ิ 1 0.0001% 

5. นางสาว วริษฐา เลศิทวิากร 1 0.0001% 

6. นางสาว ปริมโอภา ณชัชาจารุวทิย์ 1 0.0001% 

รวม 1,000,000 100.00% 

 

1.       กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการ 

ดําเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท โดย ณ ปัจจบุนั ไทคอนถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมด ไท

คอนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(Industry: Property & Construction) ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ (Sector: Property Development) 

นอกจากนี ไทคอนยงัจะทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัพย์สนิทีทรัสต์ลงทนุ 

 

 2. แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มไทคอน  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 
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3.  รายชือนิติบุคคลทีมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
 

นิติบคุคลในประเทศ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 

 

ลาํดบั ชือนิติบคุคล ชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 

1. บริษัท อีโค อินดสัเทรียล 

เซอร์วิสเซส จํากดั 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชนั จํากัด (มหาชน) 

4,999,984 99.99% 

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค จํากดั 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชนั จํากัด (มหาชน) 

1,449,999,993 99.99% 

 

นิติบคุคลในต่างประเทศ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 

 

ลาํดบั ชือนิติบคุคล ชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 

1. Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอน

เน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

2,800,000 100.00% 

2. TICON Property Inc. บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอน

เน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

1,000 100.00% 

 

7.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าทีบริหารตามโครงสร้าง ดงันี 

 

1. แผนผังโครงสร้างการจดัการ 
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2.  คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท มีคณะกรรมการ 1 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท ซงึประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 6 ท่าน ดงันี 

 
ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 

1. นายสรร วเิทศพงษ์ ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

ปริญญาตรี /

เศรษฐศาสตร์ 

 

 กรรมการกํากบักิจการพลงังาน   

- สํานกังานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

 นกัวชิาการคลงัผู้ทรงคุณวฒุิ  

- กระทรวงการคลงั 

 กรรมการบริหาร  

- ธนาคารโลก กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 

2. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการอิสระ ปริญญาโท / 

บญัชี 

 กรรมการผู้จดัการ  

– บจก. วีเนท็ แคปปิตอล 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 – บมจ. หลกัทรัพย์เอเซียพลสั 

 กรรมการวชิาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี  

– สภาวิชาชีพบญัชี 

 กรรมการวชิาชีพด้านบญัชีบริหาร  

– สภาวิชาชีพบญัชี 

 อนกุรรมการทดสอบการปฏบิตัิงานเกียวกบัการสอบบญัชี 

– สภาวิชาชีพบญัชี 

 กรรมการ 

 – บจก. โคแอน 

– บจก. แองเคอร์ โซลชูนัส์ 

– บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง 

– บจก. คอปเปอร์ ไวร์ด 

– ศูนย์บริหารทรัพย์สนิทางปัญญา มหาวิทยาลยัมหดิล 

–  บจก. มอริสนัซีเคเอส 

–  บจก. เนท็แบนด์ คอนซลัติง 

–  บจก. วนิท์คอม เทคโนโลยี 

– บจก. เอ็นทีเอ็น โซลชูนั  

– บจก. ไอ-วชินั โซลชูัน 

– บจก. ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ 

– บจก. บล ูฟิช โซลชูนั 

– บจก. เดอะแวลลซูิสเตมส์ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่  

- บจก. ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม 

3. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ กรรมการ ปริญญาโท /

วศิวกรรมศาสตร์ 

 กรรมการ  

– Shanghai TICON Investment Management Co.,Ltd. 

 กรรมการผู้จดัการ 

- บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

 กรรมการ  

- บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

- บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 

   

40 

 

ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 

4. Mr. Kiyoshi Okubo กรรมการ Master of 

Engineering 

 General Manager of Financial & New Business 

Department 

 - Mitsui & CO. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 

 General Manager in Corporate Planning Division  

- JA Mitsui Leasing Corporation 

 General Manager of Corporate Investment Division 

 - Mitsui & Co Ltd. 

5. นายชาย วนิชิบตุร กรรมการ ปริญญาตรี / 

บริหารธุรกิจ 

 กรรมการ  

– บจก. อีโคอินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

 กรรมการ  

– บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

– บจก. บางกอกออฟฟิศ 3 

– บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

 กรรมการผู้จดัการ  

– บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี 

6. นาย อมร จุฬาลกัษณานกุูล กรรมการผู้จดัการ ปริญญาโท / 

บริหารการจดัการ 

 รับผิดชอบในการหาธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จํากัด) มหาชน รวมทงัหาลูกค้า

รายใหม่ให้กบัธนาคารและนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีทาง

ธนาคารให้บริการทงัผลติภณัฑ์ทางด้านสินเชือ ผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ทางด้านวาณิชธนกิจ 

 ร่วมพิจารณา กลนักรองและตัดสินใจในการนําเสนอ กับ

ทางธนาคารเพือพิจารณาอนุมัติในการให้บริการต่างๆ

ดงักลา่ว กลุม่ลกูค้าทีดูแลจะอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย

เน้นทีอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

3.  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ กรรมการ 2 คนในลาํดบัที 

3 ถงึ 6 ลงรายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

           4.      หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

       หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าทีและความรับผิดชอบ

ต่อตวับริษัทเอง และหน้าทีและความรับผิดชอบต่อทรัสต์ภายใต้การบริหาร ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

        หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัท 

(1) ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุม

ของผู้ ถือหุ้นด้วยความซือสตัย์ สจุริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบที

เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้

การกํากบัดแูลกิจการทีดี  

(3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึผลประกอบการของบริษัท ในทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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(4) ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิผล

และเชือถือได้ 

(5) ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่า

เทียมกนั 

(6) มีความพร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การ

บริหารงาน การแต่งตังกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน ตลอดจนพร้อมทีจะ

คัดค้านการกระทําของกรรมการอืนหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีทีมีความเห็นขัดแย้งในเรืองทีมี

ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที

เกียวข้อง โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้เสยีในเรืองนนัๆจะไม่มีสทิธิออกเสยีง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกัน 

หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

รวมทงัการซือขายทรัพย์สนิทีมีนยัสาํคญั 

(9) กรรมการอิสระจะเป็นผู้แต่งตงัผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสาํคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยัง

มิได้มีการบรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(11) รายงานข้อมลูตาม “แบบรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัท ตามเกณฑ์ที

บริษัทกําหนด 

(12) พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง  รวมทังคัดเลือก 

เสนอแต่งตงักรรมการเพิมเติมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(13) ในกรณีทีจําเป็นคณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษา

ภายนอกเกียวกบัการดําเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(14) พิจาณาและอนุมัติเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัท เช่น การจ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท การคัดเลือก เสนอแต่งตัง 

และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นต้น กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศ

ความรู้เกียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะผู้บริหารหรือผู้ทีได้รับมอบหมาย 

 

  หน้าทีและความรับผิดชอบต่อทรัสต์ 

(1) กําหนดนโยบายทีสําคัญของทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือก

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(2) พิจารณาอนมุติัการซือหรือขายทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ตามนโยบาย

ของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุติัการจดัหาแหลง่เงินทนุให้แก่ทรัสต์ ซงึรวมถงึแหลง่ทีมาของเงินทนุ จํานวนของ

เงินทนุ ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้อง 
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(4) ดแูลจดัการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของทรัสต์ รวมทงัรายงานประเด็นต่างๆ ที

สาํคัญต่อคณะกรรมการในทกุๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

(5) พิจารณาอนมุติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยของทรัสต์ 

(6) พิจารณาอนมุติัการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยของทรัสต์ 

(7) พิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัระหว่างทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสต์กบั

บคุคลทีเกียวข้องกบัผู้จัดการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้องโดยกรรมการผู้

มีสว่นได้เสยีในเรืองนนัๆจะไม่มีสทิธิออกเสียง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการทีเกียวโยงกนั 

หรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้องรวมทงั

การซือขายทรัพย์สนิทีมีนยัสาํคัญ 

(9) กรรมการอิสระเป็นผู้แต่งตงัผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาอนมุติัแนวทางดําเนินการเพือบริหารความเสียงต่างๆ ทีอาจเกิดขนึกบัทรัสต์ 

(11) ดแูลให้ทรัสต์มีการควบคมุภายในทีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระบบการควบคุมภายใน

ของทรัสต์ 

(12) แต่งตงัคณะอนกุรรมการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมเพือให้

ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกียวกบัทรัสต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอของ

ฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนักลงทนุสมัพนัธ์ 

(13) คดัเลอืก เสนอแต่งตงั เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของทรัสต์ รวมทงัจดัประชมุผู้สอบบัญชี

อิสระ ตามความเหมาะสม 

(14) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในทีเป็นสาระสําคัญอันจะมีผลต่อการเปลียนแปลงราคา

หลกัทรัพย์ของทรัสต์ กรรมการจะต้องระงับการซือขายหลกัทรัพย์ของทรัสต์ในช่วงระยะเวลาที

เหมาะสมก่อนทีข้อมูลในนันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีเป็น

สาระสาํคญันนัต่อบคุคลอืน โดยผู้ ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 
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5. ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัทมีดังนี 

ชือ ตําแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทีผ่านมา 

1. นายอมร จุฬาลกัษณานกุูล กรรมการผู้จดัการ ปริญญาโท / 

บริหารการจดัการ 

(1) รับผดิชอบในการหาธุรกิจจากกลุม่ลกูค้าของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จํากัด) มหาชน รวมทงัหา

ลกูค้ารายใหม่ให้กับธนาคารและนําเสนอผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ทีทางธนาคารให้บริการทงัผลิตภัณฑ์ทางด้าน

สนิเชือ ผลติภณัฑ์ต่างๆ ทางด้านวาณิชธนกิจ 

(2) ร่วมพจิารณา กลนักรองและตัดสินใจในการนําเสนอ 

กบัทางธนาคารเพือพิจารณาอนุมัติในการให้บริการ

ต่างๆดงักลา่ว กลุม่ลกูค้าทีดูแลจะอยู่ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ โดยเน้นทีอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 

2. นางสาว วริษฐา เลศิทิวากร ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

ปริญญาโท / 

บริหารจดัการ (การเงิน) 

(1) พจิารณาการลงทนุในโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้าง

โรงงาน และ/หรือคลงัสินค้าเพือเช่ารวมถึงการลงทุน

ของสนิทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ 

(2) พิจารณาการจําหน่ายทรัพย์สินของกลุ่มไทคอนใน

รูปแบบต่างๆให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ร ว ม ถึ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ตั ง ก อ ง ทุ น ร ว ม

อสงัหาริมทรัพย์ ดงันี 

ก. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) 

ข. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

(“TLOGIS”) 

ค. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน

อินดสัเทรียลโกรท (“TGROWTH”) 

3 .นายธีรเมศร์ วฒุิภทัรพบิลูย์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

ปริญญาโท  / 

บริหารธุรกิจ 

ปริญญาตรี /การบญัชี  

(1) ดูแลจัดทํางบการเงินและงบประมาณของบริษัท  

และทรัสต์ บริหารสภาพคล่องของบริษัท คํานวณ 

NAV เงินปันผลของกองทุนและจัดเตรียมรายงาน

ต่างๆ ทีเกียวข้องกบัฝ่ายบญัชีการเงิน ตามข้อกําหนด

ของ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และทรัสตี  

(2) จดัทําประมาณการรายได้ การหาจุดคุ้ มทุน รายงาน

วิ เ ค ร า ะ ห์ สํ า หรั บ ผู้ บ ริ หา ร  วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ต่ า ง

งบประมาณ งบกระแสเงินสด รายงานการเคลือนไหว

ของเงินสด จดัการเรืองภาษีต่างๆ ของบริษัท การปิด

บญัชี ติดต่อกับธนาคาร สรรพากร ผู้สอบบญัชี ผู้จัด

จําหนา่ยลกูค้าและอืนๆ 
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ชือ ตําแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทีผ่านมา 

4 .นางสาวปริมโอภา  

ณชัชาจารุวทิย์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ปริญญาตรี /  

วารสารศาสตร์และ

สือสารมวลชน 

(1) ดูแลด้านการหา และให้ข้อมูลเกียวกับอาคารโรงงาน

แก่ลกูค้าหรือผู้สนใจเช่าพืนทีสําหรับกลุ่มลูกค้าบริษัท

ญีปุ่ น 

(2) การจัดทําสัญญาเช่า และสัญญาบริการ สําหรับ

ทรัพย์สนิให้เช่า 

(3) ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าทรัพย์สนิในการขอใบอนุญาต

ต่างๆทีเกียวกับการประกอบกิจการ เช่น ใบอนุญาต

ใช้ทีดิน, รง.3, ใบอนญุาตทํางาน 

(4) ประสานงาน และช่วยในการอํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เช่าในการติดต่อหนว่ยงานรัฐ เช่น การนิคมฯ, 

BOI เป็นต้น 

(5) ดูแลและบริหารจัดการให้อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม   

ไทคอน รวมถึงโรงงานทีเป็นทรัพย์สินของ TFUND 

และ TGROWTH ให้อยู่ในสภาพดีทงัในระหว่างทีมี 

และไม่มีผู้เช่า 

(6) ดูแลให้การทํางานของฝ่ายขาย การทําข้อตกลงและ

เงือนไขในการทําสญัญาเช่าโรงงาน รวมถึงการต่อ

อายุสญัญาเช่าให้เป็นไปตามนโยบายและเงือนไขที

กองทนุรวมกําหนดไว้ 

(7) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารทีเกียวกับ

การปฏิบัติงานอันเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ

ให้แก่ผู้จัดการกองทุนสําหรับงานซ่อมทีเป็นรายการ

ประจํา และตามทีผู้จดัการกองทนุร้องขอ 

(8) ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันภัยของกลุ่มไทคอน 

เพือควบคุมดูแลให้โรงงานทกุโรงได้รับการประกันภัย

ครบถ้วน 
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5. นายชิณวชัร์ ศิริทรัพย์ภิญโญ ผู้อํานวยการฝ่ายกํากับ

การปฏิบตัิงานและนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาตรี /  

นติิศาสตร์ 

(1) ดําเนนิการเกียวกบัเรืองกรรมสทิธิ และสิทธิการเช่าใน

ทีดิน 

(2) ดําเนนิการเกียวกบัการจดทะเบียนทางธุรกิจกับ กรม

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น จดทะเบียน

บริษัท   จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว  จด

ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ  ยืนสําเนาบญัชี

รายชือผผู้ ถือหุ้ น  ขอรับรองหนังสือรับรองของ

บริษัท  และจดทะเบียนสาขาของบริษัท เป็นต้น 

(3) ดําเนนิการเกียวกบัเรืองเครืองหมายการค้า กับสํานกั

เครืองหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(4) ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านผังเมือง , การก่อสร้าง

อาคารให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

(5) ให้คําปรึกษา / คําแนะนํา ทางด้านกฎหมาย ต่าง ๆ 

การร่างสญัญา บนัทกึ  การจดัทําหนงัสือมอบอํานาจ 

ให้ฝ่ายต่าง ๆ 

- อยู่ระหวา่งการสรรหา - ผู้อํานวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

- - 

 

6. ผู้มีอํานาจควบคุม 

- ไม่มี – 

 

7.  กรรมการอิสระ 

  ในการคดัเลอืกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ

อย่างน้อยดงัต่อไปน ี

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบคุคลทีเกียวข้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์) 

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทงัไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษา ทีได้รับเงินเดือนประจําจาก

บริษัท หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์

หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทังในด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง

ในลกัษณะทีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลทีอาจ

มีความขดัแย้งและไม่ได้รับการแต่งตงัให้เป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ 

(5) พร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีทีจําเป็นเพือผลประโยชน์ของบริษัท และ

พร้อมทีจะคดัค้านการกระทําของกรรมการอืนๆหรือของฝ่ายจดัการ 
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(6) สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัท เพือตดัสนิใจในกิจกรรมทีสาํคญัของบริษัท 

(7) มีความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสม หรือเป็นผู้ มีศกัยภาพสงูและเป็นทียอมรับ 

(8) ไม่เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือบุคคลทีตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้ บริหารตาม

ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(9) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน 

กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 

กฎหมายทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนัน ทังนี ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่

เป็นธรรมทีเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือ

ทจุริต 

(10) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

ทงัน ีบริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษัทดงัต่อไปนี 

(1) พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีกระบวนการจัดทําและการ

เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินบริษัทและทรัสต์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเชือถือได้

และทนัเวลา 

(2) พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน

และระบบการทํางานทีเหมาะสมในการทําหน้าทีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบัทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องทังนีเพือให้มันใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อทรัสต์ 

(4) ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อทรัสต์ 

 

จากขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการอิสระทีได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานทีเกียวข้องจะต้องมีการรายงานให้

กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอรวมถงึการให้คําแนะนําทีจําเป็นเกียวกบัเรืองดงัต่อไปน ี

(1) รายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัทรัสต์ 

(2) จุดอ่อนและจุดทีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกียวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการทํางานใน

การทําหน้าทีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

ทังนี คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาททีสําคัญในการติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่

บริษัท ในการดําเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาทีเกียวข้อง 

 

8. กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้ จัดการมีหน้าทีในการควบคุมติดตามบังคับบัญชาและดูแลการทํางานของบริษัท ในฐานะ

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ ดงัน ี
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(1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวัน รวมถึงการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เพือให้เป็นไปตามกฎระเบียบและสัญญาที

เกียวข้อง 

(2) กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหารงานรวมถึงการคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้างและการเลิก

จ้างพนักงานของบริษัทและกําหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนโบนัสและสวัสดิการต่างๆ

สาํหรับพนกังาน 

(3) ดแูลและควบคมุการปฏิบติังานด้านต่างๆของบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) เป็นตวัแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับ

ดแูลทีเกียวข้อง 

(5) มีอํานาจในการออก แก้ไขเพิมเติม ปรับปรุงระเบียบคําสงัและข้อบงัคับเกียวกับการทํางานของบริษัท

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(6) มีอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบใดๆตามทีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

โดยการมอบอํานาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ

ตามหนงัสอืมอบอํานาจทีให้ไว้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกําหนดหรือคําสงัทีคณะกรรมการ

ของบริษัทได้กําหนดไว้ ทงัน ีการมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

นนั จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ รับ

มอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งอาจมี

สว่นได้เสยีหรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับ 

ทรัสต์ 

 

          7.1.4 หน้าทีและความรับผดิชอบของบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

  บริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลกัในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซึง

รวมถงึการลงทนุในทรัพย์สนิของทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดย

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีในการดําเนินการใดๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ 

เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงหน้าทีดงัต่อไปนี  

 

 1.      หน้าทีโดยทัวไปของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(1) ปฏิบติัหน้าทีด้วยความระมดัระวงั ซือสตัย์สจุริต เพือประโยชน์ทีดีทีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที

ได้ให้ไว้เพิมเติมในเอกสารทีเปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) 

(2) บริหารจัดการทรัพย์สินของทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ แผนการดําเนินงานของทรัสต์ มติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  กฎ ระเบียบ และ

กฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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(3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(4) ดําเนินการเพิมทนุของทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(5) ดําเนินการลดทนุของทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

 

2. หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัทํารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และข้อมลูอืนตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(2) ในกรณีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ต้องชีแจง สง่เอกสาร หรือ หลกัฐานทีเกียวข้อง ดําเนินการ หรือ ไม่ดําเนินการใดๆ 

ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ซึงรวมถึงแต่ไม่

จํากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ก) ข้อมลูเกียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนกับทรัสต์ ตลอดจนมาตรการทีใช้

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้

ลงทนุทราบโดยชดัแจ้งในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครังแรก 

และทกุครังเมือเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) 

(ข) ข้อมลูเกียวกบัธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบับคุคลทีเกียวข้องของทรัสต์ และข้อมูลเกียวกับ

ธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและ

อปุกรณ์ของทรัสต์ ข้อมลูเกียวกบัธุรกรรมการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัของทรัสต์  

(ค) ข้อมลูเกียวกบัสว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บุคคลทีเป็นคู่ค้ากับทรัสต์ 

(หากมี)  

(3) ดูแลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนทีจะใช้สิทธิออก

เสียงในการอนุมัติเรืองต่างๆ รวมทังได้รับข้อมูลนันล่วงหน้าตามระยะเวลาทีกําหนดใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์ รวมทงัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) จดัทําและสง่ข้อมลู รายงาน และ/หรือ เอกสารต่างๆ ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลาทีกําหนด 

เช่น รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเต็ม รายงานประจําเดือนซึงแสดงถึงรายรับ

และรายจ่าย สิทธิเรียกร้อง และหนีทีต้องชําระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมูลเกียวกับการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ข้อมูลเกียวกับรายการทีเป็นธุรกรรมการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซงึทรัพย์สินหลกั ข้อมูลทีเกียวกับรายการทีเป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซงึทรัพย์สนิหลกั เป็นต้น 
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           3.     หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกับการลงทุนหรือการจาํหน่ายทรัพย์สินของทรัสต์ 

(1) จัดให้มี และ/หรือ ดําเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สินอืนอย่างเหมาะสม

ตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับทรัสต์และทรัพย์สิน

ของทรัสต์และหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(2) ดําเนินการต่างๆ ตามทีจําเป็นเพือให้มนัใจได้ว่าการจําหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ

เข้าทําสญัญาทีเกียวเนืองกบัอสงัหาริมทรัพย์เพือทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้

ตามกฎหมาย 

(3) ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสียงด้านต่างๆ ที อาจเ กิดจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์นนัๆ พร้อมจดัให้มีแนวทางการบริหารความเสยีง  

(4) จดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิหลกัตามหลกัเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(5) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการซ่อมแซม 

ปรับปรุง ฟืนฟ ูและบํารุงรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดี 

(6) จัดให้มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนัน โดย

ประกันภัยจะต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสงัหาริมทรัพย์ และการ

ประกนัภัยความรับผิดต่อบคุคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจาก

การดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

(7) ให้ความช่วยเหลอืทรัสตีในเรืองทีเกียวข้องกับการจําหน่ายทรัพย์สินหลกัของทรัสต์ รวมถึง การ

ตกลงดําเนินการจดัหาผู้ ซือทรัพย์สนิหลกั   

(8) ในกรณีมีการขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใดๆ อนัเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะช่วยเหลอืในเรืองต่างๆ เพือให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ หรือทําธุรกรรมดังกล่าวให้แก่

บคุคลอืนได้  

(9) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับทรัสต์และทรัพย์สิน

ของทรัสต์ แผนการกู้ ยืมเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของทรัสต์ประจําปี 

 

            4.   หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกับการดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ 

(1) ประสานงานกับผู้ เช่ารายย่อยในการจัดเก็บเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (หากมี)  

(2) อํานวยความสะดวกให้กับทรัสตี หรือ บุคคลทีได้รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึงผู้ ให้บริการที

เป็นบคุคลทีสามในการสาํรวจทรัพย์สนิหลกั  

(3) พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สนิหลกัก่อนสง่มอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือทรัสตี เมือมีการ

ทําหรือต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการใหม่หรือเมือสญัญาเช่าและสญัญาบริการเดิมสินสดุลง 

(แล้วแต่กรณี) 

(4) ดําเนินการใดๆ ทีจําเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเกิดเหตภุัยพิบติัต่อทรัพย์สนิของทรัสต์ 

(5) บริหารจดัการงบประมาณของทรัสต์ รวมถงึเงินสดหมนุเวียนของทรัสต์ 
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(6) จดัทํางบการเงินของทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี  

(7) เบิกจ่ายทรัพย์สินของทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทีเป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพือการดําเนินงาน

ประจําวนั (Petty Cash) หรือเพือวตัถปุระสงค์อืนๆ ทีตกลงร่วมกนักบัทรัสตี ภายใต้วงเงินทีได้รับ

อนมุติัจากทรัสตี  

(8) จดัให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดไว้

ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(9) ใช้สทิธิเรียกร้อง ดําเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้ หรือใช้สทิธิทางกฎหมายอืนๆ แทนทรัสตี ในเรือง

ทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการทรัสต์ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นครังคราว 

(10) เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานทรัสต์ 

(11) ให้คําแนะนําทรัสตีเกียวกบัสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และผลกระทบ

ทีจะมีต่อทรัสต์จากสภาวะดงักลา่ว  

 

5.          หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

             ผลประโยชน์ 

        ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ 

พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวโดยผู้จัดการกองทรัสต์จะขอความเห็นชอบจากทรัสตีและ

ขอให้ทรัสตีกําหนดเงือนไขในการทําธุรกรรมดงักลา่ว ในกรณีททีรัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหากธุรกรรมดังกล่าวไม่มีเหตุผล

และความจําเป็นเพียงพอ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่ดําเนินธุรกรรมดงักลา่ว 

 

6.           หน้าทีอืนๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์  

         ในกรณีทีมีการแต่งตงัทีปรึกษาเพือให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกียวกบัการลงทนุในทรัพย์สนิของทรัสต์ 

และการจัดการทรัพย์สินของทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตังทีปรึกษาซึงไม่มีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมเท่านนั ทังนี แต่หากข้อเท็จจริงเปลียนแปลงไปทําให้ทีปรึกษามีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณา ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะต้องไม่ให้ทีปรึกษาผู้ทีมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรืองนัน 

และดําเนินการอืนใดตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

          7.1.5 การบริหารจัดการ 

  บริษัทได้รับการจัดตังขึนโดยมีวัตถุประสงค์ทีจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลัก 

ทงันี บริษัท ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 5 ฝ่ายหลกั เพือให้การปฏิบติัหน้าทีในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของบริษัท เป็นไปตาม

สญัญาก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือระเบียบ

ต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยฝ่ายงานต่างๆ มีหน้าทีความรับผิดชอบซงึสามารถสรุปได้ดงัน ี
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1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

                ฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหน้าทีหลกัในการจดัการให้ทรัสต์มีการลงทนุในทรัพย์สินหลกัทีมีคุณภาพและ

ปริมาณทีเหมาะสม เพือให้ทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเนือง และสร้างผลตอบแทนทีดีทีสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจจะเป็นผู้จดัหาแหลง่เงินทนุทีเหมาะสมให้แก่ทรัสต์เพือใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย   

  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจยังมีหน้าทีตัดสินใจเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัและการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน

หลักตามนโยบายการลงทุน จัดหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมจากตลาดเงินและตลาดทุนโดยคํานึงถึงโครงสร้างเงินทุนที

เหมาะสม จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิตามระยะเวลาทีกําหนด พิจารณาตัดสินใจเกียวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนมุติั  

 

 2.     ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงินมีหน้าทีหลกัในการจดัทํารายงานทางการเงินของทรัสต์ นอกจากนี ยงัมี 

หน้าทีในการบริหารจัดการงบประมาณของทรัสต์ การบริหารกระแสเงินสดของทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมีคุณภาพ 

การเรียกเก็บค่าเช่า/บริการจากผู้ เช่าทรัพย์สนิของทรัสต์และการจ่ายชําระเงินของทรัสต์  

   ฝ่ายบัญชีและการเงินยังมีหน้าทีบริหารจัดการงบประมาณ บริหารจัดการกระแสเงินสด 

ตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินอืนตามนโยบายการลงทุน จัดให้มีรายงานทางการเงินของทรัสต์ซึงผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จดัเก็บค่าเช่าทรัพย์สนิของทรัสต์ คํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์เพือเปิดเผยต่อผู้

ลงทนุ  

 

 3.   ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

       ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าทีหลกัในการดําเนินการจัดหาให้มีผู้ เช่าทรัพย์สินของทรัสต์ เพือ

ให้ทรัสต์สามารถสร้างรายได้อย่างสมําเสมอ นอกจากนี ยงัเป็นผู้ดแูลให้ทรัพย์สนิของทรัสต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจน

ให้บริการซ่อมบํารุงทรัพย์สนิทีเสยีหายเมือผู้ เช่าร้องขอ 

   ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าทีวางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของทรัสต์ จดัหาผู้ เช่าทรัพย์สนิให้แก่ทรัสต์ จดัให้มีการซ่อมบํารุงและดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที

ดี ให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของทรัสต์

ในการขอหรือต่อใบอนญุาตต่างๆ จดัให้มีการประกนัภัยทรัพย์สนิ  

 

  4. ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์ 

ฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ มีหน้าทีหลกัในการดแูลให้บริษัท มีการปฏิบติั 

หน้าทีให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบัทรัสต์ทีออกโดยหน่วยงานทีเกียวข้อง นอกจากนี ยังมีหน้าทีให้ข้อมูลของทรัสต์

ต่อนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมถงึงานดแูลเกียวกบัเรืองร้องเรียนและข้อพิพาทด้วย 

ฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ยงัมีหน้าทีดแูลให้ทรัสต์รวมทงัผู้บริหารของบริษัท  

มีการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535, พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 รวมทัง

กฎข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ดําเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง จัดให้มีการประชุม
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คณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ รับเรืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกียวกับทรัสต์จาก

บคุคลภายนอก (ถ้ามี)  

 

 5.      ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัทจะว่าจ้างบคุคลภายนอกเพือเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซงึมีหน้าทีหลกัในการดแูลตรวจสอบ 

ให้การปฏิบติัหน้าทขีองทกุฝ่ายงานของบริษัท เป็นไปตามขนัตอนการปฏิบติัการในเรืองต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยู่

ภายใต้การควบคมุดแูลของกรรมการอิสระ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมีหน้าทีกําหนดแผนงานและดําเนินการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าทีของ 

ฝ่ายงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอิสระ ดแูลให้การทํารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง  
 

 

7.1.6 บุคลากร 

จํานวนบคุลากรในฝ่ายต่างๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์มีดงันี 

 
ลาํดับ ฝ่าย อัตรา (ตาํแหน่ง) จาํนวนในปัจจุบัน

1. กรรมการผู้จดัการ 1 1 

2. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 1 

3. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 1 

4. ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 

5. ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 2 2 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน วา่จ้างบคุคลภายนอก อยู่ระหวา่ง 

การสรรหา 

รวม 7 7 

 

7.2      ทรัสตี 

 

7.2.1 ข้อมูลทัวไป 

 ชือ   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

 สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่ 175  อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 7 ชัน 21 และชัน 26  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ประเภทธุรกิจ การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล (ทีมิใช่กองทนุสํารองเลียงชีพและ

ทีเป็นกองทนุสาํรองเลยีงชีพ) และการเป็นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์ 

 โทรศพัท์ 0-2674-6400 

 โทรสาร 0-2679-6882 

 Homepage www.bblam.co.th 
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7.2.2  หน้าทีและความรับผดิชอบในการเป็นทรัสตี 

  ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต ระมัดระวังเยียงผู้ มีวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

และความชํานาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสียงทีเพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้ มีวิชาชีพใน

ลกัษณะเดียวกันนันพึงกระทํา  เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องและข้อผกูพนัดงัต่อไปนี 

(1) ดูแลให้สัญญาก่อตังทรัสต์มีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง และในการแก้ไข

เปลยีนแปลงสญัญาก่อตงัทรัสต์ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์

และกฎหมายทีเกียวข้อง ทงันี หากการแก้ไขไม่เป็นไปตามทีกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการให้เป็นไปตาม

อํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง ทรัสต์และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 

2550 เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม นอกจากนัน กรณีทีหลกัเกณฑ์

เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือ การจัดการทรัสต์ทีออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 และพ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 มีการแก้ไขเปลียนแปลง

ในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรัสต์มีข้อกําหนดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ให้ทรัสตี

ดําเนินการเพือแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นัน ตามวิธีการที

กําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ หรือตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

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

(2) ติดตาม ดแูล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน

ของทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาอืนทีเกียวข้อง และ

กฎหมายทีเกียวข้องดงัน ี

ก. ดูแลให้การบริหารจัดการทรัสต์กระทําโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ตงัอยู ่

ข. ดแูลและดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีลกัษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง  ซึงรวมถึงการถอดถอน

ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมและการแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

ค. ควบคุมดูแลให้การลงทุนของทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

ง. ดแูลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ทีเกิดจากทรัพย์สิน

ของทรัสต์และการจดัทําบญัชีทรัพย์สนิในทรัสต์ รวมทงัการมีมาตรการทีเพียงพอในการให้ความ

คุ้มครองทรัพย์สนิของทรัสต์ 

จ. ควบคมุดแูลผู้จดัการกองทรัสต์ให้มีการจดัทําและเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตามที กําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเ กียวข้องซึงรวมถึงการจัดทําและ 

สง่งบการเงิน และรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทรัสต์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปน ี

(1) งบการเงินรายไตรมาสทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 
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(2) งบการเงินประจํางวดการบญัชีทีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

(3)  รายงานเกียวกบัฐานะการเงินผลการดําเนินงาน 

(4) รายงานการเปิดเผยข้อมลูอืนใดเกียวกบัทรัสต์ 

  โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  รวมถึงคํานึงถึงมาตรฐานที

คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความ

เห็นชอบไว้ด้วย นอกจากนัน ให้รายงานและชีแจงเหตุผลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชักช้า เมือมีเหตุการณ์ตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 57 แห่ง 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามที

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และจัดส่งรายงานประจําปีของทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับ

หนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

ฉ. กํากบัดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีข้อมูลทีเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  โดยข้อมูล

ดังกล่าวต้องสือสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคัญผิด รวมทังต้องใช้ความ

ระมดัระวงัอย่างสมเหตผุลเพือให้มนัใจได้ว่าได้ให้คําแนะนําทีเหมาะสมกับผู้ลงทุนหรือตัดสินใจ

เพือผู้ลงทนุอย่างเหมาะสม 

ช. ดแูลให้กระบวนการเพิมทุนและลดทุนชําระแล้วของทรัสต์ซึงดําเนินการโดยผู้จัดการกองทรัสต์

เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ซ. ดูแลการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือให้การได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน

ของทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ฌ. ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหา

รายได้  ซงึรวมถงึการจดัให้มีการประกนัภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน

หลักนัน  โดยครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์และการ

ประกนัภัยความรับผิดต่อบคุคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจาก

การดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

ญ. ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินงานทางธุรกิจ กู้ ยืมเงินเพือทรัสต์ ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่

ทรัพย์สินของทรัสต์ เข้าทําสญัญา และดําเนินกิจการต่างๆ เพือทรัสต์ เป็นไปตามทีกําหนดใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ฎ. ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักทีทรัสต์ลงทุน

เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ฏ. ดูแ ล ใ ห้ผู้ จั ด ก าร ก อ งท รั ส ต์ ดํา เ นิ นก า ร เ กีย ว กับก า ร ทํ าธุ ร ก รร ม ร ะ ห ว่ า ง ท รั ส ต์ กับ 

ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญา

ก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ฐ. ดูแลให้ผู้ จัดการทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิ 

ในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไป
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ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ให้ดําเนินการเป็นไปตามทีกําหนด 

ในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ฑ. ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การดําเนินการเกียวกับการขอมติ

จากทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิในการ 

ออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

ฒ. ในกรณีผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอืนบริหารอสังหาริมทรัพย์แทน  จะดูแลให้ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  โดยผู้จัดการกองทรัสต์

จะต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าทีของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและมีระบบในการ

กํากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอ 

ณ. กําหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สินของทรัสต์จากบัญชี

เพือการดําเนินงานประจําวัน (Petty Cash) ภายในระยะเวลาทีสมควร  เพือตรวจสอบรายการ

ดงักลา่ว 

ด. กําหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายทีจะเรียกเก็บจากทรัพย์สิน

ของทรัสต์เป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและสมควรซงึเกียวข้องกบัการบริหารจดัการทรัสต์โดยตรง 

ต. แสดงความเห็นเกียวกบัการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพือทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์  เพือ

การเปิดเผยข้อมลูของทรัสต์ต่อผู้ลงทนุ หรือเมือสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(3) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง เพือตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกียวกับเรืองทีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ต้องลงมติว่า เป็นกรณีทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ 

รวมถงึต้องทักท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ 

ในกรณีทีการดําเนินการนนัไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตงั ทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง 

(4) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการ นับแต่รู้ หรือ พึงรู้ถึงกรณีทีผู้ จัดการ

กองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ทรัสต์ หรือ ไม่ปฏิบัติหน้าที

ตามสญัญาก่อตังทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังดําเนินการเพือแก้ไข ยับยัง หรือเยียวยา

ความเสยีหายทีเกิดขนึแก่ทรัสต์ตามทีเห็นสมควร 

(5) บงัคบัชําระหนีหรือดูแลให้มีการบังคับชําระหนีเพือให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่างทรัสต์กับบุคคล

อืน 

(6) แยกการเก็บรักษาทรัพย์สนิของทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 

(7) ปฏิบติัหน้าทีแทนผู้จัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอืนจัดการทรัสต์

แทนในระหว่างนนัก็ได้  ทงันี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีสญัญาก่อตังทรัสต์ได้ระบุไว้  

ในกรณีทีไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทุีทําให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ เพือ

ป้องกัน ยังยัง หรือ จํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัสต์หรือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์และ พ.ร.บ. 

ทรัสต์ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 

   

56 

 

(8) ในกรณีทีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือ

ดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวม 

(9) จดัให้มีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ดําเนินการแทนได้ โดยทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการอย่างน้อยดงัต่อไปน ี

(ก) รายละเอียดทวัไป ซงึได้แก่ ชือผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไว้ 

ทนุชําระแล้ว วนัเดือนปีทีออกหน่วยทรัสต์ และข้อจํากดัในเรืองการโอน (ถ้ามี) 

(ข) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซงึได้แก่ ชือ สญัชาติ ทีอยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เลขที

หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ วันเดือนปีทีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้

ถือหน่วยทรัสต์ วนัเดือนปีทียกเลกิใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) และเลขที

คําร้องขอให้เปลยีนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

ทังนี ในกรณีทีการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอัตราทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ จะมี

สทิธิปฏิเสธการแสดงชือในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ในกรณีทีมอบหมายให้ผู้อืนเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ ต้องกํากบัดแูลให้ผู้ทีได้รับมอบหมายปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การจัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิ

ในหน่วยทรัสต์และสัญญาก่อตังทรัสต์ เว้นแต่มีการจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ 

(10) ชําระเงิน หรือ ทรัพย์สินอืนรวมทังการให้สิทธิ หรือ การจํากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีปรากฏ

รายชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย 

(11) จัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  โดยมีข้อมูลทีจําเป็นและ

เพียงพอเพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิง

ต่อทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และบุคคลอืนได้ รวมทังมีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ทีเกียวข้องกับการ

จดัการทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

สามารถติดต่อกบับคุคลเหล่านันได้ และมีข้อมูลทีแสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืน หรือ 

ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณีทีมีข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากัดสิทธินันไว้

ให้ชดัเจน 

(12) ในกรณีทีมีเหตุในการเปลียนผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้อง  จะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วัน

นบัแต่วันทีปรากฏเหตุดังกล่าว และจะแต่งตังบุคคลทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน 

นบัแต่วนัทีได้รับมติ  ทงันี ในกรณีทีขอมติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ จะดําเนินการแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์

รายใหม่โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็นสาํคญั 
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7.2.3   ค่าธรรมเนียมในการทาํหน้าทีทรัสตี 

(1) อตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value, “NAV”) ของทรัสต์ 

(2) โดยคาดว่าจะเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของทรัสต์ 

โดยทรัสตีจะคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตี และเรียกเก็บจากทรัสต์ทกุเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ 

ของทรัสต์ในวนัสดุท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึงข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าทีปรึกษา

กฎหมายหรือทีปรึกษาอืนๆ ทีแต่งตงัโดยทรัสตี 

นอกจากนี ทรัสตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาํหรับการปฏิบติัหน้าทีในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สนิ การออกไป 

ตรวจสอบการซือ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทังการตรวจสอบทรัพย์สินตามความจําเป็นเพือ

ประโยชน์ของทรัสต์ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวจากทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ค่าทีพกั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนเพิมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ เป็น

ต้น 

10. ผู้ทีเกียวข้องอืนๆ 

  

 นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

 บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท์ 02-229-2800  

 โทรสาร 02-359-1259 

 

 ผูส้อบบญัชี 

 นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4521 

 บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั 

 ชนั 33 อาคารเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ 

 เลขท ี193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

 

 

8. การกํากับดูแลกิจการ 

 

8.1 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของทรัสต์ทีเป็นสาระสาํคญั และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ 

ประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอืน โดยบริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซือขายหน่วยทรัสต์มายังฝ่ายกํากับ

การปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือนําสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาด 

 

8.2      กระบวนการและปัจจัยทีใช้พจิารณาตัดสินใจลงทุน รวมทังการบริหารจัดการทรัสต์ 
 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                            แบบ 56-REIT 

   

58 

 

8.2.1   การลงทุนในทรัพย์สินหลักของทรัสต์ 

            บริษัทจะดําเนินการดงัต่อไปนีก่อนการได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัแต่ละครัง  

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิซงึรวมถงึข้อมลูและเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง (Due Diligence) 

(2) จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิทีจะลงทนุตามทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(3) ในกรณีทีทรัสต์จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะทีเป็นการเช่าช่วง บริษัทจะจัดให้มี

มาตรการป้องกันความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสญัญาเช่า หรือ

การไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกันความเสียงดังกล่าวต่อ   

ทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

  ทงันี ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัเพิมเติม บริษัทจะดําเนินการดงันด้ีวย 

(1) จดัให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทนุในทรัพย์สนิ ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) ขออนมุติัการลงทนุในทรัพย์สนิ ดงันี 

2.1 การลงทนุในทรัพย์สนิทีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนัเป็นเจ้าของโดย  

ก. เว้นแต่เป็นกรณีทีเปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลู 

ข. สาํหรับธุรกรรมทีมีมลูค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือ ตังแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิของทรัสต์ขนึไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ของบริษัท 

ค. สําหรับธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไป หรือ เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

ง. จดัให้มีทีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกียวกบัการทํารายการทีเกียวโยงกับผู้จัดการ

กองทรัสต์เพือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์มีข้อมูล

ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุติัการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

จ. ดําเนินการให้บุคคลทีมีความเกียวโยงกับทรัพย์สินทีเสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการ

อนมุติัการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

2.2 การลงทุนในทรัพย์สินทีบุคคลทัวไปทีมิใช่ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันเป็น

เจ้าของ 

ก. การลงทนุในทรัพย์สนิทีมีมลูค่าตังแต่ร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของทรัสต์

ขนึไป ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัท 

ข. การลงทนุในทรัพย์สนิทีมีมลูค่าตังแต่ร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของทรัสต์ 

ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

8.2.2    หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 
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      การได้มาซึงทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงัต่อไปนี  

(1) เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสงิปลกูสร้างลกัษณะทีเป็น โรงงาน คลงัสนิค้า และ/ 

 หรือสาํนกังาน เพือได้มาซงึกรรมสทิธิ หรือสทิธิครอบครอง 

(2) เป็นการลงทุนในทรัพย์สินอืนใดทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ /หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะ

ประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั  

(3) ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึสทิธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.  

หรือ เป็นการได้มาซึงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ หรือสิทธิ

ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

(4) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสทิธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือ

การมีข้อพิพาทนันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และ

เงือนไขการได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์นนัยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(5) การทําสญัญาเพือให้ได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใดๆ ทอีาจมีผลให้ทรัสต์ 

ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายติุธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิ

แก่คู่สัญญาในการซืออสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืนโดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอน

ลว่งหน้า เป็นต้น 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิอืนใดทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็น 

ทรัพย์สินหลกัทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขาย (ถ้ามี) ในแต่ละครัง รวมทังจํานวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ทังนี 

ทรัสต์อาจลงทนุในโครงการทยีงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ได้มา และใช้

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพือนําไปจดัหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน

รวมของทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

เพือการพฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของทรัสต์ด้วย 

(7) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสทิธิและ 

เป็นไปเพือวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืน

คําขอ และเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

อย่างน้อย 2 รายทีได้รับความเห็นชอบจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. ทังนี จะประเมินล่วงหน้าก่อนการลงทุน

ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

(8) เฉพาะการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัครังแรก อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องมีมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500  

 ล้านบาท 

(9) กรณีเป็นการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามท ี
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ระบไุว้ในข้อ (1) - (8) ข้างต้นผ่านการถือหุ้นในบริษัททีจัดตังขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการใน

ลกัษณะเดียวกันกับทรัสต์ตามทีระบุในสัญญาก่อตังทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน ี

(ก) ทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(ข) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจะทําให้ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุม

ให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ และหลักเกณฑ์ใน

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ในทํานองเดียวกบักรณีทีทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันนัโดยตรง  

(10) กรณีทีเป็นการได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาทีได้มาสงูกว่าราคาประเมินตําสดุทีบริษัทประเมิน 

มลูค่าทรัพย์สนิได้จดัทําขนึลว่งหน้าก่อนการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีเกินกว่าร้อย

ละ 5 ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 

 

8.2.3   การจาํหน่ายทรัพย์สินหลักของทรัสต์ 

             บริษัทอาจจะพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดงัต่อไปน ี

(1) จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) การจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิหลกัต้องกระทําโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนุมัติ

ตามทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ อีกทงัมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือ การขอมติที

ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกบัการได้มาซงึทรัพย์สนิ 

(3) การจําหน่ายทรัพย์สินทีเข้าลกัษณะดังต่อไปนี จะกระทําได้เมือมีเหตุจําเป็นและสมควร และได้รับ

อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

ก. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแต่วนัทีทรัสต์ได้มาซงึทรัพย์สนิหลกันนั 

ข. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัทีทรัสต์ได้มาซงึกรรมสทิธิ ให้แก่เจ้าของเดิม 

 

 8.2.4    การบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของทรัสต์ 

 ในการบริหารทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์ บริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

โดยคดัเลอืกจากผู้ทีมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สนิในแต่ละประเภททรัพย์สนิทีทรัสต์จะลงทุน สําหรับทรัพย์สินทีทรัสต์

จะลงทุนครังแรก ในเบืองต้นผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตังผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทีพาร์คสําหรับทรัพย์สินประเภท

คลงัสนิค้า และไทคอนสาํหรับทรัพย์สนิประเภทโรงงาน (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที 12 ข้อ 1.4 การจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์) โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการควบคมุดแูลการทํางานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัน ี

1. กําหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยทุธ์ในการบริหารทรัพย์สนิ เพือให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบติั 

2. ควบคมุและดแูลการทําหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสมําเสมอโดยตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของรายงานทีเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลกูค้าค้างชําระ การทําการตลาด สภาพ

ทรัพย์สนิและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทงัการทําประกนัภัยทรัพย์สนิหลกั เป็นต้น 
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8.2.5    การคัดเลือกบุคคลทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการทรัสต์ 

             บริษัทมีการคดัเลอืกบคุลากรเพือทําหน้าทีบริหารจดัการทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทํางาน 

ในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสาํคญั ทงันี บริษัทจะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติตามทีระบุไว้ในประกาศ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัน ี

(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเริมงานกบับริษัท 

(2) เป็นผู้ ทีไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการทรัสต์ ซึงเป็นลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที

กลา่วไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนักลงทุนสมัพันธ์ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

ด้วย 

         ทงันี บคุลากรทีได้รับการคดัเลอืกในแต่ละตําแหน่งงาน จะมีข้อจํากดัมิให้ทําหน้าทีในตําแหน่งงานอืนทีอาจ 

ขดัแย้งต่อการปฏิบติัหน้าทีในตําแหน่งงานหลกัทีได้รับการมอบหมาย 

 

 

 

 8.2.6      การลงทุนในทรัพย์สินอืนเพือการบริหารกระแสเงนิสด 

                บริษัทมีระบบในการควบคมุดแูลการลงทนุในทรัพย์สนิอนืเพือการบริหารกระแสเงินสดของทรัสต์ โดยจะ 

ตรวจสอบประเภทของทรัพย์สนิอืนทีต้องการลงทุนและสดัส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในสญัญา

ก่อตงัทรัสต์ 

 

8.3       ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ 

บริษัทในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์จะทําการว่าจ้างทีพาร์ค ไทคอนและ/หรือบุคคลอืนตามความเหมาะสมให้เป็น

ผู้ ดําเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของทรัสต์ โดยบริษัทจะมีระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ 

โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่รายงานให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ เช่นรายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายงานต้นทุนค่าเช่าและ

บริการรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรายงานการค้างชําระหนี และการติดตามหนี รายงานพืนทีเช่า รายงานการ

จดัซือจดัจ้างประเภทงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา รายงานการทําประกันภัยทรัพย์สินหลกัในส่วนของผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

เป็นต้น 

 

8.4        ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

ค่าธรรมเนียมทีได้รับจากกองทรัสต์ 
ร้อยละ 

หน่วยทีเรียกเก็บ 
(ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการกองทรัสต์ 0.25 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการทรัพย์สินหลัก   
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     - คลงัสนิค้า 2 ของรายได้สทุธิ 

     - โรงงาน 4 ของรายได้สทุธิ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ   

     - คลงัสนิค้า 0.00-10.50 ของกําไรจากการดําเนินงาน 

     - โรงงาน 0.00-19.50 ของกําไรจากการดําเนินงาน 

ค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ ไม่เกิน 3 เดือน ตามอตัราค่าเช่าและบริการตามสญัญาเช่า 

ค่านายหน้าในการซือ/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รับโอน

สทิธิการเช่าอสงหาริมทรัพย์ 

3 ของมลูค่าการซือ/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รับโอนสทิิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 

8.5        การทาํหน้าทีบริหารจัดการทรัสต์อืน 

      ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่ได้ทําหน้าทีบริหารจัดการกองทรัสต์อืน นอกจากทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

 

8.6     ความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

     ในรอบปีทีผ่านมา ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักรรมการอิสระ ในมูลค่าเกินกว่าหลกัเกณฑ์

ทีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ 

 

9. รายการระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

และทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

 

9.1 รายการระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

 9.1.1     รายการระหว่างทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ทรัสตีในนามของทรัสต์จะแต่งตงั บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั หรือ ทีแมน เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ 

1. ทีแมนเป็นบริษัทย่อยของไทคอน โดยไทคอนถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระ

แล้วในทีแมน ไทคอนประกอบธุรกิจเป็นผู้ ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสินค้าให้เช่าในนิคม

อตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทําเลอืนทีมีศักยภาพ 

ในปัจจบุนั ไทคอนเป็นผู้นําในการพฒันาและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลงัสินค้า

ให้เช่าทีมีสว่นแบ่งการตลาดสงูทีสดุ รวมทังมีบุคลากรทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญในธุรกิจ 

ซงึจะช่วยให้สามารถสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของ ทีแมนในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้เป็นอย่างดี 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของทีแมนเป็นผู้ มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
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และการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิงในทรัพย์สิน

ประเภทคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า ดงันนั ทีแมนจงึมีความเหมาะสมทีจะเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ซงึทีแมนจะเรียกเก็บจากทรัสต์ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

1. ค่าธรรมเนียมการบริหารทรัสต์ ประกอบไปด้วยอัตราพืนฐานและอัตราค่าธรรมเนียมการได้มาและ

จําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิของทรัสต์ โดย 

1.1 อัตราพืนฐานคิดเป็นอัตราไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของทรัสต์ 

(TAV) ซงึคาดว่าจะเรียกเก็บจริงในอตัราร้อยละ 0.25 และ 

1.2 อตัราค่าธรรมเนียมการได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของทรัสต์ คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 

5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินทีได้มา และ/หรือ จําหน่ายไปของทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ซึงคาดว่าจะ

เรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 3.00 ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์จะยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียมการ

ได้มาซึงทรัพย์สินของทรัสต์ ในกรณีทีซือทรัพย์สินมาจากบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ และจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจําหน่ายไปสําหรับทรัพย์สินทีได้มาในการลงทุนครัง

แรกนี ในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยใช้สิทธิในการซือทรัพย์สิน (Option to Buy) ตามสัญญาเช่า

ทรัพย์สนิบางรายการทีทรัสต์เข้าลงทนุ 

2. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีผู้จัดการ

กองทรัสต์จะคิดกับทรัสต์ จะมีอัตราใกล้เคียงกับทีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ซึงได้แก่ทีพาร์คและไท

คอน) เรียกเก็บจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและ

โรงงานให้เช่า โดยจะประกอบด้วย 

2.1 ค่าธรรมเนียมทีอ้างอิงกบัรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

2.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษทีอ้างอิงกับกําไรจากการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ (โดยอัตรา

ค่าธรรมเนียมการบริหารของทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าและโรงงานมีความแตกต่างกัน

เนืองจากต้นทนุการบริหารทรัพย์สนิทีต่างกนั) 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการหาผู้ เช่ารายใหม่ (Commission Fee) 

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ข้างต้นเป็นไปตามเงือนไขการค้าปกติโดย 

ก. ค่าธรรมเนียมการบริหารทรัสต์ ซึงระบุเพดานเรียกเก็บไว้ทีไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ NAV 

หรือไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ TAV สามารถเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (โดยเทียบกับค่าธรรมเนียม

ผู้จดัการกองทนุของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน ประมาณ

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของ NAV) และเทียบกับค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ทีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที 9 กันยายน 2557 ซึงระบุอัตราค่าธรรมเนียมการ

บริหารทรัสต์ไว้ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ TAV และค่าธรรมเนียมสําหรับการได้มาและจําหน่ายไป

ซงึทรัพย์สนิของทรัสต์เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมสําหรับการได้มาและจําหน่ายของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (โดยเทียบกับค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ
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กองทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุในทรัพย์สนิประเภทเดียวกันประมาณไม่เกินร้อย

ละ 3.00 ของมลูค่าการได้มาและจําหน่ายของทรัพย์สิน) ซึงสอดคล้องกับอัตราทีคาดว่าจะเรียก

เก็บของทรัสต์ทีร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินทีได้มาและจําหน่าย อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์มีภาระหน้าทีและขอบเขตงานทีมากกว่าผู้จัดการกองทุน เช่น การแสวงหาแหล่ง

เงินทุนและการวางโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสม การเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีอยู่ใน

ต่างประเทศ เป็นต้น ทงันี เพือเป็นแรงจูงใจให้ผู้จัดการกองทรัสต์แสวงหารายได้ รวมถึงบริหาร

จดัการทรัพย์สนิเพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ข. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์  ซึงอ้างอิงกับรายได้และกําไรขันต้น จะเป็น

แรงจูงใจให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ มีรายได้สูงสุด 

ขณะเดียวกนัก็จะต้องบริหารให้อย่างมีประสทิธิภาพโดยคํานึงถึงค่าเช่า ต้นทุน และการเก็บเงิน

ค่าเช่า ซงึจะเป็นผลดีต่อผลตอบแทนของทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

นอกจากนี  อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึงทีแมนคิดจากทรัสต์นัน ก็มีความ

สมเหตสุมผล 

 

 

 

 

9.1.2 รายการระหว่างทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน)  

(“ไทคอน”) 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

เมือวนัที 29 ตลุาคม 2557 ไทคอนได้ลงนามในสญัญาจะซือจะขายหุ้น (Share Sale and Purchase  

Agreement) กับ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  (“มิตซุย”) เมือดําเนินการซือขายและโอนหุ้นแล้วเสร็จ ทําให้ ณ 

วนัที 30 พฤศจิกายน 2557 สดัสว่นการถือหุ้นของทีแมน เปลยีนแปลงไป กล่าวคือ ไทคอน เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการ

กองทรัสต์ โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของผู้จัดการกองทรัสต์และเป็นผู้ มีอํานาจ

ควบคมุผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

  ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

1. ไทคอนจะขายทรัพย์สินทีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน จํานวน 20 หลงั ให้แก่ทรัสต์ในการ

ลงทนุครังแรก 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์จะว่าจ้างไทคอนเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 

เหตุผลและความจําเป็นของรายการ 

1. ทรัพย์สินทีไทคอนขายให้แก่ทรัสต์เป็นกรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน ซึงตังอยู่ในนิคม
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อุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมทีมีศักยภาพสูง และมีผู้ เช่าทีเป็นบริษัททังในประเทศและ

ต่างประเทศในหลากหลายอตุสาหกรรม โดยในปัจจบุนัมีอตัราการเช่าพืนทีเต็มพืนที ดังนัน ทรัพย์สิน

ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากรายได้ค่าเช่าและมูลค่า

ของทรัพย์สินทีมีโอกาสเพิมสูงขึนในอนาคต ทังนี ไทคอนเป็นผู้นําในการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทโรงงานให้เช่า และมีแนวโน้มทีจะเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับทรัสต์อย่างต่อเนืองใน

อนาคต ซงึทําให้ทรัสต์มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนือง 

2. ไทคอนเป็นผู้ นําในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าทีมีส่วนแบ่ง

การตลาดสงูทีสดุ และในปัจจบุนั นอกจากไทคอนจะบริหารโรงงานให้เช่าทีเป็นทรัพย์สินของตนเอง

แล้ว ไทคอนยงับริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าทีเป็นทรัพย์สินของกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และ

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) ทังนี เนืองจากไท

คอนมีทรัพย์สนิภายใต้การบริหารเป็นจํานวนมาก ทําให้ไทคอนสามารถเสนอทางเลือกให้แก่ลกูค้า (ผู้

ทีสนใจจะเช่า) ได้หลากหลายทงัในด้านทําเลทีตงั รูปแบบและขนาดของโรงงาน และการให้บริการแก่

บริษัทต่างชาติทีมีความต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมทังไทคอนมีบุคลากรทีมีความ

เชียวชาญและมีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี ไทคอนยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทําให้มีภาพลักษณ์ทีดีในการกํากับดูแลกิจการ ทําให้ผู้ เช่ารายย่อยมี

ความเชือมนัและสง่ผลดีต่อในการหาผู้ เช่าให้กบัโรงงานของทรัสต์ได้ 

 

 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. ทรัสต์ได้ซือทรัพย์สินดังกล่าวจากไทคอนในราคาทีสงูกว่าราคาประเมินเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของ

ราคาประเมินตําสดุทีจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ แต่ไม่เกินร้อยละ 11.59 ของราคาประเมินตําสดุ

ซงึเป็นราคาทีเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนืองจากทรัพย์สนิทีทรัสต์เข้าลงทุนยังมีโอกาสในการ

บริหารให้แสวงหารายได้เพิมเติม โดยราคาทรัพย์สนิสดุท้ายทีทรัสต์ลงทนุ ถูกกําหนดจากการรวบรวม

ความต้องการของผู้ ลงทุนสถาบันซึงสะท้อนสภาวะตลาดและอัตราผลตอบแทนทีผู้ ลงทุนคาดหวัง

ในช่วงระยะเวลาเสนอขาย นอกจากน ีผู้ลงทนุจะได้รับเงินสดจากการลดทุนอันเนืองจากสภาพคล่อง

สว่นเกิน 

2. ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และจะชําระค่าธรรมเนียมให้กับไทคอนใน

ฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานในอัตราทีไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทีระบไุว้ในสญัญาแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 

9.1.3 รายการระหว่างทรัสต์กับนิติบุคคลทีมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

นิติบคุคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

จํากดั (“ทีพาร์ค”) 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ทีพาร์คเป็นนิติบคุคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ (ทีแมน) โดย ทีพาร์คและทีแมน  
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มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั คือ ไทคอน ซงึไทคอนถือหุ้นของทีพาร์ค ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของ

บริษัท 

 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

1. ทีพาร์คขาย ให้เช่า และให้เช่าช่วงในทรัพย์สินทีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้า จํานวน 14 

หลงั (แบ่งเป็น 25 ยูนิต) ให้กับทรัสต์ในการลงทุนครังแรก ซึงได้แก่ กรรมสิทธิ ในทีดิน กรรมสิทธิ ใน

อาคารคลงัสนิค้า สทิธิการเช่าทีดินและสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้าระยะยาว 

2. ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างทีพาร์คเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 

เหตุผลและความจําเป็นของรายการ 

1. ทรัพย์สินของทีพาร์คทีทรัสต์ลงทุนครังแรก ตังอยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค และสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุรี) ซึงเป็นทําเลทีมีศักยภาพและใกล้แหล่งอุตสาหกรรมและเส้นทาง

คมนาคมทีสาํคญั โดยในปัจจบุนัมีผู้ เช่าทีเป็นบริษัทชนันําทงัในประเทศและต่างประเทศ และมีอัตรา

การเช่าพืนทีร้อยละ 94.87 ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 ดังนัน ทรัพย์สินดังกล่าวจะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนให้กับกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากรายได้ค่าเช่า นอกจากนี ในส่วนทีกองทรัสต์

เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารจะมีโอกาสทีมลูค่าของทรัพย์สนิเพิมสงูขนึได้ในอนาคต 

2. ทีพาร์คเป็นผู้นําในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสนิค้าให้เช่าและมีคลงัสินค้าให้เช่าจํานวน

มากในหลายทําเล นอกจากนี ทีพาร์คยังบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าให้เช่าทีเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิ

สติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล     โกรท 

(TGROWTH) ทงันี การทีทีพาร์คมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารเป็นจํานวนมากทําให้ทีพาร์คสามารถ

เสนอทางเลือกให้แก่ลกูค้า (ผู้ทีสนใจจะเช่า) ได้หลากหลายทังในด้านทําเลทีตัง รูปแบบและขนาด

ของคลงัสนิค้าและการให้บริการแก่บริษัทต่างชาติทีมีความต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. ทรัสต์ได้ซือทรัพย์สินดังกล่าวจากทีพาร์คในราคาทีสงูกว่าราคาประเมินเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของ

ราคาประเมินตําสดุทีจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ แต่ไม่เกินร้อยละ 11.59 ของราคาประเมินตําสดุ 

ซงึเป็นราคาทีเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนืองจากทรัพย์สินทีทรัสต์จะเข้าลงทุนยังมีโอกาสใน

การบริหารให้แสวงหารายได้เพิมเติม โดยราคาทรัพย์สินสดุท้ายทีทรัสต์จะลงทุน จะถูกกําหนดจาก

การรวบรวมความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันซึงจะสะท้อนสภาวะตลาดและอัตราผลตอบแทนทีผู้

ลงทุนคาดหวังในช่วงระยะเวลาเสนอขาย นอกจากนี ผู้ ลงทุนจะได้รับเงินสดจากการลดทุนอัน

เนืองจากสภาพคลอ่งสว่นเกิน  

2. ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และจะชําระค่าธรรมเนียมให้กับ ทีพาร์คใน

ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าในอัตราทีไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ตามอตัราตลาด 
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9.1.4 นโยบายในการทํารายการระหว่างทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

สญัญาก่อตงัทรัสต์มีข้อกําหนดเกียวกบัการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ บคุคล 

ทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ดงัต่อไปน ี

1. การทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

ต้องเป็นธุรกรรมทีมีรายการเข้าลกัษณะดงัน ี

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง  

(ข) เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของทรัสต์  

(ค) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราทีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(จ) ผู้ทีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนนั  

2. การอนมุติัธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ต้องผ่านการดําเนินการตามขนัตอนดงัน ี

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือ ตังแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของทรัสต์ขึนไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ของผู้จดัการกองทรัสต์  

(ค) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ 20,000,000   บาทขึนไป หรือ เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  3  ใน   4  ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีง 

3.    ในกรณีทีธุรกรรมนันเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกั การคํานวณมูลค่าจะคํานวณ

ตามมูลค่าการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้โครงการนันๆ 

พร้อมจะหารายได้ ซงึรวมถงึทรัพย์สนิทีเกียวเนืองกบัโครงการนนัด้วย 

4.    กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หน้าทีของผู้จัดการ

กองทรัสต์และทรัสตีมีดงัต่อไปนี  

(ก) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี 

แสดงความเห็นของตนเกียวกบัลกัษณะธุรกรรมทีเป็นไปตามข้อ 1) พร้อมทังเหตุผลและข้อมูล

ประกอบทีชดัเจน   

(ข) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกับลักษณะของธุรกรรมใน

ประเด็นว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ และในกรณีทีเป็นการ

ขอมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน

เพือประกอบการขอมติทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 
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5. ในกรณีทีได้มีการแสดงข้อมลูสาํหรับการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที

เกียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวน 

การทําธุรกรรมดังกล่าวไม่ต้องได้รับการอนุมัติตามข้อ 2) และไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความ

เห็นชอบตามข้อ 4) 

 

9.2  รายการระหว่างทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครังแรกนัน ทรัสต์จะมีการทํารายการระหว่างกัน

กบับคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตี ดงัน ี

 

รายการระหว่างทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”) 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดยถือหุ้นร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระ

แล้วของทรัสต์ นอกจากน ีบมจ. ธนาคารกรุงเทพ ยงัปฏิบติัหน้าทีอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง

นี ดงันี 

1. ทีปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังแรก 

2. ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

3. ผู้ลงทนุในหน่วยทรัสต์ ในกรณีทีมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจองซือของผู้ลงทุน และข้อตกลงในการรับประกัน

การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์กําหนดให้ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย (บมจ. ธนาคารกรุงเทพ) ต้องลงทุนใน

หน่วยทรัสต์ทีเหลอืจากการจองซือ โดย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดียวกันจะลงทุนในหน่วยทรัสต์

ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายในครังน ี

4. ผู้ให้กู้ ยืมเงินเพือลงทนุในทรัพย์สนิทีทรัสต์จะลงทนุครังแรก 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจให้บริการทางการเงินอืนแก่ทรัสต์ภายใต้ สิทธิในการให้บริการทางการเงินก่อนสถาบัน

การเงินอืน ในกรณีทีอัตราหรือ ราคาทีทรัสต์ได้รับจาก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เทียบเท่ากับหรือดีกว่าสถาบันการเงินอืน 

(Right to Match) ตามเงือนไขในการกู้ ยืม โดยการให้บริการเหลา่นีจะเป็นไปตามเงือนไขการค้าทวัไป 

 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

1. ทรัสตีจะเป็นผู้ดแูลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นทีปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย

และรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินอืนให้แก่บมจ. ธนาคาร

กรุงเทพ  

2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพอาจต้องลงทนุในหน่วยทรัสต์ ตามข้อตกลงในการรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

โดย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดียวกันจะลงทุนจะในหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ

หน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายในครังแรก 
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3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพจะให้ทรัสต์กู้ ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นการกู้ ยืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครัง

แรกหรือกู้ ยืมเงินเพือลงทนุในทรัพย์สนิหรือเพือวตัถปุระสงค์อืนในอนาคต (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 

1 ข้อ 1.5 หวัข้อ “การกู้ ยืมเงิน”) 

 

เหตุผลและความจําเป็นของรายการ 

1. ทรัสตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆของทรัสต์ตามอัตราและเงือนไขทีได้รับความ

เห็นชอบแล้วจากผู้จดัการกองทรัสต์และไม่เกินอตัราทีได้เปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือ

ชีชวน 

2. เงือนไขตามสัญญาเงินกู้ เป็นเงือนไขทีเป็นไปตามทางการค้าปกติและไม่ทําให้ทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็น

เงือนไขทีเทียบเคียงได้กับเงือนไขปกติทีผู้ ให้กู้ เสนอให้กับลกูค้ารายใหญ่ชันดีรายอืนทีมีรูปแบบความเสียงที

ใกล้เคียงกนัในอตุสาหกรรมทีใกล้เคียงกนัได้ 
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ส่วนที 3 

 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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10. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคัญ 

 

รายงานทีแสดงดงัต่อไปนีเป็นรายงานทีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

10.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557             

             หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2557 ร้อยละ 

สินทรัพย์     

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม   4,228.00    93.81  

เงินฝากธนาคาร   223.74    4.96  

ลกูหนี     

จากการใช้เช่าและบริการ   2.20    0.05  

จากดอกเบีย   0.45    0.01  

อืนๆ   8.39    0.19  

ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี   42.69    0.95  

สนิทรัพย์อืน   1.30    0.03  

รวมสินทรัพย์   4,506.77    100.00  

หนีสินและสินทรัพย์สุทธิ     

หนีสิน     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   49.43    1.10  

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย   61.73    1.37  

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ   99.02    2.20  

เงินกู้ ยืมระยะยาว   860.00    19.08  

หนีสนิอืน   3.63    0.08  

รวมหนีสิน   1,073.80    23.83  

สินทรัพย์สุทธิ     -   

ทนุจดทะเบียนและได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์   3,425.00    76.00  

กําไรสะสม   7.97    0.18  

รวมสินทรัพย์สุทธิ   3,432.97    76.17  

หนีสินและสินทรัพย์สุทธิ   4,506.77    100.00  
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10.2 งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 (วันจดัตังกองทรัสต์)  

ถงึวันที 31 ธันวาคม 2557 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2557 ร้อยละ 

รายได้จากการลงทุน     

รายได้ค่าเช่าและบริการ   8.92    76.25  

รายได้ดอกเบีย   1.39    11.88  

รายได้อืน   1.39    11.87  

รวมรายได้   11.70    100.00  

ค่าใช้จ่าย     -   

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์   1.51    12.87  

ค่าธรรมเนียมทรัสตี   0.19    1.65  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   0.06    0.50  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   0.10    0.85  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ   0.12    1.03  

ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีตัดจ่าย   0.79    6.78  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย   0.95    8.16  

รวมค่าใช้จ่าย   3.72    31.84  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ   7.97    68.16  

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน   7.97    68.16  
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10.3 งบกระแสเงนิสดสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 (วันจดัตังกองทรัสต์)  

ถงึวันที 31 ธันวาคม 2557 

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2557 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 

                  

(4,060.51) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

                    

4,284.26  

เงนิฝากธนาคารเพิมขึนสุทธิ 

                       

223.74  

เงินฝากธนาคารต้นงวด 

                                 

-  

เงนิฝากธนาคารปลายงวด 

                       

223.74  
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10.4 อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (ล้านบาท) 

                    

3,432.97  

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลียระหว่างงวด (ล้านบาท) 

                    

3,425.40  

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมสทุธิต่อรายได้รวม (%) 

                         

68.16  

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถัวเฉลยีระหว่างงวด (%) 

                           

0.11  

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมต่อมูลค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลียระหว่างงวด (%) 

                     

0.34  

อตัราสว่นหนีสนิต่อมูลค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลยีระหว่างงวด (%) 

                         

31.35  

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของการซือขายเงินลงทนุระหว่างงวดต่อ

มลูค่า   

สนิทรัพย์สทุธิถัวเฉลยีระหว่างงวด (%)* 

                       

123.43  

หมายเหต ุ  *  มูลค่าการซือขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคํานวณโดยใช้วธีิถวัเฉียถ่วงนําหนกัตามระยะเวลาทีมี

อยู่ในระหวา่งงวด 
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11. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของทรัสต์ 

11.1      ฐานะทางการเงนิ 

 

1. สินทรัพย์ 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2557 ทรัสต์มีสนิทรัพย์รวมเป็นจํานวนทงัสนิ  4,506.77 ล้านบาท โดยหลกั 

เป็นเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 4,228 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.81 ของสินทรัพย์รวม  เป็นการลงทุนในทีดิน  

อาคารคลงัสนิค้า และอาคารโรงงาน สญัญาเช่าช่วงทีดิน  สญัญาเช่าทีดินและอาคารคลงัสินค้า โดยสิทธิการเช่ามีอายุ 28 – 

30 ปี 

 

2. หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557  ทรัสต์มีหนีสนิรวมเป็นจํานวนทงัสนิ 1,073.80 ล้านบาท  โดยหลกั 

ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.09 ของหนีสินรวม และเงินมัดจําค่าเช่าและบริการ 

จํานวน 99.02 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.22 ของหนีสินรวม  เงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นการกู้ ยืมจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เพือใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  โดยมีเงือนไขในการจ่ายชําระคืนครังแรกในเดือนธันวาคม 2564 จะต้องชําระ

คืนทังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2567  ทังนีภาระดอกเบียทีต้องจ่ายชําระมีอัตราดอกเบียเท่ากับ MLR ลบอัตราคงทีต่อปี 

นอกจากน ีเงินมดัจําค่าเช่าและบริการเป็นเงินมดัจําจากผู้ เช่าอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานทีกองทรัสต์ได้รับโอนมาจาก 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั และ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

 

3. สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 ทรัสต์มีสนิทรัพย์สทุธิรวมเป็นจํานวนทงัสนิ 3,432.97 ล้านบาท   

ประกอบด้วยทนุจดทะเบียนทีกองทรัสต์เรียกชําระแล้ว จํานวน 3,425 ล้านบาท และการเพิมขึนของรายได้จากการลงทุนสทุธิ

ในระหว่างปี จํานวน 7.97 ล้านบาท 

 

11.2       ผลการดําเนินงาน 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธันวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรัสต์) ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2557   

ทรัสต์มีรายได้จากการลงทนุสทุธิทงัสนิ 7.97 ล้านบาท โดยเป็นรายได้รวมจํานวน 11.70 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 

3.72 ล้านบาท 

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและบริการจํานวน 8.92 ล้านบาท  รายได้ดอกเบียรับจากเงิน 

ฝากธนาคาร จํานวน 1.39 ล้านบาท  และรายได้จากเงินชดเชยจากการรับประกันการมีผู้ เช่าทีได้รับจาก บริษัท ไทคอน    โลจิ

สติคส์ พาร์ค จํากดั และ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) จํานวน 1.39 ล้านบาท    

ค่าใช้จ่ายรวมโดยหลกัประกอบด้วย 1.) ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ทีจ่ายให้แก่บริษัท ไทคอน       

แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“TMAN”) จํานวน 1.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกียวกับ

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่า

นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่  และค่านายหน้าในการซือ/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า  2.) ดอกเบีย
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เงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 0.95 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 25.62 ของค่าใช้จ่ายรวม  และ 3.) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย

จํานวน 0.79 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 21.30 ของค่าใช้จ่ายรวม  
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รายงาน และ งบการเงนิ 

31 ธันวาคม 2557 
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รายงานของผู้สอบบญัชรัีบอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 

ข้าพเ จ้าได้ตรวจสอบงบการเง ินของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทร ัพย์และส ิทธิการเช่าอส ังหาริมทรัพย์ไทคอนซึง

ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลียนแปลง

สินทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินทีสําคญัสําหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 (วันจัดตังกองทรัสต์

ฯ) ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญัและหมายเหตเุรืองอืน ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถกูต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคมุภายในทีผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาว่าจําเป็นเพือให้สามารถจดัทํางบการเงินทีปราศจากการ

แสดงข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัช ี

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ

การเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึงรวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมลูทีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดังกล่าว ผู้ สอบบัญชี

พิจารณาการควบคมุภายในทีเกียวข้องกับการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการเพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู้จดัการกองทรัสต์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีทีจดัทําขึนโดยผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทงัการประเมนิการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดําเนินงานการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแส

เงินสดและข้อมลูทางการเงินทีสําคญัสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 (วันจัดตังกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 

2557 ของกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ 

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
 

งบดุล 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 
      

      
(หน่วย: บาท) 

    
หมายเหตุ 

  
สินทรัพย์ 

      
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 

    
   (ราคาทนุ: 4,228,000,000 บาท) 

  
7 

 
4,228,000,000 

เงินฝากธนาคาร 
   

8 
 

223,744,343 

ลกูหนี 
      

จากการให้เช่าและบริการ 
   

9 
 

2,203,778 

จากดอกเบีย 
   

16 
 

450,865 

อืน 
   

16 
 

8,387,820 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
   

10 
 

42,687,007 

สนิทรัพย์อืน 
     

1,300,450 

รวมสินทรัพย์ 
     

            

4,506,774,263  

หนีสิน 
      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
   

16 
 

49,428,513 

ภาษีหกั ณทีจ่ายค้างจ่าย 
     

61,726,483 

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 
     

99,016,087 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 
   

11, 16 
 

860,000,000 

หนีสนิอืน 
     

                    

3,630,396  

รวมหนีสิน 
     

            

1,073,801,479  

สินทรัพย์สุทธิ 
     

            

3,432,972,784  

       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 
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งบดุล (ต่อ) 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 
      

      
(หน่วย: บาท) 

    
หมายเหต ุ

  
สินทรัพย์สุทธิ: 

      
ทนุจดทะเบียน 

      

หน่วยทรัสต์ 342,500,000 หน่วยมลูค่าหน่วยละ 10 บาท 
  

            

3,425,000,000  

ทนุทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
     

หน่วยทรัสต์ 342,500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท 12 
 

            

3,425,000,000  

กําไรสะสม 
   

13 
 

                    

7,972,784  

สินทรัพย์สุทธิ 
     

            

3,432,972,784  

      

                                    

-  

สนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วย 
     

10.0232  

       
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทงัหมด ณ วนัสนิงวด (หน่วย) 

  
342,500,000 

       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 
      การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 

  
ประเภทเงินลงทนุ/ 

  
อาคารโรงงาน/ 

  
ร้อยละของ 

  
โฉนดเลขท ี พืนท ี ทีตัง คลงัสินค้าเลขท ี มลูค่ายติุธรรม 

 
มลูค่าเงินลงทนุ 

   
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

  
 (บาท) 

 
(ร้อยละ) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
      

 
สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้า 

    

  
29466 7-0-46 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค บางนา DG1/1              107,675,444  

 
2.55 

    
ตําบลบางววัอําเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา DG1/2 

   

     
DG1/3 

   

     
DG1/4 

   

 
สิทธิการเช่าทีดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า 

    

  2806, 18808, 18811, 

18812, 60712 

98-3-7.6 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค บางพลี 1 W1/1              248,378,795  
 

5.87 

   
ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ W1/2              128,094,726  

 
3.03 

    
W1/3              169,044,869  

 
4.00 

      
             545,518,390  

 
12.90 

  
2806 

  
W2                44,520,728  

 
1.05 

  

2805, 60712, 60713, 

60714   
W3              183,215,627  

 
4.33 

  

18789, 18790, 18791, 

18792, 2806   
W4              407,492,977  

 
9.64 

  
2806, 60712, 60713 

  
DG1/1                53,781,932  

 
1.27 

    
DG1/2 

   

    
DG1/3 

   

 
กรรมสิทธิในทีดินและอาคารคลังสินค้า 

     

  
195065 6-1-71.4 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 W2/1              117,606,133  

 
2.78 

    
ตําบลบอ่วินอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ W2/2 

   

  
195062 9-2-77 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซบีอร์ด 2 W5/1              180,872,430  

 
4.28 

    
ตําบลบอ่วินอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ W5/2 

   

  
177126 24-0-56 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค ศรีราชา W5/1              424,453,254  

 
10.04 

    
ตําบลสรุศักดิ อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี W5/2 

   

     
W5/3 

   

  
173839, 11303 8-1-22 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค ศรีราชา W16                84,578,225  

 
2.00 

    
ตําบลสรุศักดิ อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 

    

  
194794 24-0-37.9 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค ศรีราชา W20              300,263,856  

 
7.10 

    
ตําบลสรุศักดิ อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 

    

  
178448 7-0-21.4 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 W2              120,507,233  

 
2.85 

    
ตําบลหนองขามอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

    

  
177198 6-2-4.8 โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 FZ4                91,273,071  

 
2.16 

    
ตําบลหนองขามอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

    

  
47950 13-0-8 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบรีุ W1              175,851,296  

 
4.16 

    
ตําบลหวัหว้าอําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 

    

 
กรรมสิทธิในทีดินและอาคารโรงงาน 

     

  
9994, 14727 5-1-39.7 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ SF.B1.9 A32,39                82,518,144  

 
1.95 

    
ตําบลมาบยางพรอําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

    

  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินน ี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 
      

         การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 

  
ประเภทเงินลงทนุ/ 

  
อาคารโรงงาน/ 

  
ร้อยละของ 

  
โฉนดเลขท ี พืนท ี ทีตัง คลงัสินค้าเลขท ี มลูค่ายติุธรรม 

 
มลูค่าเงินลงทนุ 

   
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

  
 (บาท) 

 
(ร้อยละ) 

  
31698 6-0-87.9 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซตีิ SF.M3.3 A220/1 

               

96,517,367   
2.28 

    
ตําบลมาบยางพรอําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

    

  
7435 4-0-18 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.A1.8/1 L_42 

               

55,462,129   
1.31 

    
ตําบลหนองขามอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

    

  
181769, 181770 4-0-11.4 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.A1.8/2 L_42/2,L_43/2 

               

57,017,774   
1.35 

    
ตําบลหนองขามอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

    

  
183315 4-0-29.2 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.M1.8 G_007 

               

55,790,386   
1.32 

    
ตําบลบอ่วินอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

    

  
185321, 185322 11-1-29.4 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.A3 G_025/3 

               

88,260,390   
2.09 

    
ตําบลบอ่วินอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF.A2.2 G_025/2 

               

65,020,841   
1.54 

      

             

153,281,231   
3.63 

  
167088 20-3-60 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.L3.2 G_032/1 

               

93,696,976   
2.22 

    
ตําบลบงึ อําเภอศรีราชาจงัหวดัชลบรีุ SF.A2.7/3 G_032/2 

               

78,359,834   
1.85 

     
SF.A2.7/2 G_032/3 

               

78,089,814   
1.85 

     

SF.A2.7/1 

G_032/4,G_033/1 

               

78,089,814   
1.85 

     
SF.B3.5 G_033/2 

             

100,123,455   
2.37 

     
SF.L4.4 G_033 

             

124,803,294   
2.95 

      

             

553,163,187   
13.09 

  
20170 5-2-1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.A1.3 G1/4-4 

               

36,933,235   
0.87 

    
อําเภอบางปะอินจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา SF.A1.5/3 G_1/4_5 

               

39,945,916   
0.94 

      

               

76,879,151   
1.81 

  
59721 3-3-15 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.C2.2 F_7/12 

               

65,163,170   
1.54 

    
อําเภอบางปะอินจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 
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55952 4-1-42 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.M2.2 F_7/13 

               

59,807,293   
1.42 

    
อําเภอบางปะอินจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 

    

  
30621 2-2-72 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลบ้านช้าง SF.A1.3/1 28_1 

               

38,718,528   
0.92 

    
อําเภออุทยัจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 

    

  
52780 3-3-5 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ SF.M1.5/2 D_1 

               

48,314,474   
1.14 

    
ตําบลบอ่วินอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

    

  
52781 3-1-84 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ SF.M1.5/1 D_2 

               

47,756,570   
1.13 

    
ตําบลบอ่วินอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

    

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  

          

4,228,000,000   
100.00 

      

                                 

-      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินน ี
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
 

งบกําไรขาดทุน 
 

สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันท ี12 ธันวาคม 2557 (วันจัดตังกองทรัสต์ฯ) ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2557 

      
 (หน่วย: บาท) 

    
หมายเหต ุ

  
รายได้จากการลงทุน 

      

รายได้ค่าเช่าและบริการ 
     

                    

8,919,891  

รายได้ดอกเบีย 
   

16 
 

                    

1,389,221  

รายได้อืน 
   

15, 16 
 

                    

1,388,619  

รวมรายได้ 
     

                 11,697,731  

ค่าใช้จ่าย 
      

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 
   

14, 16 
 

                    

1,505,003  

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
   

14, 16 
 

                       

193,040  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
   

14, 16 
 

                      

58,644  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
     

                       

100,000  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
     

                       

120,589  

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 
     

                       

793,424  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 
   

16 
 

                       

954,247  

รวมค่าใช้จ่าย 
     

                    

3,724,947  

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ
     

                    

7,972,784  

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 
    

                    

7,972,784  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

 
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันท ี12 ธันวาคม 2557 (วันจัดตังกองทรัสต์ฯ) ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2557 

      
 (หน่วย: บาท) 

    
หมายเหต ุ

  
การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด 

   
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 

     
                    7,972,784  

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 
    

                    7,972,784  

การเพมิขนึของทุนทไีด้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
     

หน่วยทรัสต์ทีออกจําหน่ายในระหว่างงวด 
     

จํานวน 342,500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท 
 

12 
 

            3,425,000,000  

การเพมิขนึของทุนทไีด้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
    

            3,425,000,000  

การเพมิขนึของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 
    

            3,432,972,784  

สินทรัพย์สทุธิต้นงวด 
     

                                    

-  

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 
     

            3,432,972,784  

       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
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ทรัสต์เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
 

งบกระแสเงนิสด 
 

สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันท ี12 ธันวาคม 2557 (วันจัดตังกองทรัสต์ฯ) ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2557 

      
 (หนว่ย: บาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
     

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 
    

                    7,972,784  

ปรับกระทบรายการเพมิขึนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 
   

ให้เป็นเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน: 
    

การซือเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
    

         (4,228,000,000) 

ตดัจําหนา่ยค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
    

                       793,424  

การเพมิขึนในลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ 
    

                 (2,203,778) 

การเพมิขึนในลกูหนีจากดอกเบีย 
    

                     (450,865) 

การเพมิขึนในลกูหนีอืน 
     

                 (8,387,820) 

การเพมิขึนในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
    

               (43,480,431) 

การเพมิขึนในสินทรัพย์อืน 
     

                 (1,300,450) 

การเพมิขึนในภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย 
    

                 61,726,483  

การเพมิขึนในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
    

                 49,216,458  

การเพมิขึนในเงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 
    

                 99,016,087  

การเพมิขึนในหนีสนิอืน 
     

                    3,630,396  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 
     

                       954,247  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 
    

         (4,060,513,465) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
     

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 
     

               860,000,000  

จ่ายดอกเบีย 
     

                     (742,192) 

การขายหน่วยทรัสต์ 
     

            3,425,000,000  

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    

            4,284,257,808  

เงินฝากธนาคารเพมิขึนสุทธ ิ
     

               223,744,343  

เงินฝากธนาคารต้นงวด 
     

-  

เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 8) 
    

               223,744,343  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 
ข้อมูลทางการเงนิทีสําคัญ 

   
สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 (วันจดัตังกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 

        
(หน่วย: บาท) 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย) 
      

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิต้นงวด 
      

-  

รายได้จากกิจกรรมลงทนุ 
       

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 
      

           0.0232  

รายได้จากกิจกรรมลงทนุทงัสนิ 
     

           0.0232  

บวก:การเพิมขนึของทนุทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
    

10.0000  

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิปลายงวด 
     

10.0232  

         อัตราส่วนการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ 
     

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (%) 
    

0.23  

         
อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ 

    
มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท) 

     
3,432,972,784  

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิ 
     

ถวัเฉลยีระหว่างงวด (%) 
      

0.11  

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทนุรวมต่อมูลค่าสนิทรัพย์สทุธิ 
     

ถวัเฉลยีระหว่างงวด (%) 
      

0.34  

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของการซือขายเงินลงทนุระหว่างงวด 
 

ต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลียระหว่างงวด (%)* 
    

123.43  

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลียระหว่างงวด (บาท) 
    

3,425,398,639  

         * มลูค่าการซือขายเงินลงทนุระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารและคํานวณโดยใช้วิธีถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก 

ตามระยะเวลาทมีีอยู่ในระหว่างงวด 
      

         หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 (วันจดัตังกองทรัสต์ฯ) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 

 

1. ลักษณะของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน(“กองทรัสต์ฯ”)เป็นกองทรัสต์ทีระบุ

เฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสต์ โครงการได้จดัตงัเป็นกองทรัสต์เมือวนัที 12 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการ

กําหนดอายโุครงการมีเงินทนุจํานวน 3,425 ล้านบาท 

 กองทรัสต์ฯได้จดัตงัขนึโดยมีวตัถปุระสงค์เพือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัวไป ซึงกองทรัสต์ฯจะนําเงินทุนทีได้จากการ

ระดมทนุไปซือ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ฯจะรับโอนกรรมสิทธิ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/

หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง 

โอน และ/หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ทีกองทรัสต์ฯได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลียนแปลง 

รวมถึงดําเนินการก่อสร้างและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอ

ใบอนุญาตอืนๆ และ/หรือดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็นเพือประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพือมุ่ง

ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯและผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ฯ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน 

และ/หรือหลักทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอืนใดที

เกียวข้องกําหนด 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้เริมซือขายได้

ตงัแต่วนัที 9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 กองทรัสต์ฯมีบริษัท ไทคอนแมนเนจเม้นท์จํากดั เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง 

จํากดั เป็นทรัสตี บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) 

เป็นผู้ได้รับการว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์จากผู้จดัการกองทรัสต์ฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

 ณ วันที31 ธันวาคม 2557 สํานักงานประกันสงัคมและบริษัทไทคอนโลจิสติคส์พาร์คจํากัด เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ราย

ใหญ่ ซงึถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 14.60 และ 12.00 ตามลาํดบั 

 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสต์ฯมีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดีผู้จัดการ

กองทรัสต์ฯอาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้ตามทีผู้จดัการกองทรัสต์ฯ มีความเห็นว่ามีความจําเป็นและสมควร 

 (1) ในกรณีทีกองทรัสต์ฯมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิไม่รวมกําไรทียงัไม่เกิดขึนจากการประเมินค่าหรือสอบทานการ

ประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนันรวมทังการปรับปรุง

ด้วยรายการอืนตามแนวทางทีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 (2) ในกรณีทีกองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ผู้ จัดการกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 
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การจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมดงักลา่วข้างต้น จะทําได้ก็ต่อเมือการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนดงักลา่วไม่ทําให้กองทรัสต์ฯเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิมขนึในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั 

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า

ตํากว่าหรือเท่ากับ0.10บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์ฯสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนันและให้สะสม

ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพือนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนจะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

 งบการเงินนีจดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

จดัทําขนึตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบับที 106 เรือง การบัญชีสําหรับกิจการทีดําเนิน

ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ  

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน   ฉบับภาษาอังกฤษ

แปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน ี

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจบัุน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 

ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

  

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเ งินตรา

ต่างประเทศ 

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลกิ 
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ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) สว่นงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน - สงิจงูใจทีให้แก่ผู้ เช่า 

ฉบบัที 27 การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทําขนึตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัที 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที 32 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ และ

หนีสนิทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ฉบบัที 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัที 5 สทิธิในสว่นได้เสียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 

ฉบบัที 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 เรือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

ฉบบัที 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัที 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

ฉบบัที 17 การจ่ายสนิทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบบัที 18 การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทกึบญัชีหุ้นปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทงัหมดตามทกีลา่วข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศซงึโดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน ี

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจํานวนมาก ซึงมีผลบังคับใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวันที 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการ

เปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครังนีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและ

การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐานผู้จดัการกองทรัสต์ฯเชือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบ

การเงินนีในปีทีนํามาตรฐานดงักลา่วมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรืองการวัด

มลูค่ายติุธรรม เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการเปลยีนแปลงหลกัการสาํคญั ดงัต่อไปน ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 13เรืองการวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบับนีกําหนดแนวทางเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม  

กลา่วคือ หากกิจการต้องวดัมลูค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์หรือหนีสินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานทีเกียวข้องอืน กิจการ
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จะต้องวดัมลูค่ายุติธรรมนันตามหลกัการของมาตรฐานฉบับนีและใช้วิธีเปลียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจาก

การเริมใช้มาตรฐานน ี

จากการประเมินเบืองต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์ฯเชือว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบ

การเงินของกองทรัสต์ฯ 

5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายได้ค่าเช่าและบริการจะบนัทกึเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า รายได้ทีรับรู้แล้วแต่

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระตามสญัญาเช่าดําเนินงานแสดงไว้เป็น “ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ” ณ วันสินรอบระยะเวลา

รายงาน 

  สว่นเกินมลูค่าหรือสว่นตํากว่ามลูค่าของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทีเหลือของตราสารหนี โดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบียทีแท้จริงและถือเป็นสว่นหนงึของรายได้ดอกเบีย 

 ดอกเบียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแท้จริง 

  ค่าใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

5.2 การวัดค่าเงนิลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทรัสต์ฯมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน

ลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซือเงินลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทงัสนิทีกองทรัสต์ฯจ่ายเพือให้ได้มาซงึเงินลงทนุนนั 

 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเสอืมราคา ผู้จัดการกองทรัสต์ฯกําหนดราคายุติธรรม

ของเ งินลงทุนดังกล่าวณ วันทีในงบการเ งินงวดแรกทีไ ด้ซืออสังหาริมทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซือ

อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว และจะกําหนดราคายติุธรรมของเงินลงทนุดงักลา่วณ วันทีในงบการเงินงวดถัดไปโดยใช้ราคา

ประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผู้ประเมินค่า

ทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย (ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการให้

ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ) ซึงการประเมินราคาจะทํา

เมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลยีนแปลง แต่อย่างน้อยจะจดัให้มีการประเมินราคาทุกสองปีนับแต่วันทีมีการประเมิน

ราคาเพือลงทนุหรือเช่าสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินราคาอย่างน้อยทุกหนึงปีนับ

แต่วนัทีมีการประเมินราคาครังลา่สดุไปแล้ว 

 กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสทุธิทียังไม่เกิดขึนในงบ

กําไรขาดทนุ 

 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

 เงินลงทุนในตราสารหนีในความต้องการของตลาดซึงเป็นเงินลงทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้ราคาทีคํานวณจากอัตราตอบแทนจากการซือขายครังล่าสดุของวันทีวัดค่าเงินลงทุนในสมาคมตลาด

ตราสารหนีไทย เงินลงทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงในราคาทีคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้

เสนอซือเสนอขายซงึผู้จดัการกองทรัสต์ฯพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนทีดีทีสดุของมูลค่ายุติธรรม และกองทรัสต์ฯใช้วิธี

ราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีทีจะครบกําหนดภายใน 90 วันนับตังแต่วันทีลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสทุธิทียังไม่เกิดขึนในงบกําไร

ขาดทนุ ราคาทนุของเงินลงทนุทีจําหน่ายใช้วิธีถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั 
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 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัวแลกเงิน และตัวสัญญาใช้เงินทีไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวก

ดอกเบียค้างรับจนถงึวนัวดัค่าเงินลงทนุในการกําหนดมลูค่ายติุธรรมซึงได้แยกแสดงดอกเบียค้างรับไว้เป็น “ลกูหนีจาก

ดอกเบีย” ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 เงินลงทนุในตวัสญัญาใช้เงินทีสามารถโอนเปลยีนมือได้แสดงในราคาทีคํานวณจากอตัราผลตอบแทนของบริษัทผู้ เสนอ

ซือเสนอขาย ซงึผู้จดัการกองทรัสต์ฯพิจารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนทีดีทีสดุของมลูค่ายติุธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการวัด

ค่าเงินลงทนุถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขนึในงบกําไรขาดทนุ 

5.3 ลูกหนีการค้า 

  ลกูหนีการค้าแสดงมลูค่าตามจํานวนมูลค่าสทุธิทีจะได้รับ กองทรัสต์ฯบันทึกค่าเผือหนีสงสยัจะสญูสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณทีอาจเกิดขนึจากการเก็บเงินจากลกูหนีไม่ได้ ซงึโดยทวัไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะห์อายหุนี  

5.4 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีจ่ายจริง เช่น 

ค่าธรรมเนียมในการจดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดตังกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องโดยตรง 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี 

5.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

  บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนักบักองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีลงทุนในส่วนได้เสียของกองทรัสต์ฯตังแต่

ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทังหมดทีมีสิทธิออกเสียง มีอํานาจควบคุมกองทรัสต์ฯ หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทรัสต์ฯ 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อกองทรัสต์ฯ ผู้ จัดการกองทรัสต์ฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือ

พนกังานของผู้จดัการกองทรัสต์ฯทีมีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ 

ความสมัพนัธ์ทีมีกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัมีดงัน ี

ชือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายละเอียดการทําธุรกรรม 

บ ริ ษั ท  ไ ท ค อ น  โ ล จิ ส ติ ค ส์ 

พาร์ค จํากดั 

- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ - ได้ทําสญัญาเช่าทีดินและคลงัสินค้า

ในฐานะผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วง 

- ได้ทําสญัญาซือขายทีดินและอาคาร

คลงัสนิค้าในฐานะผู้ขาย 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ราย

ใหญ่ 

- ได้ทําสญัญาซือขายทีดินและอาคาร

โรงงานในฐานะผู้ขาย 

บริษัท ไทคอนแมนเนจเม้นท์ 

จํากดั 

- ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ - รับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

จากกองทรัสต์ฯ 

- รับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ฯ 

- รั บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ แ ล ะ ค่ า

นายหน้าจากกองทรัสต์ฯ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน - ทรัสตี - รับค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสต์
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ชือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายละเอียดการทําธุรกรรม 

รวม บวัหลวง จํากดั ฯ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

- นายทะเบียนกองทรัสต์ฯ - รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก

กองทรัสต์ฯ 

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

- มีกรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัว

เดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของผู้

ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 

- รั บ ฝ า ก เ งิ น แ ล ะ ใ ห้ ก อ ง ท รั ส ต์ ฯ            

กู้ ยืมเงิน 

5.6 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทรัสต์ฯบนัทกึลดกําไรสะสม ณ วนัทีประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

5.7 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าสนิทรัพย์ทีความเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญา

เช่าดําเนินงาน เงินทีกองทรัสต์ฯในฐานะผู้ให้เช่าได้รับภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้

วิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.8 ประมาณการหนีสิน 

 กองทรัสต์ฯจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมือภาระผูกพันซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทรัสต์ฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน 

และกองทรัสต์ฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันนัได้อย่างน่าเชือถือ 

5.9 ภาษีเงนิได้ 

  กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล เนืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทย 

6. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้จัดการกองทรัสต์ฯจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและ การประมาณการดังกล่าวนีส่งผลกระทบต่อจํานวน

เงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงัน ี

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

 กองทรัสต์ฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ฯได้ลงทุนไว้ณวันทีในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยถือ

พืนฐานจากมลูค่ายติุธรรมทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ จํานวนเงินทีผู้ ซือและผู้ขายตกลง

แลกเปลยีนสนิทรัพย์กนัในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียน และสามารถต่อรองกันได้อย่าง

เป็นอิสระในลกัษณะของผู้ทีไม่มีความเกียวข้องกันกองทรัสต์ฯเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเหมาะสมอย่างไรก็ตาม

ผลตอบแทนทีกองทรัสต์ฯจะได้รับจริงจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อาจแตกต่างไปขึนอยู่กับปัจจัยและเงือนไขต่างๆ 

ทีจะเกิด 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์ฯได้

ใช้ดลุยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือพิจารณาว่ากองทรัสต์ฯได้โอนหรือรับโอนความเสียง

และผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ทีให้เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 
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 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

 ในการประมาณค่าเผือหนีสงสยัจะสญูของลกูหนี ผู้จัดการกองทรัสต์ฯจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทนุทีคาดว่าจะเกิดขนึจากลกูหนีแต่ละราย โดยคํานงึถงึประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยู่ในขณะนนั เป็นต้น 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ

ขายคลอ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์ฯต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้

เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่าซึงตัวแปรทีใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ใน

ตลาด โดยคํานงึถงึสภาพคลอ่ง ข้อมลูความสมัพันธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะ

ยาว 

7. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ต้นงวด - 

บวก: ซืออสงัหาริมทรัพย์ในระหว่างงวด 4,228,000 

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ปลายงวด 4,228,000 

 เมือวนัที 22 และ 23 ธันวาคม 2557กองทรัสต์ฯได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยทําสญัญาเช่าช่วงทีดิน สญัญาเช่าทีดิน

และอาคารคลงัสินค้า และสญัญาจะซือจะขายทีดินและสิงปลกูสร้างกับบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด และ

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน)ซงึเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน โดยมีอายุสิทธิการเช่า 28 - 30 ปี 

เป็นจํานวนเงินทงัสนิ 4,228ล้านบาท (ราคาประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายได้โดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายเป็น

จํานวนเงิน 3,866ล้านบาท และ3,900 ล้านบาท ตามลาํดบั) โดยมีรายละเอียดการลงทนุดงัต่อไปน ี

1) ทีดินและอาคารคลงัสนิค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั พืนทีคลงัสนิค้าประมาณ 160,523 ตารางเมตร 

เนือทีรวมประมาณ 205 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

-  สทิธิการเช่าทีดินและกรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 1 คลงั แบ่งเป็น 4 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

- สทิธิการเช่าช่วงทีดินและสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 5 คลงั แบ่งออกเป็น 9 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี1 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 2 คลงั แบ่งออกเป็น 4 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 3 คลงั แบ่งออกเป็น 5 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค ศรีราชา 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 2 คลงั แบ่งออกเป็น 2 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 
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- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 1 คลงั แบ่งออกเป็น 1 ยนูิต ซงึตงัอยู่ที            สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ (ปราจีนบรีุ) 

2) ทีดินและอาคารโรงงานของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) พืนทีโรงงานประมาณ 54,000 

ตารางเมตร เนือทีรวมประมาณ 101.5 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 2 โรง ซงึตงัอยู่ท ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 11 โรง ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมปินทอง 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 4 โรง ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 1 โรง ซงึตงัอยู่ที สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 2 โรง ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 

8. เงนิฝากธนาคาร 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 กองทรัสต์ฯมีเงินฝากธนาคารดงัน ี

ธนาคาร เงินต้น (พนับาท) อตัราดอกเบียต่อปี (%) 

ออมทรัพย์   

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 223,744 0.75 

รวมเงนิฝากธนาคาร 223,744  

9. ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 

 ยอดคงเหลอืของลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุหนีทีคงค้างนับจากวันทีถึง

กําหนดชําระได้ดงัน ี

 (หน่วย: พนับาท) 

 

10. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธันวาคม 2557 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีต้นงวด - 

บวก: เพิมขนึในระหว่างงวด 43,480 

หกั: ตดัจําหน่ายระหว่างงวด  (793) 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีปลายงวด 42,687 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

อายหุนีค้างชําระ  

ลกูหนีทีค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 1,752 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าดําเนินงานทียงัไม่เรียกชําระ 452 

ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ 2,204 
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 เมือวนัที 23 ธันวาคม 2557 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินกู้ ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 860 

ล้านบาทเพือใช้ในการลงทนุด้วยการซือทดิีน การเช่า/เช่าช่วงทีดิน และ/หรือ สิงปลกูสร้าง และ/หรือโรงงาน/คลงัสินค้า 

โดยมีเงือนไขการชําระคืนเงินต้นเป็นราย 6 เดือน จํานวนรวม 6 งวด ซงึจะเริมชําระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนธันวาคม 

2564 และจะต้องชําระคืนทังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2567 ทังนีดอกเบียจะชําระคืนภายในวันทําการสดุท้ายของ

เดือนโดยมีอตัราดอกเบียเท่ากบั MLR ลบอตัราคงทีต่อปี 

 ณ วนัที 31ธันวาคม2557 กองทรัสต์ฯมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวตามสญัญาเงินกู้ทียงัมิได้เบิกใช้เป็นจํานวน 490ล้านบาท 

12. หน่วยทรัสต์ 

 เมือวนัที 12 ธันวาคม 2557 ผู้จดัการกองทรัสต์ฯได้จดัตงักองทรัสต์ฯขนึตาม พรบ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 

2550 โดยมีทุนจํานวน 342.5 ล้านหน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นทุนทังสิน 3,425 ล้านบาท ทังนี

กองทรัสต์ฯได้เรียกชําระเงินทนุดงักลา่วทงัจํานวนและได้แจ้งการเรียกชําระเงินทุนดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

13. กําไรสะสม 

(หน่วย: พนับาท) 

กําไรสะสมต้นงวด - 

บวก: การเพิมขนึในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด 7,973 

กําไรสะสมปลายงวด 7,973 

14. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดงัน ี

ค่าใช้จ่าย อตัราร้อยละ 

1.ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์   

-  ค่ าธรรมเนียมการบ ริหารจัดกา ร

กองทรัสต์ฯ 

0.25 

 

ต่อปีของมลูค่าสนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ฯ 

- ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สิน

หลกัของกองทรัสต์ฯ 

2.0 ต่อปีของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ

สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นอาคารคลงัสนิค้า 

 4.0 ต่อปีของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ

สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นอาคารโรงงาน 

-  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 0.00-10.50 ต่อปีของ กําไรสุท ธิจากการดํา เนินงานการของ

กองทรัสต์ฯในสว่นอาคารคลงัสนิค้า 

 0.00-19.50 ต่อปีของ กําไรสุท ธิจากการดํา เนินงานการของ

กองทรัสต์ฯในสว่นอาคารโรงงาน 

- ค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อย

รายใหม่ 

 ตามสดัส่วนตามระยะเวลาทําสญัญาเช่าและสญัญา

บริการของผู้ เ ช่ารายย่อยรายใหม่  แต่ไม่เกิน 3 

เดือนของอัตราค่าเช่าและบริการ (ยังไม่ เ กิด

รายการในงวดบญัชีปัจจบุนั)  
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- ค่านายหน้าในการซือ/ขาย/โอนสิทธิ

ก า ร เ ช่ า / รั บ โ อ น สิท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรัพย์ 

3.0 ของมูลค่าการซือ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ยังไม่เกิดรายการในงวด

บญัชีปัจจบุนั) 

2.ค่าธรรมเนียมทรัสตี 0.09875 ต่อปีของมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทรัสต์ฯ 

3.ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.03 ต่อปีของมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทรัสต์ฯ 

 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณเป็นรายเดือนและชําระโดยตดัจากบญัชีของกองทรัสต์ฯเป็นรายเดือน 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนสําหรับกองทรัสต์ฯ เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดตัง

กองทรัสต์ฯ ค่าสาธารณปูโภค ค่าประกนัภัย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขึน

ตามกฎหมายและอืนๆ ตามทีจ่ายจริง 

15. รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 

 บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั และบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ รับจ้าง

บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้ตกลงรับประกนั     การมีผู้ เช่า สําหรับทรัพย์สินเฉพาะรายการทีว่าง

จากการมีผู้ เช่า ณ วันทีทรัสต์ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือผู้ เช่าราย

ย่อยได้ใช้สทิธิตามสญัญาเช่าในการย้ายออกจากอสงัหาริมทรัพย์ทีเช่าโดยจะชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ฯตามอัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่ารายย่อยรายลา่สดุทีเช่าทรัพย์สินดังกล่าว จนกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสามารถหา

ผู้ เช่ารายย่อยได้และผู้ เช่ารายย่อยเริมชําระค่าเช่าและบริการแล้ว หรือจนกว่าจะสินสดุระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที

กองทรัสต์เข้าลงทนุครังแรกในทรัพย์สนิดงักลา่ว  

16. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงัน ี

   (หน่วย: พนับาท) 

  นโยบายการกําหนดราคา 

     บริษัท ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์คจาํกัด    

เงินชดเชยจากการรับประกนัการมีผู้ เช่า 1,251 ต า ม ที ร ะ บุ ใ น สัญ ญ า แ ต่ ง ตั ง

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (หมาย

เหต ุ15) 

ซือเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 2,838,000 ใกล้เคียงราคาประเมิน (หมายเหต ุ

7) 

     บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน)   

เงินชดเชยจากการรับประกนัการมีผู้ เช่า 138 ต า ม ที ร ะ บุ ใ น สัญ ญ า แ ต่ ง ตั ง

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (หมาย

เหต ุ15) 

ซือเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 1,390,000 ใกล้เคียงราคาประเมิน (หมายเหต ุ

7) 
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   (หน่วย: พนับาท) 

  นโยบายการกําหนดราคา 

 บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 1,505 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ14 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด  

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 193 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ14 

     บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 59 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ14 

     ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)   

ดอกเบียรับ 1,389 อตัราตลาด 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย

หน่วยทรัสต์ 

34,600 มลูค่าตามสญัญา 

ค่าทีปรึกษาทางการเงิน 5,196 มลูค่าตามสญัญา 

ดอกเบียจ่าย 954 ตามรายละเอียดในหมายเหต ุ11 

  

 ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯและบริษัททีเกียวข้องกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน ี

(หน่วย: พนับาท) 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด   

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย  199 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด   

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย  60 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกัด   

 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ค้างจ่าย  1,550 

 เจ้าหนีอืน  557 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน)   

 ลกูหนีอืน  1,837 

บริษัท ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค จาํกัด   

 ลกูหนีอืน  6,550 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)   

 ดอกเบียค้างรับ  451 

 เงินกู้ ยืมระยะยาว  860,000 

 ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ค้างจ่าย  35,625 

 ค่าทีปรึกษาทางการเงินค้างจ่าย  5,350 

 ดอกเบียค้างจ่าย 

 

 

 212 
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เงินกู้ ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ ยืมระหว่างกองทรัสต์ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และการเคลือนไหว

ของเงินกู้ ยืมดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว เพิมขนึระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ย อ ด ค ง เ ห ลื อ ณ  วั น ที 3 1 

ธันวาคม 2557 

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ  จํ า กั ด 

(มหาชน) 860,000 - 860,000 

 

17. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงนิลงทุน 

 กองทรัสต์ฯได้ซือเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในระหว่างงวดเป็นจํานวนเงิน 4,228 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ 123.43 

ต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลยีระหว่างงวด 

18. ภาระผูกพัน 

 กองทรัสต์ฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตีและค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนตามเกณฑ์และเงือนไขทีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ14 

19. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯทีผู้ มีอํานาจตัดสินใจสงูสดุด้านการ

ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน  

 กองทรัสต์ฯดําเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดําเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และ

ดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณา

จากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการ

ดําเนินงานและสนิทรัพย์ในงบการเงิน ดงันนั รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ทีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึง

ถือเป็นการรายงานตามสว่นงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ในปี 2557กองทรัสต์ฯมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จํานวนหนงึราย เป็นจํานวนเงินประมาณ 1ล้านบาท ซึงมาจากรายได้

ค่าเช่าและค่าบริการ 

20. เครืองมือทางการเงนิ 

20.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

 เครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของกองทรัสต์ฯตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 107 “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมลูสาํหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินฝากธนาคาร ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ ลกูหนี

จากดอกเบีย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินกู้ ยืมระยะยาว กองทรัสต์ฯมีความเสียงทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน

ดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสยีงดงัน ี

ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อ 

กองทรัสต์ฯมีความเสยีงด้านการให้สนิเชือทีเกียวเนืองกบัลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ             ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ

ควบคมุความเสยีงนีโดยการกําหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจําค่าเช่าจากลกูค้าของกองทรัสต์ฯ เพือเป็นประกันในกรณี

ทีกองทรัสต์ฯไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ นอกจากนนัการให้สนิเชือของกองทรัสต์ฯไม่มีการกระจุกตัวเนืองจากกองทรัสต์ฯ
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มีฐานของลกูค้าทีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย ซึงมีความสามารถในการชําระหนีทีดี ดังนันกองทรัสต์ฯจึงไม่

คาดว่าจะได้รับความเสยีหายจากการเรียกชําระหนีดังกล่าว จํานวนเงินสงูสดุทีกองทรัสต์ฯอาจต้องสญูเสียจากการให้

สนิเชือคือมลูค่าตามบญัชีของลกูหนีจากการให้เช่าและบริการทีแสดงอยู่ในงบดลุ 

ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ย 

กองทรัสต์ฯมีความเสยีงจากอตัราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะยาว สินทรัพย์

และหนสีนิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบียคงทีซงึใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

สนิทรัพย์และหนีสนิทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพย์และหนีสินทางการ

เงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกําหนด หรือ วันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการ

กําหนดอตัราดอกเบียใหม่ถงึก่อน) ได้ดงัน ี  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 

 อตัรา อตัราดอกเบีย    

 ดอกเบียคงท ี ปรับขนึลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ดอกเบีย 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินฝากธนาคาร - 224 - 224 0.75 

ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ - - 2 2       - 

ลกูหนีอืน - - 8 8       - 

 - 224 10 234  

หนีสินทางการเงนิ      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 49 49       - 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 860 - 860 4.50 

 - 860 49 909  

 

20.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 เนืองจากสนิทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทรัสต์ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสนั กองทรัสต์ฯจึงประมาณ

มลูค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีสนิทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชีทีแสดงในงบดลุ 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผู้ ซือและผู้ขายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์กันในขณะทีทังสองฝ่ายมีความรอบรู้ 

และเต็มใจในการแลกเปลยีนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน วิธีการ

กําหนดมลูค่ายติุธรรมขนึอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสดุ หรือ

กําหนดขนึโดยใช้เกณฑ์การวดัมลูค่าทีเหมาะสม  

21. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ฯในการบริหารทางการเงินของกองทรัสต์ฯคือการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงาน

อย่างต่อเนือง และการดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม

เงือนไขการจดัตงักองทรัสต์ฯ 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                        แบบ 56-REIT 

100 
 

22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2558ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของผู้จัดการกองทรัสต์ฯมีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดําเนินงานสาํหรับปี 2557 

23. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีได้รับการอนมุติัให้ออกโดยกรรมการผู้ มีอํานาจของผู้จดัการกองทรัสต์ฯเมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

 
 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                        แบบ 56-REIT 

   

100 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

   บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั (ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน) ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปีฉบบันีแล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ 

ไมทํ่าให้ผู้ อืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี บริษัทรับรองวา่  

 (1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลู

อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีดี เพือให้แน่ใจวา่การเปิดเผยข้อมลูของ 

บริษัทและกองทรัสต์ในส่วนทีเป็นสาระสําคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคมุดแูลให้มีการปฏิบัติ                

ตามระบบดงักลา่ว  

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม 

ระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2558 

ตอ่ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์แล้ว ซึงครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทงัการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของกองทรัสต ์  

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบริษัทได้รับรอง 

ความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ น.ส ภวูษา ประภาวิภาส เป็นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี 

ไว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไมมี่ลายมือชือของ น.ส ภวูษา ประภาวิภาส กํากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่

ข้อมลูทีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น   

 

ชือ            ตาํแหน่ง     ลายมือชือ*  

 

1.    นายวีรพนัธ์ พลูเกษ                         กรรมการ                                         

 

 

2.    นายอมร จฬุาลกัษณานกุลู        กรรมการ                                    

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบ

หนงัสือมอบอํานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                               แบบ 56-REIT 
 

30 

 

เอกสารแนบ 1 
 

- ไมม่ี - 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                               แบบ 56-REIT 
 

30 

 

เอกสารแนบ 2 
 

- ไมม่ี - 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                               แบบ 56-REIT 
 

30 

 

เอกสารแนบ 3 
 

- ไมม่ี - 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                               แบบ 56-REIT 
 

30 

 

เอกสารแนบ 4 
 

- ไมม่ี - 

 



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน                               แบบ 56-REIT 
 

30 

 

เอกสารแนบ 5 
 

- ไมม่ี - 
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