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สารจากผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 
 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกัด ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์”) ซึงได้จัดตังขึนเมือวันที 12 ธันวาคม 2557 โดยในวันที 22 และ 23 ธันวาคม 2557 

กองทรัสต์ได้เริมลงทนุครังแรกในทรัพย์สนิประเภทโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า โดยรูปแบบการลงทุนมีทังการลงทุนในกรรมสิทธิ และ

สิทธิการเช่าในทีดิน อาคารโรงงานและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 45 ยูนิต ซึงตังอยู่ในทําเลทีมีศักยภาพเป็นเส้นทางหลกัทีมีการ

คมนาคมสะดวกและเป็นศนูย์กลางการขนส่ง โดยกองทรัสต์ได้ระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนัก

ลงทนุทวัไป จํานวน 342,500,000 หน่วย คิดเป็นมลูค่าทงัสนิ 3,425,000,000 บาท 
 

ในปี 2558 แม้จะเป็นปีทีสภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังฟืนตัวอย่างช้าๆ เนืองจากปัจจัยกดดันต่อเนืองจากปีทีผ่านมาและ

ปัจจยัใหม่ทีเกิดขนึระหว่างปี อย่างไรก็ดี ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที

มีประสบการณ์ในธุรกิจคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็นเวลานาน ประกอบกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนเป็นทรัพย์สินทีมีคุณภาพ 

มาตรฐานสงู และตงัอยู่ในทําเลทีมีศกัยภาพ ทําให้ในปี 2558 กองทรัสต์มีการขยายตวั มีการทําสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายใหม่และการมี

ต่อสญัญาเช่าของผู้ เช่ารายเดิม นอกจากนี ผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าธุรกิจประเภทโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่าจะมีแนวโน้มทีดีขึนใน

ปี 2559 เนืองจากได้รับประโยชน์จากการก่อตังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึงทําเลทีตังของ

ประเทศไทยถือเป็นศนูย์กลางของกลุม่ประเทศอาเซียน สาํหรับการขนสง่ทงัภายในทวีปเอเซีย และ ทวีปอืนๆทวัโลก  
 

ในวนัที 18 และ 21 ธันวาคม 2558 ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ได้ลงทุน

เพิมในทรัพย์สนิประเภทอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้าของบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั รวมจํานวน 53 ยนูิต โดยระดมทนุจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม จํานวน 224,300,000 หน่วย 

คิดเป็นมลูค่าทงัสิน 2,243,000,000 บาท ส่งผลให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีทรัพย์สินทังหมดจํานวน 7,387,260,000 

บาท เพิมขนึ 3,159,260,000 บาท จาก 4,228,000,000 บาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 หรือ เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ 75 
 

สาํหรับผลการดําเนินงานปี 2558 สนิสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไทคอน มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ  จํานวน 286,552,124 บาท ส่งผลให้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจํานวน 

5,601,315,216 บาท เพิมขนึ 2,168,342,432 บาท จาก 3,432,972,784 บาท ณ วนัที 31 ธันวามคม 2557 หรือ เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ 

63 โดยมีมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิทงัสนิจํานวน 9.8823 บาทต่อหน่วย 
 

สดุท้ายนี ผู้จดัการกองทรัสต์ขอขอบพระคณุ ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้ มีส่วนเกียวข้องทุกท่าน ทีได้ให้การสนับสนุนทรัสต์

เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอนเป็นอย่างดี โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะบริหารจัดการกองทรัสต์

อย่างมีประสทิธิภาพ เพือให้มีผลการดําเนินงานทีดี รวมถงึแสวงหาโอกาสในการลงทนุเพิมเติมอย่างต่อเนืองในทรัพย์สินทีมีคุณภาพดี 

เพือสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมอย่างสมําเสมอให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 

 

        ขอแสดงความนบัถือ   

        บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด  

           ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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กองทรัสต์ 
 

1. สาระสาํคัญของกองทรัสต์ 

 

 ชือกองทรัสต์ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

 ชือกองทรัสต์ 

(ภาษาองักฤษ) 

TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชือย่อกองทรัสต์ TREIT 

 ทนุจดทะเบียน 5,542,062,750 บาท 

 ทนุชําระแล้ว 5,542,062,750 บาท 

 มลูค่าทีตราไว้ 10 บาท 

 อายทุรัสต์ กองทรัสต์ไม่กําหนดอายุ 

 ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 ทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด (“ทีพาร์ค”) 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) 

 

2. ความเป็นมาของกองทรัสต์และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

 

ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์”) ได้จัดตังขึนตาม

พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมือวันที 12 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 

3,425,000,000 บาท โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ และบริษัท ไท

คอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

กองทรัสต์จัดตังขึนเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามทีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

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

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ยืนคําขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคําสงัรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใต้ชือย่อหลกัทรัพย์ “TREIT” โดยเริม

ซือขายในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่ม

อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เมือวนัที 9 มกราคม 2558 
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อนึง ผู้ จัดการกองทรัสต์ทําหน้าทีบริหารจัดการกองทรัสต์ในด้านต่างๆ ซึงรวมถึงการลงทุนและจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ การจัดหาแหล่งเงินทุน การคัดเลือกผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์ได้แต่งตัง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด (“ทีพาร์ค”) และ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน 

จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ เพือนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

หาผลประโยชน์โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนและ/หรือ จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ทีกองทรัสต์ได้ลงทุน หรือ มีไว้ โดย

รายได้ทีกองทรัสต์จะได้รับจากการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ ค่าเช่า ค่าบริการ 

และ/หรือ ค่าบริการสว่นกลาง โดยการดําเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกํากับดูแลโดยทรัสตี

เพือให้การดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงือนไขแห่งสญัญาก่อตังทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง

ผู้จดัการกองทรัสต์  ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทงัประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด ทงันี กองทรัสต์จะจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกัโดยการให้เช่าและ/หรือ ให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่ารายย่อย 

โดยจะไม่ดําเนินการในลกัษณะใดทีเป็นการใช้กองทรัสต์เพือประกอบธุรกิจอืนเช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น 

อีกทังจะไม่นําอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลทีมีเหตุอันควรสงสยัว่าจะนําอสงัหาริมทรัพย์นันไปใช้

ประกอบธุรกิจทีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

3. โครงสร้างของกองทรัสต์ 
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ทรัสตี (Trustee) 
 

1. ข้อมูลทัวไป 
 

 ชือ   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

 ทีอยู่ 175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชัน 7 ชัน 21 และชัน 26 ถนนสาทรใต้                 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ประเภทธุรกิจ การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล (ทีมิใช่กองทุนสํารองเลียงชีพ

และทีเป็นกองทนุสาํรองเลยีงชีพ) และการเป็นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์ 

 โทรศัพท์ 0-2674-6400 

 โทรสาร 0-2679-6882 

 เว็ปไซต์ www.bblam.co.th 

 

2.  หน้าทีและความรับผดิชอบในการเป็นทรัสตี 
 

 ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต ระมัดระวังเยียงผู้ มีวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และ

ความชํานาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการ

ปฏิบติังานอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสียงทีเพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้ มีวิชาชีพใน

ลกัษณะเดียวกันนันพึงกระทํา  เพือประโยชน์ทีดีทีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์ 

ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้องและข้อผกูพนัดงัต่อไปนี 

1. ดูแลให้สญัญาก่อตังทรัสต์มีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง และในการแก้ไขเปลียนแปลง

สญัญาก่อตังทรัสต์ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้อง ทงันี หากการแก้ไขไม่เป็นไปตามทีกลา่ว ให้ทรัสตีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้

ในสัญญาก่อตังทรัสต์และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 เพือดูแลรักษาสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม นอกจากนัน กรณีทีหลกัเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

หรือ การจดัการทรัสต์ทีออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 และพ.ร.บ. ทรัสต์เพือ

ธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ 2550 มีการแก้ไขเปลยีนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตังทรัสต์มีข้อกําหนดไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว  ให้ทรัสตีดําเนินการเพือแก้ไขเปลียนแปลงสญัญาก่อตังทรัสต์ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์นัน ตามวิธีการทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ หรือตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  มีคําสงัตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 

2550 
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2. ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ และการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์ สญัญาอืนทีเกียวข้อง และกฎหมายที

เกียวข้องดงัน ี

(ก)  ดูแลให้การบริหารจัดการทรัสต์กระทําโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ตงัอยู ่

(ข) ดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็นเพือให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงการถอดถอนผู้จัดการ

กองทรัสต์รายเดิมและการแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์โดยผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

(ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ทีเกิดจากทรัพย์สิน

ของทรัสต์และการจัดทําบัญชีทรัพย์สินในกองทรัสต์ รวมทังการมีมาตรการทีเพียงพอในการให้ความ

คุ้มครองทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

3. ควบคมุดแูลผู้จดัการกองทรัสต์ให้มีการจดัทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที

กําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องซึงรวมถึงการจัดทําและส่งงบการเงิน และรายงาน

เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทรัสต์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปน ี

(ก) งบการเงินรายไตรมาสทีผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 

(ข) งบการเงินประจํางวดการบญัชีทีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

(ค)  รายงานเกียวกบัฐานะการเงินผลการดําเนินงาน 

(ง) รายงานการเปิดเผยข้อมลูอืนใดเกียวกบัทรัสต์ 

 โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด และเป็นไป

ตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี  รวมถงึคํานึงถึงมาตรฐานทีคณะกรรมการ

ควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้ สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้ด้วย 

นอกจากนนั ให้รายงานและชีแจงเหตผุลต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยไม่ชกัช้า เมือมีเหตกุารณ์ตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 

2535 เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ตามทีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และจัดส่งรายงานประจําปี

ของทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

4. กํากบัดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัให้มีข้อมลูทีเพียงพอต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง

สอืสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคัญผิด รวมทังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล

เพือให้มนัใจได้ว่าได้ให้คําแนะนําทีเหมาะสมกบัผู้ลงทนุหรือตดัสนิใจเพือผู้ลงทนุอย่างเหมาะสม 
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5. ดแูลให้กระบวนการเพิมทนุและลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ซึงดําเนินการโดยผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไป

ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

6. ดูแลการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือให้การได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์

เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

7. ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ ซึง

รวมถึงการจัดให้มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนัน โดย

ครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัยความรับผิดต่อ

บคุคลภายนอกทีอาจได้รับความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

8. ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินงานทางธุรกิจ กู้ ยืมเงินเพือกองทรัสต์ ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สิน

ของทรัสต์ เข้าทําสญัญา และดําเนินกิจการต่างๆ เพือกองทรัสต์ เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์

และกฎหมายทีเกียวข้อง 

9. ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุนเป็นไป

ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

10. ดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการเกียวกบัการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคล

ทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

11. ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจํากัดสิทธิ 

ในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามที

กําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ให้ดําเนินการเป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

12. ดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การดําเนินการเกียวกับการขอมติจากที

ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และควบคมุดแูลการใช้สทิธิซงึรวมถงึการจํากดัสทิธิในการออกเสียงลงคะแนนของ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

13. ในกรณี ผู้ จัดก ารกอ งท รัส ต์มอบห มายใ ห้บุค ค ลอืนบ ริหาร อสังหา ริมท รั พ ย์แท น  จะ ดูแลใ ห้ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เลอืกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องแสดง

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนและมีระบบในการกํากับและตรวจสอบการ

จดัการแทนอย่างเพียงพอ 

14. กําหนดให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สินของทรัสต์จากบัญชีเพือการ

ดําเนินงานประจําวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาทีสมควร เพือตรวจสอบรายการดงักลา่ว 

15. กําหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายทีจะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์เป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและสมควรซงึเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยตรง 
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16. แสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพือทรัสต์ของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือการ

เปิดเผยข้อมลูของทรัสต์ต่อผู้ลงทนุ หรือเมือสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

17. เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุครัง เพือตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเกียวกับเรืองทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ต้องลงมติว่า เป็นกรณีทีเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ รวมถึงต้องทักท้วง

และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีทีการดําเนินการ

นนัไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตงั ทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง 

18. จดัทํารายงานเสนอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่รู้ หรือ พงึรู้ถึงกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์

กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัสต์ หรือ ไม่ปฏิบัติหน้าทีตามสญัญา

ก่อตงัทรัสต์หรือกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทงัดําเนินการเพือแก้ไข ยบัยงั หรือเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึน

แก่ทรัสต์ตามทีเห็นสมควร 

19. บงัคบัชําระหนีหรือดแูลให้มีการบงัคบัชําระหนีเพือให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลอืน 

20. แยกการเก็บรักษาทรัพย์สนิของทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสตี 

21. ปฏิบติัหน้าทีแทนผู้จดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็นและอาจมอบหมายให้บคุคลอืนจัดการกองทรัสต์แทน

ในระหว่างนนัก็ได้  ทงันี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีสญัญาก่อตังทรัสต์ได้ระบุไว้  ในกรณีที

ไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตุทีทําให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ เพือป้องกัน ยังยัง 

หรือ จํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ในการจัดให้มีผู้จัดการ

กองทรัสต์รายใหม่ 

22. ในกรณีทีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือ

ดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์

โดยรวม 

23. จดัให้มีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้

ได้รับใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ดําเนินการแทนได้ โดยทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการอย่างน้อยดงัต่อไปน ี

(ก) รายละเอียดทัวไป ซึงได้แก่ ชือผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไว้ ทุน

ชําระแล้ว วนัเดือนปีทีออกหน่วยทรัสต์ และข้อจํากดัในเรืองการโอน (ถ้ามี) 

(ข) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึงได้แก่ ชือ สัญชาติ ทีอยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เลขที

หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) จํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ วันเดือนปีทีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ วันเดือนปีทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) และเลขทีคําร้อง

ขอให้เปลยีนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 
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ทงันี ในกรณีทีการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอตัราทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิ

ปฏิเสธการแสดงชือในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ในกรณีทีมอบหมายให้ผู้ อืน เป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ ต้องกํากบัดแูลให้ผู้ทีได้รับมอบหมายปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การจัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิใน

หน่วยทรัสต์และสญัญาก่อตงัทรัสต์ เว้นแต่มีการจดัทําหลกัฐานตามระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

24. ชําระเงิน หรือ ทรัพย์สนิอืนรวมทงัการให้สทิธิ หรือ การจํากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีปรากฏรายชือ

อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย 

25. จัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีข้อมูลทีจําเป็นและเพียงพอ

เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี 

ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลอืนได้ รวมทังมีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ 

เช่น ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับ

บคุคลเหล่านันได้ และมีข้อมูลทีแสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืน หรือ ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ 

และในกรณีทีมีข้อจํากดัสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจํากดัสทิธินนัไว้ให้ชดัเจน 

26. ในกรณีทีมีเหตุในการเปลียนผู้ จัดการกองทรัสต์ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้อง จะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่

วันทีปรากฏเหตุดังกล่าว และจะแต่งตังบุคคลทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที

ได้รับมติ ทังนี ในกรณีทีขอมติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ จะดําเนินการแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดย

คํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็นสาํคญั 

 

3.    ค่าธรรมเนียมในการทาํหน้าทีทรัสตี 

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

2. โดยคาดว่าจะเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของทรัสต์ 

โดยทรัสตีจะคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตี และเรียกเก็บจากทรัสต์ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของทรัสต์ใน

วนัสดุท้ายของแต่ละเดือนเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึงข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าทีปรึกษากฎหมาย

หรือทีปรึกษาอืนๆ ทีแต่งตงัโดยทรัสตี 

นอกจากนี ทรัสตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการปฏิบัติหน้าทีในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน การออกไป

ตรวจสอบการซือ เช่า จําหน่าย หรือโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทังการตรวจสอบทรัพย์สินตามความจําเป็นเพือ

ประโยชน์ของทรัสต์ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวจากทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง ค่าทีพกั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายสว่นเพิมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดสําเนาเอกสารสิทธิ 

เป็นต้น 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

และการจัดหาผลประโยชน์ 
 

1. วสัิยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินการของกองทรัสต์ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ของกองทรัสต์  

กองทรัสต์มุ่งเน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า กล่าวคือ ลงทุนในกรรมสิทธิ

และ/หรือ สทิธิการเช่าทีดิน รวมทงัอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน กองทรัสต์มีวิสยัทัศน์ทีจะลงทุนในสินทรัพย์เพิมเติมเพือ

สร้างการขยายตวัและกระจายตัวของประเภททรัพย์สินทีลงทุน รวมถึงการเติบโตของทรัพย์สินทีลงทุนอย่างต่อเนือง ทัง

ภายในและนอกประเทศ ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และหน่วยงานกํากบัดแูลอืนทีเกียวข้อง 

 

1.2 เป้าหมายของกองทรัสต์  

กองทรัสต์มีเป้าหมายในการสร้างการขยายตัวของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน และนําทรัพย์สินหลกัดังกล่าวไป

หาผลประโยชน์โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยมุ่งหวังทีจะสร้างผลตอบแทนที

เป็นทีน่าพงึพอใจและสมําเสมอ โดยคํานงึถงึความเสยีงและผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสาํคญั 

 

1.3 กลยุทธ์ในการบริหารกองทรัสต์ 

 

1. กลยุทธในการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

การมีสญัญาเช่าเพือให้มีรายได้หลกัในรูปของค่าเช่า เช่าช่วง และ บริการทีเกียวข้องของทรัพย์สินทีลงทุน เป็น

ส่วนสําคัญในการสร้างผลตอบแทนอย่างสมําเสมอให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และเพิมมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ใน

ระยะยาว นอกจากนี ยังพิจารณาถึงโอกาสในการหาผลตอบแทนจากการขายกรรมสิทธิ หรือโอนสิทธิการเช่าใน

อสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีทีให้ผลประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน หรือ อสงัหาริมทรัพย์นันๆอาจมีข้อจํากัด

ในการสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์  ทังนี กองทรัสต์มีการแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์เพือดําเนินงานตามแผนและกลยุทธ์ที

กําหนดแนวทางร่วมกนั  

 

2. กลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

เพือสร้างความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ เช่ารายย่อยอย่างแท้จริง ผู้จัดการกองทรัสต์จึงจัดจ้าง

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ คือ ไทคอนและทีพาร์ค (เจ้าของทรัพย์สนิเดิม) เนืองจากมีความสมัพนัธ์และความเข้าใจผู้ เช่าราย

ย่อยเป็นอย่างดี รวมถงึมีทีมงานทีเพียงพอ และสามารถให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี ยังมีฐาน

ลกูค้าทีกว้างขวางทังในประเทศและสญัชาติต่างประเทศ จากประสบการณ์ทียาวนานและเป็นผู้ นําในธุรกิจพัฒนา
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อสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่า ทังนี เพือผลกัดันให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าวและส่งผลให้

อตัราการเช่าเติบโตควบคู่กนัไป ตลอดจนการควบคมุค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

3. กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อืนเพิมเติม 

กองทรัสต์มีเป้าหมายในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติม ไม่เพียงแต่ทรัพย์สินของ

บุคคลในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แต่ยังรวมถึงทรัพย์สินของบุคลลอืน ทังในและนอกประเทศ เพือเพิมผลตอบแทนจากการ

ลงทนุและมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ

ของทรัพย์สนิทีจะลงทนุ โดยจะพิจารณาถงึปัจจยัทีสาํคญัต่างๆ ดงันี  

 คณุภาพของทรัพย์สิน เช่น ทําเลทีตัง สภาพทีดิน สภาพอาคาร ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และ

สงิแวดล้อม ภายใต้กฎข้องบงัคบัทีถกูต้อง และความเสยีงทีเหมาะสม 

 อตัราผลตอบแทนของอสงัหาริมทรัพย์  

 คณุสมบติัและความสามารถในการชําระของผู้ เช่ารายย่อย  

 อตัราการเช่าพืนที  

 

2. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่  
 

 

2.1  ความเกียวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

เนืองจากผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงัทีพาร์คและไทคอน ซึงเป็นบุคคลทีมีความเกียวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) สําหรับทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าและโรงงานตามลําดับ ใน

ขณะเดียวกนั     ทีพาร์คและไทคอนก็ยงัคงเป็นเจ้าของคลงัสนิค้าและโรงงาน รวมถงึทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 3 กองทุน ได้แก่ TFUND  TLOGIS และ TGROWTH ซึงมีทรัพย์สินตังอยู่ใน

โครงการเดียวกนักบัทรัพย์สนิของกองทรัสต์ นอกจากนี ไทคอนยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดย ณ วันที 

31 ธันวาคม 2558 ไทคอนถือหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้วทังหมด (โปรดดู

รายละเอียดเพิมเติมในหวัข้อ “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) และเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ TFUND TLOGIS และ 

TGROWTH อีกด้วย โดยแผนผงัโครงสร้างธุรกิจของไทคอนเป็นดงัน ี
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แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มไทคอน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

 

 

ทีมา : ไทคอน 

 

รายชือนิติบุคคลทีมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

นิติบุคคลในประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 
 

ลาํดับ ชือนิตบุิคคล ชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัท อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส จํากดั ไทคอน 4,999,984 99.99 

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์พาร์ค จํากดั ไทคอน 1,949,999,993 99.99 

ทีมา : ไทคอน 

 

นิติบุคคลในต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 
 

ลาํดับ ชือนิตบุิคคล ชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่   จาํนวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. 

ไทคอน       2,000,000 100.00% 

2. TICON (HK) Limited ไทคอน      11,615,000 100.00% 

ทีมา : ไทคอน 

ซึงบทบาทต่างๆ ของทีพาร์คและไทคอนทีมีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

กองทรัสต์ได้ ทงัในเรืองการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่โดยการเลอืกเสนออาคารคลงัสนิค้าหรือโรงงานทีเป็นทรัพย์สินของ ทีพาร์ค 

หรือไทคอน หรือของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ข้างต้น ให้ลกูค้าพิจารณาก่อนอาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานทีเป็น

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการกําหนดราคาซือขายหรือให้เช่าทรัพย์สินทีจะ

ลงทนุเพิมเติม  อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถงึความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนดังกล่าว และได้

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
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กําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ เช่น  การกําหนดเงือนไขให้สามารถถอดถอนผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ในกรณีทีผลการดําเนินงานไม่ถึงเป้าหมายทีผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนดในสัญญาแต่งตังผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงสอดคล้องกันกับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์อืนๆ ที ทีพาร์ค และ ไทคอน ทําหน้าทีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์  การกําหนดราคาในการเข้าซือ

คลงัสนิค้าและโรงงาน โดยสาํรวจความสนใจของนักลงทุน (Book Building) การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกทรัพย์สิน

เพือเข้าลงทนุ รวมถงึกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพือเป็นการ

ป้องกันปัญหาดังกล่าวทีอาจเ กิดขึน  ( โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “แนวทางการกํากับดูแลการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์”) 

 

2.2  อสังหาริมทรัพย์อืนภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ตารางแสดงพืนทีเช่าอาคารภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

   ข้อมูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

(รวมสญัญาให้เช่าลงนามลว่งหน้า)                                                                                                                             (หนว่ย: ตารางเมตร) 

ทีตัง (โครงการ / นิคม

อุตสาหกรรม/ สวน

อุตสาหกรรม) 

TFUND TLOGIS TGROWTH TICON TPARK TREIT รวม 

ทรัพย์สนิประเภทคลังสนิค้า       

บางนา 19,600 61,575 162,445 - 33,196 14,640 291,456 

อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 1  - - - - 37,490 11,400 48,890 

อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 2  - 27,016 - - 24,363 15,800 67,179 

อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 3 - - - - 15,350 - 15,350 

ศรีราชา - - - - 55,350 44,418 99,768 

แหลมฉบงั 2 - 69,404 - - 68,090 43,950 181,444 

บางพลี 1 - - - - - 76,477 76,477 

บางพลี 2 - - - - 85,232 - 85,232 

บางพลี 3 - - - - 40,794 56,700 97,494 

โรจนะ (ปราจีนบรีุ) - 18,324 - - 14,832 10,020 43,176 

วงัน้อย  - 67,306 - - 111,102 9,800 188,208 

บอ่วนิ - - - - 20,700 - 20,700 

พานทอง 1 - - - - 38,391 10,600 48,991 

อมตะนคร - - 19,650 - - - 19,650 

อมตะซตีิ - - - - 20,024 - 20,024 

สมุครสาคร - - - - 27,600 - 27,600 

 รวมคลังสนิค้า 19,600 243,625 182,095 - 592,514 293,805 1,331,639 
 

 

       



 
13 

ทรัพย์สนิประเภทโรงงาน       

อมตะซตีิ 55,650 - 16,950 27,875 - 9,000 109,475 

บ้านหว้า (ไฮเทค) 77,943 - 11,700 23,075 - 8,675 121,393 

ปินทอง 53,375 - 13,600 - - 33,350 100,325 

โรจนะ (อยุทธยา) 110,857 - 20,825 77,750 - 2,825 212,257 

โรจนะ (ปราจีนบรีุ) - - - 15,250 -  15,250 

เหมราชชลบรีุ - - - 15,300 - 7,200 22,500 

อมตะนคร 163,275 - 53,100 51,675 - 14,850 282,900 

ลาดกระบงั - - - 1,300 - - 1,300 

บางปะอิน 28,175 - - 5,250 - - 33,425 

บางป ู 35,525 - - 4,800 - - 40,325 

กบนิทร์บรีุ - - - 15,675 - - 15,675 

เอเชีย - - - 22,250 - - 22,250 

นวนคร 36,200 - 5,000 20,825 - - 62,025 

แหลมฉบงั - - - 56,255 - - 56,255 

 รวมโรงงาน 561,000 - 121,175 337,280 - 75,900 1,095,355 
        

 รวมทังสนิ 580,600 243,625 303,270 337,280 592,514 369,705 2,426,994 

ทีมา: ทีพาร์ค และ ไทคอน  

 

2.3 แนวทางการกํากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพือป้องกันปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 ในการเลือกลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคาร

คลงัสนิค้าและอาคารโรงงานทีสร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่าแล้วเป็นหลกั โดยการกําหนดราคาซือขายหรือเช่าคลงัสินค้าและ

โรงงานจะอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ และการสํารวจความสนใจ

ของนกัลงทนุ (Book Building) ณ ช่วงเวลาทีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ  โดยหากเป็นการทํารายการระหว่างบุคคลทีเกียวโยง

กับกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีกฎหมายทีเกียวข้องและสญัญาก่อตัง 

ทรัสต์กําหนดไว้  อาทิเช่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และ

กฏหมายทีเกียวข้อง และหากเป็นรายการทีมีขนาดใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ จัดการ

กองทรัสต์หรือทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ในการเลือกลงทุนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะ

คํานึงถึงความเสียงทีอาจเ กิดจากการพึงพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ทีมาจากผู้ เ ช่ารายใดรายหนึงอีกด้วย 

(Concentration Risk) 
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สาํหรับแนวทางการกํากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน ผู้จัดการกองทรัสต์ได้

มีข้อตกลงร่วมกันกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ว่า ทุกครังทีมีผู้ สนใจเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สินทังหมด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ทียังว่างอยู่หรือกําลงัจะว่างให้ลกูค้าเป็น     

ผู้ พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเ ป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอน กองทรัสต์ หรือกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์อืน ซงึผู้จดัการกองทรัสต์จะจัดให้มีการสุ่มโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลอาคารคลงัสินค้าและโรงงานทีว่าง

เพือให้แน่ใจว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ปฏิบติัตามข้อตกลงทีมีกบักองทรัสต์นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้อง

จดัทํารายงานต่างๆ เพือเสนอต่อผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีสญัญาแต่งตังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กําหนดดังนัน ผู้จัดการ

กองทรัสต์จงึเชือว่า จะสามารถควบคมุให้ ทีพาร์คและไทคอนดําเนินการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้อย่างเต็ม

ประสทิธิภาพ  

อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ทังสองรายจะได้รับจากผู้ จัดการ

กองทรัสต์สําหรับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เป็นอัตราใกล้เคียงกันกับอัตราค่าธรรมเนียมทีผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ทังสองรายได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนในทรัพย์สิน

ประเภทเดียวกนั ซงึได้แก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH   โดยกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทังสามแห่งมีค่าตอบแทน

อยู่ในอตัราใกล้เคียงกนัตามรายละเอียดทีแสดงในตาราง ดงัน ี

ประเภทของค่าธรรมเนียม 

(วิธีการและอัตราเรียกเกบ็ตามสัญญา) 

ประเภท

ทรัพย์สนิ 

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) 

คลังสินค้า

และโรงงาน 

2 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 

หมายเหต ุ (1) อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิมทุนครังที 6) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 (2) อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิมทุนครังที 2) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

 (3) อ้างอิงข้อมลูจากหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท 

จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน ผู้จัดการกองทรัสต์

และทีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนืองจาก 

- ความสามารถและชือเสียงของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์: 

ในการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงความสามารถ

ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เมือคํานึงถึงความสามารถด้าน
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การตลาด ความสามารถในการหาและบริหารผู้ เช่าความสามารถในการบริหารต้นทุนการดูแลรักษาทรัพย์สิน

รวมถงึชือเสยีงและทรัพยากรของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเหมาะสม 

- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทังสองรายมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่ารายย่อย และมีความคุ้นเคยกับ

ทรัพย์สินของกองทรัสต์: 

เนืองจากทีพาร์คและไทคอน เป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุ   ทีพาร์คและไทคอนจึงมีความรู้

ความเข้าใจเกียวกับทรัพย์สินเป็นอย่างดี   รวมถึงเนืองจาก ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้จัดหาผู้ เช่ารายย่อยที

เช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว ทีพาร์คและไทคอนจึงมีความสมัพันธ์อันดีกับผู้ เช่ารายย่อย และคาดว่าน่าจะสามารถ

บริหารความต้องการของผู้ เช่ารายย่อย และดแูลรักษาทรัพย์สนิได้ดีกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอืนๆ 

- เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที ไ ม่ ก่อให้ เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์อืน: 

อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นอัตราทีใกล้เคียงกับทีทีพาร์คและไทคอนได้รับจากการ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินประเภทเดียวกันให้แก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH จึงคาดว่าไม่

น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง TFUND TLOGIS 

TGROWTH และกองทรัสต์ 

 

2.4       การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
 

2.4.1  ลักษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ทีแมน”) ในฐานะผู้ ก่อตังกองทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT 

Manager) มีนโยบายดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุ ดงัน ี

1. กรรมสิทธิ  และ/หรือ สิทธิการเช่าในทีดินและอาคารคลังสินค้าซึงกองทรัสต์จะซือ และ/หรือเช่า            

จากทีพาร์ค 

2. กรรมสทิธิ  และ/หรือ สทิธิการเช่าในทีดินและอาคารโรงงานซงึกองทรัสต์จะซือ และ/หรือ เช่าจากไทคอน 

  ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังทีพาร์คและไทคอนให้เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) 

เนืองจากทงัสองบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืนทีอตุสาหกรรมทีเป็นอาคารคลงัสินค้าและโรงงานมานานถึง 

10 ปี และ  25 ปี ตามลําดับ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมทังมีความ

เชียวชาญในด้านการตลาดในการหาผู้ เช่ารายใหม่ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ เช่าทีเป็นลกูค้าปัจจุบัน 

ตลอดจนการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายนอกจากนี ภายในกลุ่มไทคอนยังมีบุคลากรทีมีประสบการณ์ทังทีเป็นทีมงาน

ก่อสร้างซงึประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และผู้จดัการโครงการ ซึงเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง อีกทังยังมีเจ้าหน้าที
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ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในการขอใบอนุญาตและจัดหาสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลกูค้า รวมทังการ

ให้บริการขอใบอนญุาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัวๆ ไปตามทีลกูค้าต้องการ ซึงจะ

ช่วยให้การบริหารทรัพย์สินดังกล่าวซึงเป็นอสงัหาริมทรัพย์ทีมีลกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด

ผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรัสต์ 

โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ดําเนินการหาผู้สนใจเช่าพืนทีของทรัพย์สินดังกล่าว และมีหน้าทีในการทํา

การตลาดโดยการติดต่อลกูค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ รวมทังการส่งเสริมการตลาด การให้

ผู้สนใจทีจะเช่าพืนทีเข้าชมทรัพย์สินดังกล่าว และการเจรจากับผู้ทีสนใจจะเช่าพืนที ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์จะชําระ

ค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราทีอ้างอิงตามผลประกอบการของ

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุ โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทกีองทรัสต์จะจ่ายให้กบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

2.4.2  ลักษณะของสัญญาเช่า 

ภายหลงัจากวนัทีกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีได้เข้าเป็นคู่สญัญากับผู้

เช่าพืนทีภายใต้สญัญาเช่าสําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดยรายได้และกระแสเงินสดทีกองทรัสต์ได้รับจากการ

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

อาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน ซึงสญัญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเงือนไข

ของสญัญาทีคล้ายคลงึกนั เช่น 

 รายได้ค่าเช่ารายเดือน จะมาจากการให้เช่าทีดินและอาคารคลงัสนิค้าหรืออาคารโรงงาน 

 รายได้ค่าบริการรายเดือน จะมาจากการให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทําให้อาคารซึงเป็นทรัพย์สิน

ทีเช่าตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพดี 

 รายได้ค่าบริการส่วนกลางรายเดือน จะมาจากการให้บริการส่วนกลางในเรืองต่างๆ เช่น การรักษาความ

ปลอดภัย การรักษาความสะอาด การระบายนํา ดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์ การซ่อมแซมและบํารุงรักษา

บริเวณสว่นกลาง 

 การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบืองต้น สว่นใหญ่กําหนดเป็นระยะเวลาขนัตําที 3 ปี 

 รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการและรายได้ค่าบริการสว่นกลางส่วนใหญ่กําหนดเป็นอัตราคงทีในแต่ละสญัญา 

และก่อนทีสญัญาเดิมจะหมดอายจุะมีการเจรจาเพือกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ก่อนการต่ออายุ

สญัญา  

 สญัญาเช่าบางสว่นเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีมีระยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึงจะมีการกําหนดอัตรา

ค่าเช่าลว่งหน้าเป็นจํานวนทีแน่นอนแล้ว โดยสญัญาบางสว่นจะกําหนดให้ค่าเช่าปรับขึนในลกัษณะขันบันได 

ซงึสญัญาเช่าระยะยาวจะทํากบัผู้ เช่าทีเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการเช่าพืนทีจํานวนมาก 

 สญัญาเช่ากําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงินประกนัหรือหลกัประกนัการเช่ากบัผู้ให้เช่า 
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2.4.3 โครงสร้างรายได้ค่าเช่า 

โครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 สามารถแบ่งเป็นรายได้ทีเกิดจากการให้เช่าพืนที

อาคารคลงัสินค้า ร้อยละ 68 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้เช่าพืนทีอาคารโรงงาน ร้อยละ 32 ของรายได้รวม 

ตามลําดบั โดยสามารถแบ่งรายได้ตามประเภทของสญัญาดงัน ี

 อาคารคลงัสนิค้าจะมีสดัสว่นรายได้จากสญัญาเช่า สญัญาบริการ และสญัญาบริการส่วนกลางเท่ากับ ร้อย

ละ 50 ร้อยละ 43 และร้อยละ 7 ตามลาํดบั  

 อาคารโรงงานจะมีสดัสว่นรายได้จากสญัญาเช่าและสญัญาบริการ อย่างละเท่ากบั ร้อยละ 50  

ซึงรายได้ของค่าเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนมีการกระจายตัวในด้านการครบกําหนดอายุของสญัญาเช่า 

ประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า และผู้ เช่ารายใหญ่ ดงัน ี

(ก) การครบกําหนดอายุของสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าสว่นใหญ่จะเป็นสญัญาเช่ามาตรฐาน 3 ปี ซงึมีการกําหนดค่าเช่าแบบคงทีตลอดสญัญาเช่า และสว่น

น้อยเป็นสญัญาเช่าระยะยาวระหว่าง 5 ถงึ 10 ปี ซงึจะมีการกําหนดค่าเช่าคงที และ/หรือ มีการขนึค่าเช่าเป็นลาํดบัขนั

ระหว่างอายสุญัญา  

ข้อมูลการครบกําหนดอายุสญัญาเช่าในแต่ละปีของอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงานของกองทรัสต์ ตาม

อตัราสว่นต่อรายได้รวมเป็นดงัน ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีทีครบกาํหนดอายุสัญญาเช่า 

(พ.ศ.) 

คิดเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

อาคารคลังสนิค้า อาคารโรงงาน รวม 

ปี 2559 13.5 6.9 20.4 

ปี 2560 24.0 6.4 30.4 

ปี 2561 3.9 3.2 7.0 

ปี 2562 7.9 12.0 19.9 

ภายหลงัปี 2563 22.3 - 22.3 

รวม 71.5 28.5 100.0 
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อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมแบ่งตามการครบกาํหนดอายุของสัญญาเช่า (ร้อยละ) 

อาคารคลังสนิค้า อาคารโรงงาน 

  

รวม (อาคารคลังสนิค้าและอาคารโรงงาน) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วันที 31 ธันวาคม 2558    

รายได้รวมทใีช้ในการคํานวณเป็นรายได้รวมตามสญัญาเชา่สําหรับเดือนธันวาคม 2558     

 

(ข) ประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบันทีเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์(รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน) มีการประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมทีแตกต่างกันและไม่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ โดยอุตสาหกรรมทีมีผู้ เช่ามากทีสดุ ได้แก่   

โลจิสติคส์ รองลงมาเป็น สนิค้าอปุโภคบริโภค และยานยนต์ ตามลาํดบั  

ข้อมลูของผู้ เช่าจําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมของผู้ เช่าของอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานของกองทรัสต์

ตามอตัราสว่นต่อรายได้รวมเป็นดงันี 

ประเภทอุตสาหกรรม คิดเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

อาคารคลังสนิค้า อาคารโรงงาน รวม 

โลจิสติคส์  36.0 1.4 37.4 

สนิค้าอุปโภคบริโภค  20.5 - 20.5 

ยานยนต์  9.8 5.7 15.5 

ชินสว่น อิเลก็ทรอนคิส์  3.8 8.6 12.4 

ทอ่ในอุตสาหกรรม - 7.1 7.1 

อืนๆ 1.4 5.7 7.1 

รวม 71.5 28.5 100.0 

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วันที 31 ธันวาคม 2558    

รายได้รวมทใีช้ในการคํานวณเป็นรายได้รวมตามสญัญาเชา่สําหรับเดือนธันวาคม 2558 

6.9% 6.4%

3.2%

12.0%

2559 2560 2561 2562 ภายหลัง 2563

13.5%

24.0%

3.8%

7.9%

22.3%

2559 2560 2561 2562 ภายหลัง 2563

20.4%

30.4%

7.0%

19.9%
22.3%

2559 2560 2561 2562 ภายหลัง 2563
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อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่า (ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน 

  

รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วันที 31 ธันวาคม 2558    

รายได้รวมทใีช้ในการคํานวณเป็นรายได้รวมตามสญัญาเชา่สําหรับเดือนธันวาคม 2558 

 

(ค) สัญชาติของผู้เช่า 

ผู้ เช่าในปัจจุบันทีเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์(รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน) ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท

สญัชาติญีปุ่ น รองลงมาเป็นสญัชาติไทย และเยอรมนั ตามลาํดบั  

ข้อมลูของผู้ เช่าจําแนกตามสญัชาติของอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานของกองทรัสต์ตามอัตราสว่นต่อ

รายได้รวมเป็นดงันี 

สัญชาตขิองผู้เช่า คิดเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

อาคารคลังสนิค้า อาคารโรงงาน รวม 

ญีปุ่ น 26.7 14.2 40.9 

ไทย 18.5 - 18.5 

เยอรมนั 10.5 2.0 12.5 

ไซปรัส - 7.1 7.1 

สหรัฐอเมริกา 5.8 0.7 6.5 

อืนๆ 10.0 4.5 14.5 

รวม 71.5 28.5 100.0 

โลจิสตคิส์  

36.0%
สินค้าอุปโภค

บริโภค  20.5%

ยานยนต์  9.8%

ชินส่วน 

อิเลก็ทรอนิคส์  

3.8%

อืนๆ 1.4% โลจิสติคส์  1.4%

ยานยนต์  5.7%

ชินส่วน 

อิเลก็ทรอนิคส์  

8.6%

ท่อใน

อุตสาหกรรม 

7.1%

อืนๆ 5.7%

โลจิสติคส์  

37.4%

สินค้าอุปโภค

บริโภค  20.5%

ยานยนต์  15.5%

ชินส่วน 

อิเลก็ทรอนิคส์  

12.4%

ท่อใน

อุตสาหกรรม 

7.1%

อืนๆ 7.1%
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อัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวมแบ่งตามสัญชาตขิองผู้เช่า (ร้อยละ) 

อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน 

  

รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558    

       รายได้รวมทีใช้ในการคํานวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสําหรับเดือนธันวาคม 2558 

 

(ง) ผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรก 

รายได้ตามสญัญาเช่าส่วนใหญ่ของกองทรัสต์ จะมาจากผู้ เช่าทีเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมีความน่าเชือถือใน

อตุสาหกรรมนนัๆ ทงันรีายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายใหญ่(รวมอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน)  5 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 

34.6 ของรายได้ตามสัญญาเช่าของทังหมดของกองทรัสต์ โดยไม่มีผู้ เช่ารายใดทีมีอัตราส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของ

รายได้รวม 

ข้อมูลของผู้ เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานของกองทรัสต์ตามอัตราส่วนต่อ

รายได้รวมเป็นดงัน ี

 

 

 

 

 

ญีปุ่ น 40.9%

ไทย 18.5%

เยอรมัน 12.5%

ไซปรัส 7.1%

สหรัฐอเมริกา 

6.5%

อืนๆ 14.5%

ญีปุ่ น 14.2%

เยอรมัน 2.0%

ไซปรัส 7.1%

สหรัฐอเมริกา 

0.7%

อืนๆ 4.5%

ญีปุ่ น 26.7%

ไทย 18.5%

เยอรมัน 10.5%

สหรัฐอเมริกา 

5.8%

อืนๆ 10.0%
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อาคารคลังสินค้า 

 

ลาํดับ รายชือผู้เช่า พืนทีเช่า 

(ตารางเมตร) 

อัตราส่วนรายได้

ต่อรายได้รวม 

(ร้อยละ) 

สัญชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากดั 32,700 8.3 ไทย โลจิสติคส์ 

2 บริษัท ลาซาด้า จํากดั 24,000 7.4 เยอรมนั สนิค้าอุปโภค บริโภค 

3 บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 20,700 5.9 ญีปุ่ น ยานยนต์ 

4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 17,455 5.9  ไทย สนิค้าอุปโภค บริโภค 

5 บริษัท เซน็ทรัลแฟมิลีมาร์ท จํากดั 18,468 3.9 ไทย สนิค้าอุปโภค บริโภค 

 รวม 113,323 31.4   

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558    

รายได้รวมทีใช้ในการคํานวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสําหรับเดือนธันวาคม 2558 

 

อาคารโรงงาน 
 

ลาํดับ รายชือผู้เช่า พืนทีเช่า 

  (ตารางเมตร) 

อัตราส่วนรายได้

ต่อรายได้รวม 

(ร้อยละ) 

สัญชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 บริษทั โกลบอล ไพพ์พงิ โซลชูันส์ จํากดั 17,650 7.1 ไซปรัส ผลติภณัฑ์โลหะ

ประดิษฐ์ 

(ทอ่ในอุตสาหกรรม) 

2 บริษัท เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ. จํากดั 4,800 2.2 สวีเดน ตวักรองอากาศ 

3 บริษัท เคบี ซสิเต้มส์ (ไทยแลนด์) จํากดั 5,300 2.0 เยอรมนั อิเลก็ทรอนกิส์ 

4 บริษัท พลาลอ็ค เอเซีย (ประเทศไทย) จํากดั 4,200 1.9 ญีปุ่ น อาหาร 

5 บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 3,600 1.4 ญีปุ่ น โลจิสติคส์ 

 รวม 39,150 14.6   

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558    

รายได้รวมทีใช้ในการคํานวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสําหรับเดือนธันวาคม 2558 
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ทรัพย์สินรวม (อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน) 
 

ลาํดับ รายชือผู้เช่า พืนทีเช่า 

(ตารางเมตร) 

อัตราส่วนรายได้

ต่อรายได้รวม 

(ร้อยละ) 

สัญชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากดั 32,700 8.3 ไทย โลจิสติคส์ 

2 บริษัท ลาซาด้า จํากดั 24,000 7.4 เยอรมนั สนิค้าอุปโภค บริโภค 

3 บริษัท โกลบอล ไพพ์พงิ โซลชูันส์ จํากดั 17,650 7.1 ไซปรัส ผลติภณัฑ์โลหะ

ประดิษฐ์ 

(ทอ่ในอุตสาหกรรม) 

4 บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 20,700 5.9  ญีปุ่ น ยานยนต์ 

5 บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 17,455 5.9 ไทย อุปโภค บริโภค 

 รวม 112,505 34.6   

หมายเหต ุ  อ้างอิงข้อมลู ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558    

รายได้รวมทีใช้ในการคํานวณเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสําหรับเดือนธันวาคม 2558 

 

จากข้อมลูข้างต้น จงึกลา่วได้ว่าสญัญาเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนนัน มีการกระจายตัวของอายุของสญัญา

เช่า อตุสาหกรรมของผู้ เช่า สญัชาติของผู้ เช่า และมีการพงึพารายได้จากผู้ เช่ารายใหญ่รายใดรายหนึงค่อนข้างตํา กอปรกับ

ทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุมีผู้ เช่ารายใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความน่าเชือถือ ความเสียงจากการกระจุกตัวของผู้

เช่าตามโครงสร้างรายได้จงึค่อนข้างตํา 
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เหตุการณ์สําคัญเกียวกับการดาํเนินงาน 

ของกองทรัสต์ในรอบปี 2558 
 

1. การลงทุนในทรัพย์สินเพมิเตมิ และการเพมิทุนครังที 1 

ในเดือนธันวาคม 2558 กองทรัสต์ได้มีการเพิมทนุครังที 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์เดิม (Right Offering) และประชาชนทวัไป (Public Offering) เป็นมลูค่ารวม 2,243,000,000 บาท ในราคา

เสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยทรัสต์ และกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นจํานวน 959,000,000 บาท รวมมูลค่าทังสิน 

3,202,000,000 บาท เพือการลงทุนในกรรมสิทธิ และสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติม จํานวนรวม 53 ยูนิต โดยมี

พืนทีอาคารรวม 155,182 ตารางเมตร1 บนทีดินเนือทีรวม 196 ไร่ 2 งาน 27.2 ตารางวา ซึงเป็นทรัพย์สินประเภทอาคาร

คลงัสนิค้าจากทีพาร์คจํานวน 46 ยนูิต พืนทีอาคารรวม 133,282 ตารางเมตร และทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานจากไท

คอนจํานวน 7 ยนูิต พืนทีอาคารรวม 21,900 ตารางเมตร (“ทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติมครังที 1”) โดยมีรายละเอียดการ

ลงทนุดงัต่อไปน ี

1. ทีดินและอาคารคลงัสนิค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั พืนทีอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 

133,282 ตารางเมตร เนือทีรวมประมาณ 157 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

- กรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารคลังสินค้า จํานวน 4 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค วงัน้อย 2 

- กรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารคลังสินค้า จํานวน 4 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค อีสเทริ น ซี บอร์ด 1 (บี)  

- กรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 13 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค แหลมฉบงั 2 

- กรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารคลังสินค้า จํานวน 5 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค พานทอง 1 

- สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้า จํานวน 6 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการไทคอน     

โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

- สิทธิการเช่าทีดินและสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า จํานวน 1 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการไทคอน     

โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี1  

                                                   

1 หมายเหต ุ พืนทีดงักลา่วไม่นบัรวมพืนทีติดตงัแผงเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ โดย ณ ธันวาคม 2558 มีคลงัสินค้าทีให้บริการเช่าพืนที

ติดตงัแผงเซลล์พลงังานแสงอาทติย์แล้วจํานวน 3,300 ตารางเมตร ทงันีหากพจิารณาถึงพืนทีคลงัสินค้าทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิมเติมใน

ครังที 1 จะมีคลงัสนิค้าทีสามารถนําพืนทีหลงัคาออกให้เช่าเพมิเติมได้เทา่กบัประมาณ 129,782 ตารางเมตร 
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- สทิธิการเช่าทีดินและสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 13 ยนูิต ซงึตงัอยู่ที โครงการไทคอน    

โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี3  

2. ทีดินและอาคารโรงงานของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) พืนทีอาคารโรงงาน 

ประมาณ 21,900 ตารางเมตร เนือทีรวมประมาณ 39 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 1 หลงั ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 1 หลงั ซงึตงัอยู่ที สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 1 หลงั ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 

- สทิธิการเช่าทีดินและสทิธิการเช่าอาคารโรงงาน จํานวน 4 หลงั ซึงตังอยู่ที นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร 

 

2. การแก้ไขหรือการเปลียนแปลงข้อมูลในสัญญาก่อตังทรัสต์ 

เมือวนัที 17 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์ได้มีการแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตังทรัสต์ เพือให้สอดคล้องกับการลงทุน

ในทรัพย์สนิทีลงทนุเพิมเติม ซงึการแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ดงักลา่ว ได้รับการอนมุติัจากทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครังที 1/2558 เมือวนัที 29 กรกฎาคม 2558  
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รายละเอียดทรัพย์สินทีลงทุน 

 

1. ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน 

 
1.1 อาคารคลังสินค้า 

สาํหรับอาคารคลงัสนิค้าทีกองทรัสต์ลงทนุ ประกอบด้วย อาคารคลงัสินค้าสําเร็จรูปพร้อมให้เช่า (Ready-Built) และ

อาคารคลงัสนิค้าตามรูปแบบทีผู้ เช่าต้องการ (Custom-Built) ซงึตงัอยู่ในทําเลทีเป็นยทุธศาสตร์ทีสําคัญเหมาะแก่การเป็นศูนย์

กระจายสนิค้าทีดี อาคารคลงัสนิค้าสามารถรองรับการจดัการคลงัสนิค้าสมัยใหม่ การออกแบบตัวอาคารจะคํานึงถึงระยะห่าง

ของช่วงเสา การรับนําหนกัของพืนอาคาร ความสงูของอาคาร จํานวนประตสูาํหรับขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืนให้

มีความลาดชนัทีเหมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิค้าและพืนทีสาํนกังานในตวั 

 

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลังสินค้า 

 

 
 

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารคลังสินค้า 
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1.2 อาคารโรงงาน 

สาํหรับอาคารโรงงานทีกองทรัสต์ลงทนุ สว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นอาคารชนัเดียวพร้อมชันลอยเพือใช้เป็นสํานักงาน

ซงึก่อสร้างในบริเวณพืนทีทีมีรัวกันเป็นสดัส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พืนทีจอดรถ และพืนทีสําหรับขนถ่ายสินค้า ทังนี อาคาร

โรงงานทีอยู่ในทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรกและทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมจะเป็นอาคารโรงงานทีพัฒนาขึนตามแบบมาตรฐาน

แต่สามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 1,200 ถึง 

4,800 ตารางเมตร พืนอาคารโรงงานสามารถรับนําหนกัได้ตงัแต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้โครงสร้าง

หลงัคาเหลก็ซงึไม่ต้องมีเสารองรับหลงัคาโรงงาน ทําให้อาคารโรงงานมีพืนทีใช้สอยได้สงูสดุและมีพืนทีสาํนกังานในตวั 

 

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 

 

 
 

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารโรงงาน 
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2. รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประเภทของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

2.1 รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

 

สัดส่วนตามพืนทีอาคาร (ร้อยละ) 

ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก ทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติมครังที 1 

  

ทรัพย์สินปัจจบัุน (รวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมสิทธิ

 207,038 ตร.ม. 

56%

สิทธิการเช่า

 162,667 ตร.ม. 

44%

กรรมสิทธิ

 133,988 ตร.ม.

62%

สิทธิการเช่า

 80,535 ตร.ม. 

38%

กรรมสิทธิ

 73,050 ตร.ม. 

47%

สิทธิการเช่า

 82,132 ตร.ม. 

53%
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2.2 ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

 

สัดส่วนตามพืนทีอาคาร (ร้อยละ) 

ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก ทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติมครังที 1 

  

ทรัพย์สินปัจจบัุน (รวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารคลังสินค้า

 160,523 ตร.ม. 

75%

อาคารโรงงาน

 54,000 ตร.ม.

25%

อาคารคลังสินค้า

 133,282 ตร.ม.

86%

อาคารโรงงาน

 21,900 ตร.ม.  

14%

อาคารคลังสินค้า

 293,805 ตร.ม.

79%

อาคารโรงงาน

 75,900 ตร.ม.

21%



 

 

 

รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ทกีองทรัสต์ลงทุน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

กองทรัสต์ได้ลงทนุในทรัพย์สนิรวม 98 ยนูิต แบ่งเป็นทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรกจํานวน 45 ยนูิต และทรัพย์สนิทีลงทนุเพิมเติมครังที 1 จํานวน 53 ยนูิต รายละเอียดดงันี 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม 

/ สวนอุตสาหกรรม 

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สนิทีลงทุนครังแรก ทรัพย์สนิทีลงทุนเพมิเตมิครังที 1 ทรัพย์สนิปัจจุบัน (รวม)  

อาคาร ทีดนิ 

จาํนวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พืนที

อาคาร 

(ตร.ม.) 

อายุ

อาคาร

เฉลีย*** 

(ปี) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน

อาคาร 

(ยูนิต) 

พืนที

อาคาร 

(ตร.ม.) 

อายุ

อาคาร

เฉลีย*** 

(ปี) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน

อาคาร 

(ยูนิต) 

พืนที

อาคาร 

(ตร.ม.) 

อายุ

อาคาร

เฉลีย*** 

(ปี) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

อาคารคลังสนิค้า               

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค บางนา 

กรรมสทิธิ สทิธิการเช่า 30 ปี 4 5,540 3.6 2.6 6 9,100 4.7 5.9 10 14,640 4.3 4.0 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 2 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 4 15,800 3.4 7.4                                           

- 

- - - 4 15,800 3.4 4.3 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค ศรีราชา 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 5 44,418 2.4 20.7 - - - - 5 44,418 2.4 12.0 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค แหลมฉบงั 2 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 2 9,750 2.8 4.5 13 34,200 2.7 22.0 15 43,950 2.7 11.9 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค บางพลี 1** 

สทิธิการเช่า

ประมาณ  

27 ถึง 28 ปี 

(ถึง 21 ก.พ. 86) 

สทิธิการเช่า 

ประมาณ 

 27 ถึง 28 ปี 

(ถึง 21 ก.พ. 86) 

9 74,995 1.7 35.0 1 1,482 0.5 1.0 10 76,477 1.7 20.7 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ปราจีนบรีุ 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 1 10,020 1.8 4.7 - - - - 1 10,020 1.8 2.7 



 

 

 

โครงการ / นิคมอุตสาหกรรม 

/ สวนอุตสาหกรรม 

รูปแบบการลงทุน* ทรัพย์สนิทีลงทุนครังแรก ทรัพย์สนิทีลงทุนเพมิเตมิครังที 1 ทรัพย์สนิปัจจุบัน (รวม)  

อาคาร ทีดนิ 

จาํนวน

อาคาร  

(ยูนิต) 

พืนที

อาคาร 

(ตร.ม.) 

อายุ

อาคาร

เฉลีย*** 

(ปี) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน

อาคาร 

(ยูนิต) 

พืนที

อาคาร 

(ตร.ม.) 

อายุ

อาคาร

เฉลีย*** 

(ปี) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน

อาคาร 

(ยูนิต) 

พืนที

อาคาร 

(ตร.ม.) 

อายุ

อาคาร

เฉลีย*** 

(ปี) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค วงัน้อย 2 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ - - - - 4 9,800 1.3 6.3 4 9,800 1.3 2.7 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (บี) 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ - - - - 4 11,400 1.6 7.3 4 11,400 1.6 3.1 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค พานทอง 1 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ - - - - 5 10,600 1.2 6.8 5 10,600 1.2 2.9 

โครงการไทคอน โลจิสติคส์  

พาร์ค บางพลี 3 

สทิธิการเช่า 30 ปี สทิธิการเช่า 30 ปี - - - - 13 56,700 0.7 36.5 13 56,700 0.7 15.3 

รวมอาคารคลังสนิค้า   25 160,523 2.2 74.8 46 133,282 1.6 85.9 71 293,805 2.0 79.5 

อาคารโรงงาน               

นคิมอุตสาหกรรมอมตะซตีิ กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 2 6,750 6.4 3.1 1 2,250 1.2 1.4 3 9,000 5.1 2.4 

นคิมอุตสาหกรรมปินทอง กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 11 33,350 2.3 15.5 - - - - 11 33,350 2.3 9.0 

นคิมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 

(ไฮเทค) 

กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 4 8,675 10.6 4.0 - - - - 4 8,675 10.6 2.3 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 1 1,625 8.9 0.8 1 1,200 7.0 0.8 2 2,825 8.1 0.8 

นคิมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ กรรมสทิธิ กรรมสทิธิ 2 3,600 2.9 1.7 1 3,600 1.9 2.3 3 7,200 2.4 1.9 

นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร สทิธิการเช่า 30 ปี สทิธิการเช่า 30 ปี - - - - 4 14,850 2.8 9.6 4 14,850 2.8 4.0 

รวมอาคารโรงงาน   20 54,000 4.4 25.2 7 21,900 2.7 14.1 27 75,900 3.9 20.5 

รวมอาคารคลังสนิค้าและอาคารโรงงาน  45 214,523 2.8 100.0 53 155,182 1.8 100.0 98 369,705 2.4 100.0 



 

 

 

 

หมายเหต ุ  

* สําหรับการลงทุนในสิทธิการเช่าในทีดิน มีเงือนไขให้ทุบอาคารทิงเมือสินอายสุัญญาเช่าทีดิน 

** ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 เดิมเป็นสิทธิการเช่าช่วงทีดินประมาณ 28 ปี แตเ่นืองจากทีพาร์คได้รับโอนกรรมสิทธิ ในทีดินทังหมดแล้ว จากเจ้าของกรรมสิทธิ ในทีดินเดิม กองทรัสต์จึงได้ทําบันทึกข้อตกลงกบัทีพาร์ค 

เพือรับรองฐานะของกองทรัสต์วา่เป็นผู้ เช่าทีดินโดยตรงจากทีพาร์ค โดยให้การเช่าทีดินระหวา่งกองทรัสต์และทีพาร์คยงัคงมีผลผูกพนัสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

***   ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 อายุอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานเฉลียคํานวณจากค่าเฉลียถ่วงนําหนักของพืนทีอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม ตามลําดับ
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มูลค่าเงินลงทุน และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
 

1. ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก 

เมือวนัที 1 เมษายน 2558 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาทรัพย์สินทีลงทุนครัง

แรกจํานวน 45 ยูนิต โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ส่งผลให้มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ทีลงทุนครังแรกจํานวน 4,228,000,000 บาท เป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 4,101,500,000 

บาท ทําให้เกิดขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ครังนีจํานวน 126,500,000 บาท อย่างไรก็ดี 

มลูค่ายติุธรรมดงักลา่วมีมลูค่าสงูกว่าราคาประเมินครังแรกก่อนเข้าลงทนุทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย 

(ประเมิน ณ วนัที 1 เมษายน 2557) รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 

1.1 อาคารคลังสินค้า 

ลาํดับ 
โครงการ /  

สวนอุตสาหกรรม 

ชืออาคาร

คลังสนิค้า 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้าลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 22 และ 23 

ธ.ค. 2557 

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ 1 เม.ย. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ 

 ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี 

คอนซัลแทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2557 ณ 1 เม.ย. 2557 

1 

ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค บางนา  

DG1/1 

109,000,000 96,500,000 107,675,444 109,290,000 
2 DG1/2 

3 DG1/3 

4 DG1/4 

5 
ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 

2  

W2/1 
105,400,000 106,300,000 117,606,133 112,200,000 

6 W2/2 

7 W5/1 
162,100,000 176,800,000 180,872,430 173,320000 

8 W5/2 

9 

ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค ศรีราชา  

W5/1 

380,400,000 388,900,000 424,453,254 389,920,000 10 W5/2 

11 W5/3 

12 W16 81,200,000 75,800,000 84,578,225 83,040,000 

13 W20 292,700,000 269,100,000 300,263,856 310,960,000 

14 ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค แหลมฉบงั 2  

W2 115,500,000 108,000,000 120,507,233 115,050,000 

15 FZ4 81,800,000 88,300,000 91,273,071 88,010,000 

16 

ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค บางพลี 1  

W1/1 222,600,000 224,900,000 248,378,795 253,830,000 

17 W1/2 114,800,000 117,900,000 128,094,726 122,180,000 

18 W1/3 151,500,000 152,800,000 169,044,869 162,280,000 

19 W2 43,900,000 39,900,000 44,520,728 44,770,000 
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ลาํดับ 
โครงการ /  

สวนอุตสาหกรรม 

ชืออาคาร

คลังสนิค้า 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้าลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 22 และ 23 

ธ.ค. 2557 

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ 1 เม.ย. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ 

 ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี 

คอนซัลแทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2557 ณ 1 เม.ย. 2557 

20 W3 164,200,000 168,100,000 183,215,627 171,200,000 

21 W4 365,200,000 384,400,000 407,492,977 399,400,000 

22 DG1/1 

48,200,000 49,200,000 53,781,932 50,950,000 23 DG1/2 

24 DG1/3 

25 โรจนะ (ปราจีนบรีุ)  W1 157,600,000 164,900,000 175,851,296 174,210,000 

รวมคลังสนิค้า 2,438,500,000 2,446,900,000 2,837,610,596 2,760,610,000 

 

1.2 อาคารโรงงาน 

ลาํดับ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

สวนอุตสาหกรรม 
ชืออาคารโรงงาน 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้าลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 22 และ 23 

ธ.ค. 2557 

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ 1 เม.ย. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ (ประเทศ

ไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี 

คอนซัลแทนท์ 

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 83,000,000 

27 SF.M3.3 A220/1 87,900,000 86,500,000 96,517,367 93,160,000 

28 

ปินทอง  

SF.A1.8/1 L_42 51,300,000 51,400,000 55,462,129 55,810,000 

29 
SF.A1.8/2 

L_42/2,L_43/2 
51,100,000 51,200,000 57,017,774 54,530,000 

30 SF.M1.8 G_007 50,600,000 50,000,000 55,790,386 53,350,000 

31 SF.A3 G_025/3 80,300,000 79,100,000 88,260,390 83,780,000 

32 SF.A2.2 G_025/2 59,900,000 60,500,000 65,020,841 62,820,000 

33 SF.L3.2 G_032/1 86,400,000 87,100,000 93,696,976 89,980,000 

34 SF.A2.7/3 G_032/2 73,000,000 72,100,000 78,359,834 75,420,000 

35 SF.A2.7/2 G_032/3 72,000,000 72,600,000 78,089,814 75,420,000 

36 SF.A2.7/1 G_032/4 72,000,000 72,600,000 78,089,814 75,420,000 

37 SF.B3.5 G_033/2 92,300,000 93,100,000 100,123,455 97,070,000 

38 SF.L4.4 G_033 115,000,000 116,100,000 124,803,294 121,030,000 

39 

บ้านหว้า (ไฮเทค)  

SF.A1.3 G1/4-4 33,100,000 36,500,000 36,933,235 35,880,000 

40 SF.A1.5/3 G_1/4_5 35,800,000 39,500,000 39,945,916 38,370,000 

41 SF.C2.2 F_7/12 58,400,000 62,600,000 65,163,170 60,640,000 

42 SF.M2.2 F_7/13 53,600,000 57,600,000 59,807,293 56,080,000 
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ลาํดับ 
นิคมอุตสาหกรรม / 

สวนอุตสาหกรรม 
ชืออาคารโรงงาน 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้าลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 22 และ 23 

ธ.ค. 2557 

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ 1 เม.ย. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ (ประเทศ

ไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี 

คอนซัลแทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2557 ณ 1 เม.ย. 2557 

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

44 
เหมราชชลบรีุ  

SF.M1.5/2 D_1 43,300,000 43,500,000 48,314,474 45,760,000 

45 SF.M1.5/1 D_2 42,800,000 43,000,000 47,756,570 45,670,000 

รวมอาคารโรงงาน 1,377,000,000 1,398,600,000 1,390,389,404 1,340,890,000 

รวมอาคารคลังสนิค้าและอาคารโรงงาน 3,815,500,000 3,845,500,000 4,228,000,000 4,101,500,000 

 

2. ทรัพย์สินทีลงทุนเพมิเติมครังที 1 

เมือวันที 1 เมษายน 2558 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย เพือประเมินราคา

ทรัพย์สนิทีลงทนุเพิมเติมครังที 1 จํานวน 53 ยนูิต ซงึราคาประเมินโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยผู้

ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 รายรวมเท่ากับ 2,956,800,000 บาท และ 2,927,100,000 บาท ตามลําดับ ทังนีมูลค่าเงิน

ลงทนุในทรัพย์สนิทีลงทนุเพิมเติมครังที 1 ของกองทรัสต์ ณ 18 และ 21 ธ.ค. 2558 มีมูลค่ารวม 3,159,260,000 บาท (สงู

กว่าราคาประเมินตําสดุของทรัพย์สินแต่ละรายการทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินร้อยละ 8.83) รายละเอียดตาม

ตารางด้านลา่ง 

2.1 อาคารคลังสินค้า 

ลาํดับ โครงการ 
ชืออาคาร

คลังสนิค้า 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้า

ลงทุน 
มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 18 และ 21 

ธ.ค. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ 

 ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี  

คอนซัลแทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2558 ณ 1 เม.ย. 2558 

46 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางนา 

M2/1 
57,200,000 57,300,000  59,358,623 

47 M2/2 

48 M2/3 22,900,000 23,000,000 23,764,204 

49 M2/4 27,700,000 27,800,000          28,745,347  

50 M2/5 27,100,000 27,300,000 28,122,704 

51 M2/6 27,800,000 28,000,000 28,849,121 

52 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

วงัน้อย 2 

 

W11/1 

179,600,000 189,200,000 188,580,000 53 W11/2 

54 W11/3 



 

 

 

35 

ลาํดับ โครงการ 
ชืออาคาร

คลังสนิค้า 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้า

ลงทุน 
มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 18 และ 21 

ธ.ค. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ 

 ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี  

คอนซัลแทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2558 ณ 1 เม.ย. 2558 

55  

 
W11/4 

56 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (บี) 

W2/1 80,200,000 79,500,000 82,022,747 

57 W2/2 48,300,000 47,800,000 49,316,822 

58 W2/3 48,700,000 47,700,000 49,213,648 

59 W2/4 48,200,000 48,100,000 49,626,342 

60 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

แหลมฉบงั 2 

W1/1 47,000,000  47,800,000  54,520,000  

61 W1/2 46,900,000 47,800,000 54,404,000 

62 W1/3 
107,600,000  109,700,000  124,816,000 

63 W1/4 

64 FZ1/1 
 

198,100,000 
187,500,000 217,500,000 65 FZ1/2 

66 FZ1/3 

67 FZ1/4 54,000,000 51,300,000 59,508,000 

68 FZ1/5 54,100,000 51,500,000 59,740,000 

69 FZ3/1 
106,600,000 101,800,000 118,088,000 

70 FZ3/2 

71 FZ3/3 54,000,000 51,300,000 59,508,000 

72 FZ3/4 52,000,000 50,900,000 59,044,000 

73 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

พานทอง 1 

W2/1 

215,900,000  208,000,000  241,280,000 

74 W2/2 

75 W2/3 

76 W2/4 

77 W2/5 

78 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 W5 25,300,000  25,200,000  28,918,281 

79 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพลี 3 

W4/1 

502,300,000 504,900,000 518,239,320 

80 W4/2 

81 W4/3 

82 W4/4 

83 W4/5 

84 W4/6 

85 W4/7 
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ลาํดับ โครงการ 
ชืออาคาร

คลังสนิค้า 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้า

ลงทุน 
มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 18 และ 21 

ธ.ค. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ (ประเทศ

ไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี  

คอนซัลแทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2558 ณ 1 เม.ย. 2558 

86 

 

W5/1 

274,500,000 276,900,000 283,210,618 87 W5/2 

88 W5/3 

89 W5/4 

121,500,000 125,800,000 125,355,520 90 W5/5 

91 W5/6 

รวมอาคารคลังสนิค้า 2,427,500,000 2,416,100,000 2,591,731,297 

 

อาคารโรงงาน 

ลาํดับ 
นิคมอุตสาหกรรม /  

สวนอุตสาหกรรม 
ชืออาคารโรงงาน 

ราคาประเมินของทรัพย์สนิก่อนเข้า

ลงทุน 
มูลค่าเงินลงทุน 

ณ 18 และ 21 

ธ.ค. 2558 

บ.ไนท์แฟรงค์ ชาร์

เตอร์ (ประเทศ

ไทย) 

บ. เน็กซัส  

พรอพเพอตี  

คอนซัลแทนท์ 

ณ 1 เม.ย. 2558 ณ 1 เม.ย. 2558 

92 เหมราชชลบรีุ L3.2  87,600,000  84,100,000  88,305,000 

93 โรจนะ S1/2 25,300,000  26,000,000  26,565,000 

94 อมตะซตีิ A2 58,700,000  55,400,000  64,264,000 

95 

อมตะนคร 

M2.7 72,300,000  69,800,000  72,014,940 

96 B3.8 100,500,000 97,200,000 111,541,940 

97 L4 115,500,000 111,300,000 127,722,407 

98 M2.5/2 69,400,000 67,200,000 77,115,416 

รวมอาคารโรงงาน 529,300,000 511,000,000 567,528,703 

รวมอาคารคลังสนิค้าและอาคารโรงงาน 2,956,800,000 2,927,100,000 3,159,260,000 
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การกู้ยืมเงิน 
 

1. นโยบายการกู้ยืมเงนิ 

 ในอนาคตกองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินเพือใช้เป็นแหลง่เงินทนุอืนทีนอกเหนือจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่

ด้วยการขอสนิเชือจากสถาบันการเงินการออกตราสารหนีโดยทรัสต์เช่นหุ้นกู้  หรือการเข้าทําสญัญาทีมีลกัษณะเป็นการ

กู้ ยืม หรือตราสารอืนๆ ทงันี การกู้ ยืมเงินของทรัสต์จะเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อจํากัด และการดําเนินการทีกําหนดไว้ใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์ 

 สญัญาก่อตงัทรัสต์กําหนดให้ทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิมเติม ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ

อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพือดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์หรือ

อสงัหาริมทรัพย์ทีทรัสต์มีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้วซึงเป็น

ของทรัสต์หรือทีทรัสต์มีสทิธิการเช่า รวมทงัการลงทนุในทรัพย์สินอืนใด การชําระหนีทีทรัสต์มีอยู่กับเจ้าหนีต่างๆ และเพือ

ดําเนินการอืนใดหรือเพือเหตจํุาเป็นอืนใดตามทีผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

 

2. ข้อจาํกัดในเรืองอัตราส่วนในการกู้ยืมเงนิ 

 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้โดยอยู่ภายใต้ข้อจํากดัในเรืองอตัราสว่นในการกู้ ยืมเงินดงัต่อไปน ี

1. จํานวนเงินทีกู้ ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของทรัสต์ 

2. ในกรณีทีทรัสต์มีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงเป็นอันดับ

ความน่าเชือถือครังลา่สดุทีได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดับความน่าเชือถือทีได้รับความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ ยืมเงิน จํานวนเงินทีกู้ ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สิน

รวมของทรัสต์  

 ทงันี ในกรณีทีต่อมาภายหลงัจํานวนเงินทีกู้ ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิได้เกิดจากการ

กู้ ยืมเงินเพิมเติม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืมเงินเพิมเติมอีกไม่ได้จนกว่า

อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าอตัราสว่นทีกําหนดไว้ดงักลา่วข้างต้น 

 

3. การดําเนินการทีเกียวข้องกับการกู้ยืมเงนิ 

 ในการกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สนิของทรัสต์เพือประโยชน์ในการดําเนินงานของกองทรัสต์หรือ

เพือการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ หรือเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการให้หลกัประกันใดๆ และแจ้งความ

คืบหน้าพร้อมข้อสรุปในการดําเนินการดังกล่าวแก่ทรัสตี และทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ลงนามร่วมกันในการเข้าทํา

สญัญา และ/หรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง 
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4. ข้อมูลเกียวกับการกู้ยืมเงนิ ณ วันสินรอบปีบัญชี 

ในการลงทนุของกองทรัสต์ กองทรัสต์ใช้แหลง่เงินทนุสว่นหนงึจากการกู้ ยืมเงิน โดยทีผ่านมา กองทรัสต์ได้เข้าทํา

สญัญาเงินกู้กบัธนาคารกรุงเทพจํานวนรวม 2 วงเงิน ในวันที 19 ธันวาคม 2557 เพือการลงทุนซือทรัพย์สินครังแรก และ

วันที 18 ธันวาคม 2558 เพือการลงทุนซือทรัพย์สินเพิมเติมครังที 1 ด้วยวงเงินไม่เกิน 1,350,000,000 บาท และไม่เกิน 

1,005,000,000 บาท ตามลําดับ ซึงข้อกําหนดและเงือนไขของการกู้ ยืมเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามทีกําหนดในสัญญา

ระหว่างกองทรัสต์และธนาคาร โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดเบืองต้นดงัต่อไปนี 

 

ผู้กู้ ทรัสตีในนามของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

วัตถุประสงค์ในการกู้ เพือลงทุนด้วยการซือทีดิน การเช่า/เช่าช่วงทีดิน และ/หรือ สิงปลูกสร้าง และ/หรือ อาคารโรงงาน/อาคาร

คลงัสนิค้า 

วงเงินกู้ ไม่เกิน 1,005,000,000 ล้านบาท  

ซงึกองทรัสต์ได้เบิกเงินกู้ ยืมเพือการลงทุนซือทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติมครังที 1 จํานวน 959,000,000 บาท 

หรือ ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิทีลงทนุเพมิเติมครังที 1 

ประเภทอัตราดอกเบีย อตัราดอกเบียลอยตวั 

อัตราดอกเบีย ไม่เกินอตัราดอกเบีย MLR ลบร้อยละ 1.25  

“อัตราดอกเบีย MLR” หมายถึง อัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชันดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลาของ

ธนาคารผู้ให้เงินกู้  (Minimum Loan Rate, “MLR”) 

ระยะเวลาเงินกู้ 10 ปี 

ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้* ปีที 1 ถึงปีที 7  ปลอดการชําระคืนเงินต้น 

ปีที 8 ชําระคืนร้อยละ 9.00 ของเงินต้น 

ปีที 9 ชําระคืนร้อยละ 14.00 ของเงินต้น 

ปีที 10 ชําระคืนเงินต้นสว่นทีเหลือทงัหมด 

หมายเหต ุ* ชําระคืนภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน 2568 
 

หลักประกันการกู้ยืม ไม่มีหลกัประกนั 

 

ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีสดัส่วนของเงินกู้ ต่อสินทรัพย์รวม (Loan Outstanding Value to 

Total Asset Value) เท่ากบัร้อยละ 24 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
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การรับประกันรายได้ 
 

กองทรัสต์นีไม่มีการรับประกนัรายได้ 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
 

ของรอบปีบัญชีปีที 2 ตังแต่วันที 1 มกราคม 2558 ถงึวันที 31 ธันวาคม 2558 

 

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรัสต์ 

 

จาํนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์ 12,104 0.22% 

ค่าธรรมเนียมทรัสต ี   3,694 0.07% 

ค่านายทะเบียน   1,474 0.03% 

ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  32,306 0.58% 

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  79,516 1.42% 

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด* 129,094 2.32% 

* ไม่รวมค่านายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์ 
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ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการให้บริการ 

เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน 
 

1.      ภาวะอุตสาหกรรมและผลกระทบ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 2.8 เพิมขนึจากทีขยายตัวเพียงร้อยละ 0.9 ในปี 2557  โดยการฟืนตัวยัง

เป็นไปอย่างช้าๆ แม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากภาครัฐและภาคการท่องเทียวแต่ปัจจัยลบทังทีกดดันต่อเนืองมาจากปีก่อน

และปัจจยัใหม่ทีเกิดขนึระหว่างปียงัคงสง่ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย  การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ตํา

เนืองจากถูกกดดันจากหนีครัวเรือนทียังมีแนวโน้มสงูขึนและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือของธนาคารพาณิชย์   

ในขณะทีรายได้ภาคเกษตรตกตําจากผลกระทบภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรทีลดลงต่อเนือง   การส่งออกหดตัวร้อยละ 

5.8 จากผลกระทบของราคานํามนัและสนิค้าโภคภัณฑ์ทีทรุดตวัลงรวมทงัอปุสงค์ในตลาดโลกทีอ่อนแอเนืองจากเศรษฐกิจ

โลกชะลอตวัโดยเฉพาะประเทศจีน  แม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงมากตลอดทังปี แต่ก็ยังไม่สามารถหนุนการส่งออกให้

กลบัมาขยายตัวได้    ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัว จากการถูกกดดันจากการบริโภคภาคเอกชนและการ

สง่ออกทีลดลง   

  จากรายงานของสํานักคณะกรรมการงานส่งเสริมการลงทุน มีโครงการยืนขอส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศในปี 2558 รวมทังสิน 559 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 106,540 ล้านบาท  โดยอุตสาหกรรมทียืน

ขอรับสง่เสริมการลงทนุมากทีสดุอนัดบัหนงึ ได้แก่ อตุสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค (คิดเป็นร้อยละ 38.8 ของมูลค่า

เงินลงทนุทงัหมด)   อนัดบัสอง อุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คิดเป็นร้อยละ 26.0 ของมูลค่าเงินลงทุน

ทงัหมด)    และอนัดบัสาม อตุสาหกรรมชินสว่นยานยนต์ เครืองจกัร และผลิตภัณฑ์โลหะ (คิดเป็นร้อยละ 18.5 ของมูลค่า

เงินลงทนุทงัหมด) สว่นใหญ่อยู่ในภาคกลาง 309 โครงการ (31,506 ล้านบาท) และภาคตะวันออกจํานวน 175 โครงการ 

(43,708 ล้านบาท) ทงันี ญีปุ่ นเป็นประเทศทีมีปริมาณเงินลงทนุในการยืนขอสง่เสริมสงูทีสดุโดยมีการยืนขอรับการส่งเสริม

ในกิจการชินสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ รองลงมาคือ สงิคโปร์และอินโดนีเซีย      

  สว่นโครงการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศทีได้รับการอนุมัติในปี 2558 มีจํานวนรวมทังสิน 1,151 โครงการ คิด

เป็นมลูค่าเงินลงทนุรวม 493,690 ล้านบาท  เป็นโครงการขยายการลงทนุจํานวน 592 โครงการ มูลค่า 328,433 ล้านบาท  

ซงึสะท้อนให้เห็นว่านกัลงทนุทีมีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่เดิมและประสบความสําเร็จในการลงทุนมีความเชือมันที

จะขยายการลงทนุและตงัฐานการผลติในประเทศไทยต่อไป   ขณะทีโครงการลงทุนของนักลงทุนรายใหม่ก็ยังเข้ามาลงทุน

ในประเทศไทยอย่างต่อเนือง โดยมีจํานวน 559 โครงการ มูลค่า 165,257 ล้านบาท   ซึงสํานักคณะกรรมการงานส่งเสริม

การลงทุนคาดว่าจะเริมเดินหน้าลงทุนภายใน 1-2 ปีข้างหน้า และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการส่งออกมูลค่ากว่า 

962,000 ล้านบาท ใช้วตัถดิุบในประเทศมูลค่ากว่า 414,000 ล้านบาท  และมันใจว่าบริษัทชันนําของโลกจะเดินหน้าตัง

ฐานการผลติในประเทศไทยอย่างต่อเนือง 
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 สาํหรับธุรกิจการให้บริการเช่าอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานในปี 2558  จากรายงานสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์

เพือการอุตสาหกรรมในประเทศไทยของซีบีอาร์อี  ธุรกิจให้บริการเช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงานได้รับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในภาพรวม   อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงแสดงสญัญาณการฟืนตัวอันเป็นผลมาจาก

แรงผลักดันของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชินส่วนยานยนต์ซึงเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ  โดยในปี 2558 ประเทศไทยผลิตรถยนต์ได้ทังสิน 1,913,002 คัน เพิมขึนจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 1.76 เป็นการ

ขายในประเทศ 799,592 คนั และส่งออก 1,204,895 คัน   นอกจากนีตลาดยังได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไปกลุ่ม

ประเทศเพือนบ้านอย่างกมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม ทีสงูขนึกว่าร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 

ของมลูค่าการสง่ออกรวมของประเทศไทย 

สภาวะตลาดของอาคารคลงัสินค้าให้เช่าสมัยใหม่ (Modern Logistics Properties) มีแนวโน้มทีดีขึนอย่าง

ต่อเนืองตงัแต่ต้นปี   โดยอปุทานของคลงัสนิค้าในไตรมาส 4 ปี 2558 อยู่ทีประมาณ 2,500,000 ตารางเมตร  เพิมขึนจาก

ไตรมาสที 4 ของปีก่อนประมาณ 200,000 ตารางเมตร  ในขณะทีอุปทานของคลงัสินค้าเติบโตเพิมสงูขึนอย่างต่อเนือง

เช่นกนั ทําให้อตัราการเช่าโดยรวมของคลงัสนิค้าสงูขนึจากร้อยละ 75.0 ของอุปทานทังหมดในไตรมาส 4 ปี 2557 มาเป็น

ร้อยละ 82.5 ของอุปทานทังหมดในไตรมาส 4 ปี 2558 ขณะทีตลาดของโรงงานสําเร็จรูปให้เช่ายังอยู่ในสภาวะทรงตัว 

อัตราการเช่าโดยรวมของโรงงานสําเร็จรูปคงทีอยู่ทีร้อยละ 69.0  ของอุปทานทังหมดในไตรมาส 4 ปี 2558 ซึงอยู่ที

ประมาณ 2,500,000 ตารางเมตร  ทังนีอุปทานใหม่ของโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าเพิมขึนจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย 

เนืองจากผู้ประกอบการชะลอการพฒันาโรงงานสาํเร็จรูปเพิมเติมในระหว่างปีและมุ่งเน้นการเพิมอัตราการเช่าของอุปทาน

ทีมีอยู่ด้วยกลยทุธ์การลดราคา   

สาํหรับในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยตํากว่าประมาณ

เดิมเลก็น้อยจากร้อยละ 3.7 เป็นร้อยละ 3.5 ตามสญัญาณการอ่อนตวัลงของเศรษฐกิจโลกตังแต่ในช่วงต้นปี 2559 รวมถึง

สถานการณ์ความผันผวนของราคานํามันและสินค้าโภคภันฑ์ในตลาดโลก และอุปสงค์ต่างประเทศทีชะลอตัวลง

โดยเฉพาะประเทศจีน ซึงอาจมีผลกระทบต่อการฟืนตัวของภาคการส่งออกของไทย ทําให้การส่งออกไม่ขยายตัวตามที

คาด  อย่างไรก็ดี  เชือว่าแรงผลกัดนัของภาครัฐผ่านทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีจะทยอยประกาศออกมา และการเร่ง

เดินหน้าเบิกจ่ายงบประมาณเพือสนบัสนนุการลงทนุโครงสร้างพืนฐาน ด้านคมนาคม พลงังาน และสาธารณูปโภคในช่วง

ครึงหลงัของปี อาจทําให้เกิดการกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจระดับฐานรากทีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ

ราคาสนิค้าเกษตรตกตํา  และอาจยงัช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ รวมทงัสร้างความเชือมันให้ภาคเอกชนและนัก

ลงทนุ ตลอดจนช่วยยกระดบัศกัยภาพของประเทศโดยรวม  

 นอกจากนีสํานักคณะกรรมการงานส่งเสริมการลงทุนยังประมาณการว่าการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศ

ไทยในปี 2559 จะมีแนวโน้มดีกว่าปี 2558 จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ทีออกมาในช่วงปลายปี 2558 ทีผ่านมา 

เช่น นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบครัสเตอร์อุตสาหกรรม เพือสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่และฐาน

อตุสาหกรรมแห่งอนาคต เสริมสร้างศกัยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยจะมุ่งเน้น

การดึงดูดบริษัททีดําเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรกรวม 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่กลุ่มคลสัเตอร์
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สาํหรับกิจการทีใช้เทคโนโลยีขนัสงูและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต ซึงประกอบด้วยคลสัเตอร์ 4 กลุ่มย่อย คือ (1) คลสัเตอร์

ยานยนต์และชินส่วน (2) ครัสเตอร์เครืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม (3) ครัสเตอร์ปิโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ์ทีเป็นมิตรต่อสงิแวดล้อม (4) คลสัเตอร์ดิจิทัล และคลสัเตอร์เป้าหมายอืนๆ อีก 2 กลุ่ม คือ (5) คลสัเตอร์เกษตร

แปรรูป และ คลสัเตอร์สงิทอและเครืองนุ่งห่ม ซงึปัจจยัดงักลา่วข้างต้นจะเป็นแรงผลกัดันให้อุปสงค์ในภาคอสงัหาริมทรัพย์

เพือการอตุสาหกรรมในประเทศไทยเติบโตขนึตามไปด้วย  

 

2.       การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

 

2.1 อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่า 

 คลังสินค้าให้เช่า  

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดของคลงัสนิค้าให้เช่าในพืนทีศกึษา ซึงได้แก่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ ตอนเหนือ

และกรุงเทพฯ ฝังตะวนัออก) และพืนทีภาคตะวนัออก (พืนทีในจงัหวดัชลบรีุ ระยอง ปราจีนบรีุ และฉะเชิงเทรา) โดยบริษัท 

ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) พบว่า ณ เดือนมีนาคม 2558 มีจํานวนคลงัสินค้าให้เช่าของผู้พัฒนา

หลกัในพืนทีศึกษาจํานวน 609 หลงั หรือคิดเป็นอุปทานคลงัสินค้าให้เช่าจํานวนทังสิน 2,553,532 ตารางเมตรแบ่งเป็น

อปุทานในภาคกลางจํานวน 1,477,329 ตารางเมตร และอปุทานในภาคตะวนัออกจํานวน 1,076,203 ตารางเมตร 

ณ เดือนมีนาคม 2558 อัตราการเช่าโดยรวมของคลงัสินค้าให้เช่าในพืนทีศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80 ของอุปทาน

คลงัสนิค้าให้เช่ารวม โดยมีรายละเอียดอตัราการเช่าพืนทีในภาคกลาง และภาคตะวันออก เท่ากับร้อยละ 87 และร้อยละ 

71 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน ี

ภาค 

จาํนวนอาคาร

คลังสนิค้าให้เช่า

ทังหมด 

(หลัง) 

พืนทีอาคาร

คลังสนิค้าให้เช่า

ทังหมด 

(ตารางเมตร) 

จาํนวนอาคาร

คลังสนิค้าให้เช่าที

มีผู้เช่า 

(หลัง) 

พืนทีอาคารคลังสนิค้า

ให้เช่าทีมีผู้เช่า 

(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่า 

ภาคกลาง 320 1,477,329 273 1,280,613 87% 

ภาคตะวนัออก 289 1,076,203 192 706,300 71% 

รวมทังหมด 609 2,553,532 465 2,040,913 80% 

ทีมา : แผนกทีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

 เมือจําแนกตามผู้พฒันาพบว่าผู้พฒันา 3 รายแรกครองสว่นแบ่งตลาดคลงัสินค้าให้เช่าประมาณร้อยละ 86 ของ

อปุทานทงัหมด โดยทีพาร์ค (รวมถงึกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวข้อง) มี

สว่นแบ่งการตลาดมากทีสดุ มีพืนทีอาคารคลงัสินค้าให้เช่าทังสิน 1,164,688 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ของอุปทาน

คลงัสนิค้าให้เช่าทงัหมด ตามด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด มหาชน (รวมถึงกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

และทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวข้อง) (“ดับบลิวเอชเอ”) มีพืนทีอาคารคลงัสินค้าให้เช่ารวม 838,581 
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ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของอปุทานคลงัสนิค้าทงัหมด  และ บริษัท เหมราช พฒันาทีดิน จํากัด (มหาชน) มีอุปทาน

อาคารคลงัสนิค้าให้เช่า 179,320 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 7 ของอปุทานคลงัสนิค้าให้เช่าทงัหมด ตามลาํดบั 

ทีมา : แผนกทีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

หมายเหต ุ:  

 ทีพาร์ค หมายถงึ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยทีพาร์ค 

 เหมราชหมายถงึบริษัทเหมราชพฒันาทีดินจํากดั (มหาชน)และ

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยเหมราช 

 ดบับลิวเอชเอหมายถงึบริษัทดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชันจํากัด 

(มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยดบับลิวเอชเอ 

 พรอสเพคหมายถงึบริษัทพรอสเพคดีเวลลอปเมนท์จํากดั 

 เบสท์บอนด์ หมายถงึ บริษัท เบสท์บอนด์แวร์เฮาส์ จํากดั  

 โชติธนวฒัน์ หมายถงึ บริษัท โชติธนวฒัน์ จํากดั  

 ทริฟเวนท์ หมายถงึ บริษัท ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จํากดั  

 วินโคสท์ หมายถงึ บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จํากัด 

(มหาชน)  

 ไทยพัฒนาโรงงาน หมายถึง บ ริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน

อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที

บริหารโดยไทยพฒันาโรงงาน 

อตัราค่าเช่าอาคารคลงัสนิค้าให้เช่าในขอบเขตพืนทีศกึษา อยู่ระหว่าง 135 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ถึง 220 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทงันี คลงัสนิค้าทีสร้างขนึตามความต้องการโดยเฉพาะเจาะจงของลกูค้า (Build to Suit) จะมี

ค่าเช่าทีสงูกว่าอัตราค่าเช่าคลงัสินค้าสําเร็จรูป เนืองจากอาคารมีคุณลกัษณะเฉพาะตัว ดังนัน ราคาค่าเช่าของอาคาร

คลงัสนิค้าแบบ Build to Suit จะขนึอยู่กบัรายละเอียดจําเพาะตามข้อกําหนดทีผู้ เช่าต้องการ 

ภาค 
ราคาเสนอเช่าตาํสุด 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน) 

ราคาเสนอเช่าสูงสุด 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน) 

ราคาเสนอเช่าเฉลีย 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน) 

ภาคกลาง 135 180 158 

ภาคตะวนัออก 135 220 178 

ทีมา : แผนกทีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

 

ทีพาร์ค, 46%

ดับบลิวเอชเอ, 33%

เหมราช, 7%

โชติธนวัฒน,์ 2%

พรอสเพค, 5%

วินโคสท์, 1%

เบสท์บอนด์, 5%
ทริฟเวนท์, 0%

ไทยพฒันาโรงงาน, 1%

อุปทานอาคารคลังสินค้าให้เช่าจําแนกตามผู้พัฒนา ณ เดือนมีนาคม 2558
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ทังนี อัตราค่าเช่าสําหรับคลังสินค้าให้เช่าจะขึนอยู่กับโซนทีตังของคลังสินค้าให้เช่าโดยสามารถแบ่งได้เป็น

คลงัสนิค้าให้เช่าทีตงัอยู่ในโซนปลอดอากร (Free Zone) และโซนทวัไป (General Zone) โดยผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้าน

คลงัสนิค้าให้เช่าให้ข้อมลูว่าอตัราค่าเช่าสําหรับคลงัสินค้าให้เช่าและคลงัสินค้าให้เช่าทีมีทีตังอยู่ในโซนปลอดอากรจะสงู

กว่าอตัราค่าเช่าในโซนทวัไปประมาณ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

 นอกจากนี อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรยังจะขึนอยู่กับขนาดของอาคารทีเช่า ซึงโดยทัวไปแล้วผู้ พัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ทีเป็นเจ้าของอาคารให้เช่าจะให้สว่นลดสาํหรับอาคารขนาดใหญ่ เมือพิจารณาจากข้อมูลในอดีตจะพบว่า 

ส่วนลดโดยทัวไปสําหรับการเช่าอาคารขนาดใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทังนี ส่วนลด

ดงักลา่วยงัอาจจะขนึอยู่กบัปัจจยัอืนๆ ด้วยอาทิเช่น ลกัษณะของอาคารทีเช่า และระดับของการแข่งขันสําหรับอาคารให้

เช่าขนาดใหญ่ในเขตทําเลทีตงันนัๆ 

 สาํหรับอปุทานของคลงัสนิค้าให้เช่าในอนาคตนัน CBRE สํารวจพบว่ามีคลงัสินค้าให้เช่าในภาคกลางและภาค

ตะวนัออกทีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างประมาณ 386,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของอุปทานคลงัสินค้าให้เช่า

ในปัจจบุนั โดยร้อยละ 52 ของอุปทานคลงัสินค้าให้เช่าในอนาคตถูกพัฒนาโดยทีพาร์คทังนี โดยทัวไประยะเวลาในการ

สร้างคลงัสนิค้าให้เช่าจะอยู่ทีประมาณ 6 ถงึ 8 เดือน 

ผู้พัฒนา ภูมิภาค จาํนวน (หลัง) พืนทีระหว่างก่อสร้าง (ตารางเมตร) 

ทีพาร์ค พืนทีศึกษาทงัหมด 30 203,000 

ดบับลวิเอชเอ ภาคกลาง ไม่พบข้อมูล 69,000 

โชติธนวฒัน์ ภาคตะวนัออก 18 14,000 

พรอสเพค ภาคกลาง 6 11,000 

วนิโคสท์ ภาคตะวนัออก 4 4,000 

ทริฟเวนท์ ภาคตะวนัออก 1 3,000 

ทพิย์โฮลดิง ภาคกลาง 4 82,000 

ทังหมด มากกว่า 63 386,000 

หมายเหต ุ: 

 ทีพาร์ค หมายถงึ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั 

 ดบับลิวเอชเอหมายถงึบริษัทดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชันจํากัด 

(มหาชน)  

 โชติธนวฒัน์ หมายถงึ บริษัท โชติธนวฒัน์ จํากดั 

 พรอสเพคหมายถงึบริษัทพรอสเพคดีเวลลอปเมนท์จํากดั 

 วินโคสท์ หมายถงึ บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จํากัด 

(มหาชน) 

 ทริฟเวนท์ หมายถงึ บริษัท ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จํากดั 

 ทิพย์โฮลดิง หมายถงึ บริษัท ทิพย์โฮลดิง จํากดั 

 

 

 โรงงานให้เช่า 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดของโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่าในพืนทีศกึษา ซึงได้แก่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ ตอน

เหนือและกรุงเทพฯ ฝังตะวนัออก) และพืนทีภาคตะวนัออก (พืนทีในจงัหวดัชลบรีุ ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา) โดย

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) พบว่า ณ เดือนมีนาคม 2558 มีจํานวนโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า
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ของผู้พัฒนาหลกัในพืนทีศึกษาจํานวน 1,544 หลงั หรือคิดเป็นอุปทานโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าจํานวนทังสิน 2,815,213 

ตารางเมตรแบ่งเป็นอปุทานในภาคกลางจํานวน 1,230,220 ตารางเมตร และอปุทานในภาคตะวันออกจํานวน 1,584,993 

ตารางเมตร 

ช่วงก่อนวิกฤตนําท่วมในปี 2554 โรงงานสําเร็จรูปให้เช่าในภาคกลางโดยเฉพาะพืนทีในกรุงเทพฯ ตอนเหนือ 

ได้รับความนิยมสูงสุดเมือเทียบกับพืนทีอืนๆ ในขอบเขตทีศึกษา เนืองจากพืนทีดังกล่าวเป็นทําเลยุทธ์ศาสตร์ของ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับในภาคตะวันออกตะวันออกจังหวัดชลบุรีเป็นพืนทีทีได้รับความนิยมสูงสุดในการ

พฒันาโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า เนืองจากระยะทางซึงใกล้กับศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ทังในกรุงเทพฯ และท่าเรือนําลกึ

แหลมฉบงั 

ภาพรวมอตัราการเช่าของโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่า ณ สินเดือนมีนาคม 2558 มีอัตราการเช่าอยู่ทีร้อยละ 74 ของ

อปุสงค์โรงงานสาํเร็จรูปให้เช่ารวมสาํหรับพืนทีศกึษา โดยมีรายละเอียดอตัราการเช่าพืนทีในภาคกลาง และภาคตะวันออก 

เท่ากบัร้อยละ 71 และร้อยละ 76 ตามลาํดบัโดยมีรายละเอียดดงัน ี

ภาค 

จาํนวนอาคาร

โรงงานสาํเร็จรูป

ให้เช่าทังหมด 

(หลัง) 

พืนทีอาคาร

โรงงานสาํเร็จรูป

ให้เช่าทังหมด 

(ตารางเมตร) 

จาํนวนอาคาร

โรงงานสาํเร็จรูป

ให้เช่าทีมีผู้เช่า 

(หลัง) 

พืนทีอาคารโรงงาน

สาํเร็จรูปให้เช่าทีมีผู้เช่า 

(ตารางเมตร) 

อัตราการเช่า 

ภาคกลาง 782 1,230,220 630 872,070 71% 

ภาคตะวนัออก 762 1,584,993 486 1,205,168 76% 

รวมทังหมด 1,544 2,815,213 1,116 2,077,238 74% 

ทีมา : แผนกทีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

เมือจําแนกตามผู้พฒันาพบว่า ผู้พัฒนา 3 รายแรกครองส่วนแบ่งตลาดโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าประมาณร้อยละ 

73 ของอุปทานทังหมด โดยไทคอน (รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที

เกียวข้อง) มีสว่นแบ่งการตลาดมากทีสดุ มีพืนทีอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าทังสิน 1,111,680 ตารางเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 39 ของอปุทานโรงงานสาํเร็จรูปให้เช่าทงัหมด ตามด้วยบริษัท บริษัท เหมราช พัฒนาทีดิน จํากัดมีพืนทีอาคารโรงงาน

สาํเร็จรูปให้เช่ารวม 523,359 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของอุปทานโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าทังหมด และ บริษัท ทิพย์

โฮลดิง จํากัด มีอุปทานอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า 430,181 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 15 ของอุปทานโรงงาน

สาํเร็จรูปให้เช่าทงัหมด ตามลาํดบั 
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ไทคอน, 39%

เหมราช, 19%

ทพิย์โฮลดิง, 15%

อมตะ ซมัมิท, 7%

ปินทอง, 6%

ไทยพัฒนาโรงงาน, 4%

พรอสเพค, 3%

ริช แอสเซ็ท, 3%

ดับบลิวเอชเอ, 2%

304 อินดัสเตรียล ปาร์ค

, 1% ชีวาทยั, 1%

อุปทานอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า จําแนกตามผู้พฒันา ณ เดอืนมนีาคม 2558

 
ทีมา : แผนกทีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

หมายเหต ุ:  

 ไทคอนหมายถึงบริษัทไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชันจํากัด 

(มหาชน) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยไทคอน 

 เหมราชหมายถึงบริษัทเหมราชพัฒนาทีดินจํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยเหมราช 

 อมตะ ซัมมิท หมายถงึ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยอมตะ ซัมมิท 

 ปินทอง หมายถึง บริษัท ปินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยปินทอง 

 ไท ยพัฒนาโรงงาน ห มายถึงบ ริษัท ไท ยพัฒน าโรงงาน

อตุสาหกรรมจํากดั (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ไทยอินดสัเตรียล 1  

 พรอสเพคหมายถงึบริษัทพรอสเพคดีเวลลอปเมนท์จํากดั 

 ริชแอสเซ็ทหมายถงึบริษัทริชแอสเซ็ทเซ็นเตอร์จํากดั 

 ดบับลิวเอชเอหมายถึงบริษัทดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชันจํากัด 

(มหาชน)กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ทีบริหารโดยดบับลิวเอชเอ 

 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค หมายถึง บริษัท 304 อันดัสเตรียล 

ปาร์ค จํากดั 

 ชีวาทัย หมายถงึ บริษัท ชีวาทัย จํากดั 

อตัราค่าเช่าอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าในขอบเขตพืนทีศึกษา อยู่ระหว่าง 120 บาทต่อตารางเมตร ถึง 250 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ภาค 
ราคาเสนอเช่าตาํสุด 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน) 

ราคาเสนอเช่าสูงสุด 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน) 

ราคาเสนอเช่าเฉลีย 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน) 

ภาคกลาง 120 250 185 

ภาคตะวนัออก 130 240 185 

ทีมา : แผนกทีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

ราคาเสนอเช่าของโรงงานสําเร็จรูปให้เช่านัน มีความแตกต่างกันไปในเขตอุตสาหกรรมทัวไป และเขตปลอด

อากร หรือเขตประกอบการค่าเสรี รวมถงึขนาดของโรงงาน คณุลกัษณะของอาคาร และปริมาณของอุปทานของขนาดนันๆ 

ในพืนที 
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 สาํหรับอปุทานของอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าในอนาคตนัน CBRE สํารวจพบว่ามีโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าใน

ภาคกลางและภาคตะวนัออกทีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างประมาณ 180,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของอุปทาน

โรงงานสําเร็จรูปให้เช่าในปัจจุบัน โดย บริษัท ทิพย์โฮลดิง จํากัด เป็นผู้พัฒนาอุปทานอาคารโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าใน

อนาคตมากทีสดุ มีพืนทีอยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 110,300 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของอุปทานโรงงานใน

อนาคตให้เช่าในอนาคต ตามด้วยไทคอนซึงมีโรงงานสําเร็จรูปให้เช่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างจํานวน 41,100ตารางเมตร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของอปุทานโรงงานในอนาคตให้เช่าในอนาคต  

ผู้พัฒนา ภูมิภาค จาํนวน (หลัง) พืนทีระหว่างก่อสร้าง (ตารางเมตร) 

ทพิย์โฮลดิง ภาคกลาง 59 110,300 

ริช แอสเซท ภาคกลาง 6 6,000 

ปินทอง ภาคตะวนัออก ไม่พบข้อมูล 2,600 

อมตะ ซมัมิท ภาคกลาง 8 21,000 

ไทคอน พืนทีศึกษาทงัหมด 15 41,100 

ทังหมด มากกว่า 88 180,000 

หมายเหต ุ: 

 ทิพย์โฮลดิง หมายถงึ ทิพย์โฮลดิง จํากดั 

 ริชแอสเซ็ทหมายถงึบริษัทริชแอสเซ็ทเซ็นเตอร์จํากดั 

 ปินทอง หมายถงึ บริษัท ปินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 

 อมตะ ซัมมิท หมายถงึ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จํากดั 

 ไทคอนหมายถึงบริษัทไทคอนอินดัสเทรียลคอนเน็คชันจํากัด 

(มหาชน) 

2.2  นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการทกีองทรัสต์ลงทุน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้ความสําคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพือเสริมสร้างจุดแข็งของ

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุให้เป็นทีประจกัษ์แก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายทงัทีเป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

การเลอืกทําเลทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์ในพืนทีทีมีศกัยภาพสงู การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทีมีคุณภาพมาตรฐานสงูและมี

ระบบสาธารณปูโภคทีมีประสทิธิภาพ รวมถงึการให้บริการประเภทต่างๆ อย่างครบวงจรทีช่วยให้การดําเนินธุรกิจของผู้ เช่า

รายย่อยมีความต่อเนือง และทําให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพือการอุตสาหกรรมทังในปัจจุบันและ

อนาคตได้เป็นอย่างดี เป็นต้น      

โดยอาคารคลงัสนิค้าทีกองทรัสต์ลงทนุ ประกอบด้วย อาคารคลงัสนิค้าสําเร็จรูปพร้อมให้เช่า (Ready-Built) และ

อาคารคลงัสนิค้าตามรูปแบบทีผู้ เช่าต้องการ (Custom-Built) ซงึตงัอยู่ในทําเลทีเป็นยุทธศาสตร์ทีสําคัญเหมาะแก่การเป็น

ศนูย์กระจายสนิค้าทีดี อาคารคลงัสนิค้าสามารถรองรับการจัดการคลงัสินค้าสมัยใหม่ การออกแบบตัวอาคารจะคํานึงถึง

ระยะห่างของช่วงเสา การรับนําหนักของพืนอาคาร ความสงูของอาคาร จํานวนประตูสําหรับขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์ช่วย

ปรับระดบัพืนให้มีความลาดชนัทีเหมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิค้าและพืนทีสาํนกังานในตวั    ในขณะทีอาคารโรงงาน

ทีกองทรัสต์ลงทนุ สว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นอาคารชนัเดียวพร้อมชนัลอยเพือใช้เป็นสาํนกังานซึงก่อสร้างในบริเวณพืนทีที

มีรัวกนัเป็นสดัสว่น พร้อมด้วยป้อมยาม พืนทีจอดรถ และพืนทีสําหรับขนถ่ายสินค้า ถูกพัฒนาขึนตามแบบมาตรฐานแต่



 

 

 

49 

สามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 1,200 ถึง 

4,800 ตารางเมตร พืนอาคารโรงงานสามารถรับนําหนักได้ตังแต่ 1 ถึง 3 ตันต่อตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้

โครงสร้างหลังคาเหล็กซึงไม่ต้องมีเสารองรับหลังคาโรงงาน ทําให้อาคารโรงงานมีพืนทีใช้สอยได้สูงสุดและมีพืนที

สาํนกังานในตวั 

 อนึง ทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด (“ที

พาร์ค”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอน

เน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน เนืองจากทังสอง

บริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืนทีอตุสาหกรรมทีเป็นอาคารคลงัสินค้าและโรงงานมานานถึง 10 ปี และ  25 

ปี ตามลําดับ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมทังมีความเชียวชาญในด้าน

การตลาดในการหาผู้ เช่ารายใหม่ การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่าทีเป็นลกูค้าปัจจบุนั 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

 ตําแหน่งทางการตลาด: ไทคอนมีสถานะเป็นผู้นําในธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปและคลงัสินค้าให้เช่าในประเทศ

ไทย มีการดําเนินธุรกิจมานานกว่า 26 ปี อีกทงัยงัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มานานกว่า 14 ปี ทําให้เป็นทียอมรับใน

วงกว้างทงักบักลุม่ลกูค้าในประเทศและกลุม่ลกูค้าทีเป็นบริษัทชันนําจากทัวโลก  ทังนี ไทคอนได้กําหนดตําแหน่งทางการ

ตลาดในการเป็นผู้นําในธุรกิจโรงงานสาํเร็จรูปและคลงัสนิค้าในประเทศไทย และขยายออกไปในต่างประเทศในอนาคต  มี

ความมุ่งมนัทีจะรักษาและพัฒนาตําแหน่งทางการตลาดให้ดียิงขึนด้วยการเพิมขนาดธุรกิจโดยการขยายฐานลกูค้าและ

รักษาคณุภาพของการให้บริการทีตอบสนองความต้องการของลกูค้าซงึจะสง่ผลให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบในเรืองของ

ความประหยดัต่อขนาด และสง่เสริมตําแหน่งทางการตลาดให้ดียิงขนึในทีสดุ  

 กลยทุธ์ด้านราคา:  อตัราค่าเช่าโรงงานและคลงัสนิค้าจะถกูกําหนดโดยคํานงึถึงคุณภาพและมาตรฐานของ

อาคารนนัๆ เป็นสาํคญั  นอกจากนียังคํานึงถึงราคาค่าเช่าโรงงานและคลงัสินค้าในตลาด โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มี

การตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอเพือให้แน่ใจว่าค่าเช่าโรงงานและคลงัสินค้าของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับทีสามารถ

แข่งขนัได้    

 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด: ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มุ่งเน้นการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

นอกเหนือจากการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ เช่น การติดต่อผู้ผลิตรายใหญ่เพือเสนอบริการให้เช่าโรงงานและคลงัสินค้า

ให้แก่คู่ค้าและห่วงโซ่ของผู้ผลติเหลา่นนั  การติดต่อผ่านหน่วยงานภาครัฐ สาํนกังานการค้า สมาคมหอการค้า และตัวแทน

ซือขายอสงัหาริมทรัพย์      อีกทังยังเน้นการสร้างความสมัพันธ์กับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญีปุ่ น และ

สาํนกังานตวัแทนธนาคารจากประเทศญีปุ่ น ซึงจะเป็นผู้นําพาและให้คําปรึกษาแค่นักลงทุนญีปุ่ นทีสนใจเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย เนืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นบริษัทสัญชาติญีปุ่ น     นอกจากนี ผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ยังมีการพัฒนาสือเพือส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การทําประชาสัมพันธ์ผ่านสือสิงพิมพ์ จัดทําวารสาร 

เอกสารเชิญชวน การโฆษณาในหนงัสอืต่างๆ แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  การพฒันาเว็บไซด์ให้ทันสมัยและเข้าถึงข้อมูล
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ได้ง่าย รวมถึงการเข้าร่วมงานสัมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมทังในและต่างประเทศ และการสร้างเครือข่าย

การตลาดและพนัธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพือเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

ภาวะการแข่งขัน  

 ในปี 2558 ธุรกิจการให้บริการเช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงานสําเร็จรูปมีการแข่งขันกันค่อนข้างสงู เนืองจากมี

อปุทานเพิมเติมเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนืองอีกทังยังมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทีรุนแรงขึน เช่น การลดอัตราค่าเช่า

เพือดงึดดูกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย   โดยผู้ประกอบการบางรายลดราคาสงูสดุถึงร้อยละ 30 เพือช่วงชิงลกูค้าและรักษาส่วน

แบ่งทางการตลาด    อย่างไรก็ตาม อปุสงค์ของการเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานโดยรวมยังอยู่ในระดับทีทรงตัว เนืองจากการ

เลือกเช่าคลังสินค้าและโรงงานยังคงเป็นทางเลือกหนึงของผู้ ประกอบการทีไม่ต้องการเป็นเจ้าของเพือลดต้นทุนของ

โครงการและเพิมความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจ  นอกจากนีด้วยทําเลทีตังเชิงกลยุทธ์ ทักษะแรงงานชันสูง ระบบ

โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภคทีดี ทําให้ประเทศไทยยังคงสถานะเป็นฐานการผลิตทีสําคัญของอาเซียนให้แก่

บริษัทผู้ผลิตชันนําระดับโลกหลายราย     ทังนี แม้ว่าการแข่งขันในตลาดจะค่อนข้างสงูโดยเฉพาะในช่วงครึงหลงัของปี 

สญัญาเช่าของทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทุนครังแรกทีครบกําหนดอายุสญัญาในปี 2558 ผู้ เช่ารายย่อยได้ต่ออายุสญัญาที

ครบกําหนดดงักลา่วครบทุกสญัญา รวมทังสิน 5 สญัญา พืนทีรวม 14,775 ตารางเมตร ซึงประกอบด้วยสญัญาเช่าพืนที

คลงัสนิค้าจํานวน 3 สญัญา พืนทีรวม 10,100 ตารางเมตร และ สญัญาเช่าพืนทีโรงงานจํานวน 2 สญัญา พืนทีรวม 4,675 

ตารางเมตร  โดยอตัราการเช่าพืนทีเฉลยีและอตัราค่าเช่าเฉลยียงัคงที       

สาํหรับในปี 2559 ตลาดคาดการณ์ว่าอตัราค่าเช่าสาํหรับคลงัสินค้าและโรงงานจะยังคงทรงตัวต่อไป  ในขณะที

ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าคลงัสนิค้าและโรงงานอาจจะยงัคงใช้กลยทุธ์ทางการตลาด เช่น การลดอัตราค่าเช่าและรายการ

สง่เสริมการขายต่างๆ เป็นหลกั เพือดงึดดูลกูค้าเละรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด   สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทีจะเข้า

มาในตลาด ยงัคงทําได้ยากเนืองจากต้องใช้เงินลงทนุสงูและต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาโครงการ     อีกทังยังต้อง

คํานงึถงึทําเลทีตงัทีหลากหลายและมีศักยภาพการในการเติบโต  รูปแบบทีทันสมัยและได้คุณภาพของอาคารคลงัสินค้า

และโรงงาน  อีกทงัยงัต้องมีการจดัการทีครบวงจรจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้เป็น

อย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

51 

ปัจจัยความเสียง 

 

1.       ความเสียงเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

 

1.1  ความเสียงจากการปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน กองทรัสต์ได้เข้าทําสญัญาเช่าทีดิน สญัญา

เช่าช่วงทีดิน สญัญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้าง สญัญาจะซือจะขายอาคารและสิงปลกูสร้าง สญัญาจะซือจะขายทีดิน

และสิงปลูกสร้าง และ/หรือสัญญาต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพือ

ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และดําเนินการใดๆ เพือให้คู่สัญญาปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ ผิดสัญญา หรือ เกิด

เหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นเหตแุห่งการเลกิ หรือ ผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นนี แม้กองทรัสต์จะมีสิทธิทีจะบอกเลิกสญัญา เรียก

ค่าเสยีหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ทีคู่สญัญาผิดสญัญาดังกล่าว

อาจทําให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือบังคับการให้เป็นไปตามสญัญา

ตามทีกําหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของกองทรัสต์ตามข้อกําหนด หรือ ในกรณีทีคู่สญัญา

ปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงือนไขตามสญัญาทีเกียวข้องแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์เรียกร้อง 

กองทรัสต์อาจต้องนําเรืองดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลทีเกียวข้องซึงจะมีค่าใช้จ่ายและใช้

เวลาในการดําเนินการดังกล่าว ทังนี  ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการ

ดําเนินการรวมถงึจํานวนเงินทีกองทรัสต์จะได้รับชดเชยจากความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับ

ดลุพินิจของศาลทีเกียวข้อง และถงึแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไป

ตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที

คาดการณ์ไว้ 

อนงึ ในการเข้าทําสญัญาเช่าทีดิน สญัญาเช่าช่วงทีดิน และสญัญาเช่าอาคารและสิงปลกูสร้างได้มีการกําหนด

ค่าเสยีหายทีกองทรัสต์จะได้รับในกรณีทีมีการผิดสญัญาโดยผู้ ให้เช่า โดยผู้ ให้เช่าตกลงชําระค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์

ตามเงือนไขทีระบไุว้ในสญัญา โดยเงือนไขดงักลา่วมีความเหมาะสมและเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไร

ก็ดี ในบางกรณีค่าเสยีหายทีผู้ให้เช่าจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ดงักลา่ว อาจไม่เพียงพอทีจะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ความเสยีหายทีกองทรัสต์ได้รับจากการผิดสญัญาและอาจจะน้อยกว่ามลูค่าทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 

 

 

 



 

 

 

52 

1.2  ความเสียงทีเกียวข้องกับการหาผู้เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสุดระยะเวลาการเช่า 

เนืองจากทรัพย์สนิสว่นหนงึทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าซึงมีช่วงระยะเวลาการเช่าประมาณ 

27 ถงึ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าซงึกองทรัสต์จะสามารถจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ในระหว่าง

ช่วงระยะเวลาการเช่า ดงันนั กองทรัสต์จงึมีความเสยีงในการจดัหาผู้ เช่ารายย่อยเมือใกล้สินสดุระยะเวลาการเช่าดังกล่าว 

เนืองจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปัจจยัหนงึในการพิจารณาของผู้ เช่ารายย่อยในการทําสญัญาเช่าคลงัสินค้าและโรงงาน 

อย่างไรก็ดี เนืองจากในการทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายย่อยสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานทีมีอายุของสญัญาไม่

เกิน 3 ปี ทําให้ความเสยีงดังกล่าวจะเกิดขึนในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสินสดุสญัญาเช่าเพียงเท่านัน  นอกจากนี 

เนืองจากผู้ เช่าบางสว่นมีความต้องการเช่าคลงัสินค้าและโรงงานระยะสนั   ผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะสามารถจัดหาผู้

เช่าทีมีความต้องการเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุท้ายก่อนสนิสดุระยะเวลาการเช่าได้ 

 

1.3  ความเสียงจากการทีผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปลียนตัว

ผู้ให้เช่าจากพาร์คหรือไทคอนเป็นกองทรัสต์หรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

เนืองจากทรัพย์สินบางส่วนทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นคลังสินค้าและโรงงานทีมีผู้ เช่ารายย่อยอยู่ในปัจจุบัน เมือ

กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ เช่ารายย่อยดังกล่าวต้องยินยอมเปลียนคู่สญัญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ

สญัญาบริการส่วนกลางจากทีพาร์คหรือไทคอนเป็นกองทรัสต์ และยินยอมทีจะชําระค่าเช่าทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ใน

ฐานะผู้ให้เช่าและผู้ให้บริการรายใหม่  นอกจากนี การลงทุนในกรรมสิทธิ ในคลงัสินค้าและโรงงานทีมีผู้ เช่าอยู่ในปัจจุบัน 

กองทรัสต์จําเป็นทีจะต้องได้รับความยินยอมในการเปลียนคู่สญัญาในสญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการส่วนกลาง

ด้วย   ทังนี หากผู้ เช่าปฏิเสธทีจะให้ความยินยอมดังกล่าวและไม่ชําระค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์   

กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการซึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์และ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวของกองทรัสต์  ผู้ ให้เช่าเดิมได้ดําเนินการแจ้งและอธิบายถึง

รายละเอียดทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ให้ผู้ เช่าได้ทราบเพือประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลียนคู่สญัญาเช่า

ทรัพย์สินจากผู้ ให้เช่าเดิมเป็นกองทรัสต์ และเนืองจากข้อสญัญาอืนๆ ในสัญญาเช่าทรัพย์สินกับผู้ เช่ารายย่อยไม่ได้

เปลยีนแปลงจากเดิม การปฏิเสธทีจะให้ความยินยอมดงักลา่วจงึมีโอกาสเกิดขนึได้น้อย 

ทงันี ผู้ให้เช่าเดิมและกองทรัสต์ ได้แจ้งรายละเอียดสําหรับการชําระค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการส่วนกลาง 

อาทิเช่น เลขทีบญัชีของทรัสต์ ช่องทางการชําระเงิน เงือนไขในการชําระเงิน หรือ รายละเอียดทีเกียวข้องอืนใดให้แก่ผู้ เช่า

รายย่อย เพือให้ผู้ เช่ารายย่อยสามารถชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ทรัสต์โดยตรง อนึง กรณีทีผู้ ให้เช่าเดิมได้รับชําระค่า

เช่า ค่าบริการ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมถงึเงินประกนัหรือผลประโยชน์ใดๆ อนัเป็นผลประโยชน์ทีกองทรัสต์ควรได้รับ ผู้ ให้

เช่าเดิมจะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วัน นับจากวันทีผู้ ให้เช่าเดิมได้รับ

ผลประโยชน์นนัจากผู้ เช่าดงักลา่ว อีกทังกองทรัสต์ยังกําหนดให้ผู้ ให้เช่าเดิมต้องดําเนินการต่างๆ ตามทีจําเป็นเพือรักษา

สทิธิและผลประโยชน์ของทรัสต์ตามสญัญาเช่า 
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1.4  ความเสียงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั (“ทีพาร์ค”) และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าและโรงงานทีได้

ลงทนุตามลาํดบั โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีหน้าทีบริหารจดัการทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทุนตามทีผู้จัดการกองทรัสต์

มอบหมาย รวมถงึการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้ เช่ารายใหม่ การต่อสญัญาเช่า สญัญา

บริการ และ/หรือ สญัญาบริการสว่นกลางกบัผู้ เช่าปัจจบุนั การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การบํารุงรักษาหรือพัฒนาทรัพย์สิน

ทีทรัสต์ได้ลงทนุให้อยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผล

ประกอบการของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม หากทีพาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เนืองจากเหตุผลใด

เหตผุลหนงึ แม้ว่ากองทรัสต์ได้กําหนดอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทรัสต์อาจไม่

สามารถแต่งตังบุคคลอืนเพือทําหน้าทีบริหารทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของทีพาร์ค

และไทคอน ซงึอาจจะสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลประกอบการฐานะการเงินและความสามารถในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

 

1.5  ความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทีพาร์คและไทคอนทีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินการของกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตังให้ทีพาร์คและไทคอนป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้า

และโรงงานทีได้ลงทนุตามลาํดบั ในขณะเดียวกนัทีพาร์คและไทคอน ก็ยงัคงเป็นเจ้าของคลงัสินค้าและโรงงานในโครงการ 

นิคมอตุสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน  และรวมถึงการทีไทคอนเป็นผู้ ถือหน่วย

ลงทุนรายใหญ่และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”)  และ  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท 

(“TGROWTH”) นอกจากนี ทีพาร์คและไทคอนยังเป็นผู้ เสนอขายคลงัสินค้าและโรงงานให้แก่กองทรัสต์ ซึงบทบาทต่างๆ 

ของ ทีพาร์คและไทคอน ทีมีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

คดัเลอืกคลงัสนิค้าและโรงงานมาเสนอขายให้กบักองทรัสต์ และการจัดหาผู้ เช่าใหม่ ประกอบกับการทีไทคอนจะเป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ และทําหน้าทีเ ป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ทัง 3 กองทุนดังกล่าว จึงอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทําหน้าทีเป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์และหาผู้ เช่าให้ทรัพย์สินทีเป็นของกองทรัสต์  ไทคอน  ทีพาร์ค  และกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทัง 3 

กองทนุดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดย

กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกซือคลงัสินค้าและโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของไทคอนและ    ที

พาร์คในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมดัระวงั ดงัน ี
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 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะกําหนดมาตรการทีใช้ในการกํากับดูแลโดยจัดให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์

ดําเนินการนําเสนอข้อมลูคลงัสนิค้าหรือ โรงงานทีเป็นกรรมสทิธิ หรือสทิธิครอบครองของ ทีพาร์ค หรือ ไท

คอน หรือ TFUND หรือ TLOGIS หรือ TGROWTH หรือ กองทรัสต์ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้จัดการ

กองทรัสต์จะกําหนดค่าเช่าของคลงัสินค้าและโรงงานทีสามารถเทียบเคียงกันได้ เมือคํานึงถึงขนาดของ

อาคาร พืนทีใช้สอย ทําเลทีตัง และรูปแบบของสิงปลกูสร้าง โดยจะกําหนดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

เพือให้เกิดความโปร่งใสและเพือให้ลกูค้าแต่ละรายมีข้อมลูของคลงัสนิค้าหรือ โรงงานทีสามารถให้เช่าได้

ในช่วงเวลานนัอย่างเพียงพอต่อการตดัสนิใจอย่างเท่าเทียมกนั 

 ทงันี ในการนําเสนอข้อมลูทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ลกูค้า

ทีสนใจจะเช่าพืนที ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะนําเสนอข้อมูลอาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานทีว่างอยู่ โดย

จะไม่ระบคุวามเป็นเจ้าของในทรัพย์สนินนัๆ ซงึ มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การนําเสนอข้อมูลทรัพย์สิน

ทงัหมดมีความเท่าเทียมกนั นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจัดทํารายงานหรือนําส่งข้อมูลรายชือ

ลกูค้าทีมีความสนใจจะเช่าทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นราย

เดือนให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยในรายงานดงักลา่วจะระบทุําเลทีตงั พืนทีใช้สอย และรายละเอียดของ

อาคารคลงัสินค้าหรือโรงงานทีลกูค้ามีความประสงค์ทีจะเช่า ซึงมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ ผู้จัดการ

กองทรัสต์สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทํางานของผู้จัดการอสงัหาริมทรัพย์ด้านการหาผู้ เช่า

เพือเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ทรัพย์สนิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะกําหนดรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีทีพาร์คและ

ไทคอนจะได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ให้ใกล้เคียงกับรูปแบบและอัตรา

ค่าธรรมเนียมทีทีพาร์คและ  ไทคอนจะได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ทงั 3 กองทนุดงักลา่ว 

 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะกําหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(รายละเอียดตามส่วนที 2 ข้อ 2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ ข้อมูลเกียวกับ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์) ซึงผู้จัดการกองทรัสต์สามารถเปลียนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณี

ดงัต่อไปน ี

 กรณีทผีลการดําเนินงานประจําปีของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนตํากว่าประมาณการผลการ

ดําเนินงานทีระบุไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีทีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับ

อนมุติัจากผู้จดัการกองทรัสต์เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้น

แต่ในกรณีทีมีเหตสุดุวิสยั และ 
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 กรณีอัตราการเช่าทรัพย์สินทีบริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอนตํากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 

เดือนติดต่อกนั เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตสุดุวิสยั 

 ทงันี ในบางกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน โดย

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาดําเนินการซ่อมแซมด้วยตัวเอง และเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ในกรณีทีเป็น

งานซ่อมแซมเล็กน้อย หรือ เป็นงานทีจะต้องใช้ความเชียวชาญในการซ่อมแซม หรือ งานทีจะต้องทําในเวลาทีจํากัด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีการซ่อมแซมดงักลา่วมีมูลค่าสงู ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะพิจารณาให้ผู้ เชียวชาญทําการ

ถอดแบบราคามาประกอบการพิจารณาเบืองต้น 

 

1.6  ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืมเงนิ 

 จากการลงทนุเพิมเติมในเดือนธันวาคม 2558 กองทรัสต์ได้มีการกู้ ยืมเงินจํานวน 959 ล้านบาท หรือ คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติม เพือเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึงในการลงทุนในทรัพย์สินทีลงทุน

เพิมเติมดังกล่าว ซึงภายหลังจากเข้าลงทุนดังกล่าว สัดส่วนของจํานวนเงินกู้ ต่อสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์เท่ากับ

ประมาณร้อยละ 24 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ดังนัน กองทรัสต์อาจมีความเสียงเกิดขึนจากการกู้ ยืมเงิน

ดังกล่าวได้ เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบียอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

กองทรัสต์และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงตามสัญญาก่อตังทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของ

รอบปีบัญชี (กําไรสทุธิทีอ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์) นอกจากนี กองทรัสต์อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการ

ชําระดอกเบียและเงินต้นตามทีกําหนดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี ในกรณีทีกองทรัสต์ไม่

สามารถชําระดอกเบียและเงินต้นตามทีกําหนดอันเป็นการผิดสญัญา ธนาคารอาจบังคับจํานองในทรัพย์สินทีนําไปเป็น

หลกัประกนัเงินกู้ได้ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดในสญัญากู้และสญัญาจํานองทีเกียวข้อง 

 การกู้ ยืมของกองทรัสต์เพือเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึงในการลงทุนในทรัพย์สินนัน  ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้

คํานงึถงึผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นหลกั โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงเงือนไขเงินกู้ของ

ธนาคารพาณิชย์มากกว่า 1 แห่ง เพือเปรียบเทียบเงือนไขเงินกู้ในเรืองต่างๆ เช่น อตัราดอกเบีย เงือนไขการชําระคืนเงินต้น 

และระยะเวลาการกู้ ยืม เป็นต้น ทังนี การกู้ ยืมเงินอาจทําให้กองทรัสต์มีความเสียงเรืองการผิดเงือนไขการปฏิบัติตาม

สญัญาเงินกู้  อาทิ ในกรณีทีมีการลงมติในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นอืน ซึงแตกต่างจากทีมีการระบุไว้ในเงือนไข

ภายใต้สญัญาเงินกู้ซงึอาจจะทําให้กองทรัสต์ต้องผิดเงือนไขภายใต้สญัญาเงินกู้  และกองทรัสต์อาจจะต้องชําระคืนเงินกู้

ของสัญญาเงินกู้ ดังกล่าวก่อนครบกําหนดชําระซึงในกรณีทีกองทรัสต์ไม่มีเงินเพียงพอทีจะชําระคืนเงินกู้  อาจทําให้

กองทรัสต์ต้องพิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินเพือชําระคืนเงินกู้อาทิเช่น การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม 

การออกและเสนอขายหุ้นกู้  การกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพือชําระคืนหนีเดิมซึงอาจมีเงือนไขและ/หรืออัตราดอกเบียด้อย

ไปกว่าเงินกู้ทีต้องถกูเรียกชําระคืนรวมไปถงึการขายทรัพย์สนิของกองทรัสต์เพือนําเงินมาชําระคืนเงินกู้  เป็นต้น 
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ทงันี เมือกองทรัสต์เริมมีภาระในการจ่ายชําระคืนเงินต้นในแต่ละปีตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้  หรือเมือครบ

กําหนดสญัญาเงินกู้ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจะพิจารณาทางเลอืกในการระดมทุนด้วยวิธีเดิม และ/หรือ วิธีอืนอาทิเช่น การ

เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ การออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ในกรณีทีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้) การกู้ ยืมจากสถาบัน

การเงินเพือชําระคืนหนีเดิม (Refinance)รวมไปถึงการขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือชําระหนีซึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเป็นต้น ทงันีผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนทีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ โดยเมือพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนีเงินกู้  ความสามารถ

ในการก่อภาระผกูพนั เช่น การนําทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไปวางเป็นหลกัประกัน (ถ้ามี) อัตราส่วนการกู้ ยืมของกองทรัสต์ 

และความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตของกองทรัสต์อย่างต่อเนือง พบว่าความเสียงทีกองทรัสต์จะผิดนัด

ชําระหนีเงินต้นตามสญัญาเงินกู้จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถระดมทนุมาชําระหนีดงักลา่วได้อยู่ในระดบัทีตํา 

ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบถึงความเสียงดังกล่าว และจะดําเนินการพิจารณาและติดตามปัจจัยทีอาจมี

ผลกระทบต่อการกู้ ยืมของกองทรัสต์ เช่น แนวโน้มอตัราดอกเบีย เป็นต้น และหากผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่าอัตราดอกเบีย

จะมีความผันผวนอย่างมาก และจะทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อค่าใช้จ่ายดอกเบียเงินกู้  ผู้ จัดการกองทรัสต์

อาจจัดให้มีการป้องกันความเสียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย เช่น การใช้เครืองมือทางการเงินปรับเปลียนอัตรา

ดอกเบียแบบลอยตัวเป็นแบบคงที หรือแบบคงทีเป็นแบบลอยตัว(Interest Rate Swap) หรือ การปรับเปลียนโครงสร้าง

วงเงินกู้  (Restructuring) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนีสถาบันการเงิน เป็นต้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการ

ดงักลา่วโดยคํานงึถงึข้อกฎหมายทีเกียวข้องและประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ รวมถึงผู้จัดการกองทรัสต์

จะติดตามผลการดําเนนิงานของกองทรัสต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ เพือลดความเสยีงดงักลา่ว 

 

2.      ความเสียงทีเกียวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

 

2.1  ความเสียงจากการแข่งขันทีสูงขึนซึงอาจส่งผลให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง 

ปัจจบุนัการแข่งขนัในธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับกองทรัสต์เพิมสงูขึน ทัง

ในเรืองของการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผู้ เช่าทีน่าเชือถือเพือมาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึงการแข่งขัน

ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี บริษัทคู่แข่งดังกล่าวอาจจะมีแหล่งเงินทุน

และปัจจยัสนบัสนนุอืนๆ ทีเอือให้สามารถแข่งขนักบัทรัสต์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซงึการแข่งขันดังกล่าวอาจเพิมต้นทุนใน

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือ ทําให้อตัราการเช่า และ/หรือ อตัราค่าเช่าทีทรัสต์เรียกเก็บจากผู้ เช่าลดลง 

อย่างไรก็ตาม บุคลากรของทีแมนในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์และ บุคลากรของทีพาร์คและไทคอนในฐานะ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้ มีประสบการณ์ในธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็นเวลานาน รวมทังทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุนเป็นอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานทีมีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีระบบสาธารณูปโภคทีมี

ประสทิธิภาพ ทําให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพือการอุตสาหกรรมทังในปัจจุบันและอนาคตได้เป็น

อย่างดี 
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2.2  ความเสียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ   

 การเปลยีนแปลงของปัจจยัทีมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของโลก

รวมทังปัจจัยมหภาคอืนๆ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาลในด้านการค้าการลงทุนและการ

ต่างประเทศ นโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายด้านการคลงัของรัฐบาล ราคาอสงัหาริมทรัพย์

ในประเทศ มลูค่าของการอปุโภคและบริโภคภายในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจัยที

อาจมีผลต่อการตดัสนิใจเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานของผู้ เช่ารายย่อยในปัจจุบันและผู้ทีสนใจจะเช่าในอนาคต โดยเฉพาะ

จากผู้ประกอบการจากต่างประเทศซึงเป็นกลุ่มผู้ เช่าหลกัของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน รวมทังความผันผวน

ดงักลา่วยงัอาจมีผลกระทบต่ออตัราค่าเช่าอีกด้วย 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และ

ปัจจยัมหภาคอืนๆ รวมทงัความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอย่างดี ผู้จดัการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนากล

ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ เพือเสริมสร้างจุดแข็งของอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนให้เป็นทีประจักษ์แก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายทงัทีเป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเลือกทําเลทีตังของอสงัหาริมทรัพย์ในพืนทีทีมีศักยภาพสงู 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทีมีคณุภาพสงู การให้บริการประเภทต่างๆ อย่างครบวงจรทีช่วยให้การดําเนินธุรกิจของผู้ เช่า

รายย่อยมีความต่อเนืองเป็นต้นเพือสร้างความได้เปรียบและสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ในยามทีเศรษฐกิจถดถอย 

นอกจากนี ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ยังมีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทยด้วยมาตรการ

ต่างๆ อาทิ การขอส่งเสริมการลงทุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมจากต่างประเทศย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับผลกระทบและเข้าสูภ่าวะถดถอย หรือมีเหตุการณ์

ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขนึอาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึง

ตลาดหลกัทรัพย์ซงึอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่ออปุสงค์ของคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่า ผลประกอบการของผู้ เช่า

รายย่อยสถานะทางการเงินของกองทรัสต์และราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์  ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่

สามารถควบคมุปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักลา่ว และไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

หรือในอนาคตหรือการเปลียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ

ดําเนินงาน สถานะทางการเงินและผลการดําเนินกิจการของผู้ เช่ารายย่อยทีเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทังราคาของ

หน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

2.3  ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญา 

กองทรัสต์มีความเสยีงในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยบางรายอาจไม่ต่ออายุสญัญา หรือ ผู้ เช่ารายย่อยบางรายเรียกร้อง

ให้มีการปรับเปลยีนเงือนไขในสญัญาเช่า สญัญาบริการ และ/หรือ สญัญาบริการส่วนกลาง ซึงเอือประโยชน์ต่อกองทรัสต์

น้อยลงหากเปรียบเทียบกับสญัญาทีได้ทําไว้ในปัจจุบัน หรือในกรณีทีมีผู้ เช่ารายย่อยจํานวนมากไม่ต่ออายุสญัญาและ

กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายย่อยเดิมได้ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ 
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ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในการ

ดําเนินงานปกติผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะหารือกบัผู้ เช่ารายย่อยล่วงหน้าก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่า ทําให้สามารถ

ดําเนินการหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนได้ในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยเดิมไม่ต่ออายสุญัญาเช่า โดยเมือพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานทีผ่านมาของผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเห็นว่า ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุนให้มีอัตราการเช่าในระดับทีสงู  โดยอัตราการเช่าพืนทีเฉลียของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์บริหารในช่วงปี 2558 อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 73 ถงึ ร้อยละ 93    ทงันี อตัราการเช่าพืนทีเฉลียดังกล่าว 

คํานวณโดยไม่รวมอตัราการเช่าในสว่นของการรับประกนัการมีผู้ เช่า เพือให้สะท้อนสถานะผู้ เช่าจริง 

 

2.4  ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผู้เช่าราย

ย่อย 

ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง ทีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่า สญัญาบริการ 

และ/หรือ สญัญาบริการสว่นกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็นทีมาของรายได้หลกัของกองทรัสต์    ดังนัน ฐานะการเงินของผู้

เช่ารายย่อยอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของทรัสต์ ทังนี โดยปกติผู้ เช่ารายย่อยจะต้องวางเงินประกันการเช่าเป็น

มลูค่าเท่ากบัค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 เดือน (ตามแต่เงือนไขในแต่ละสญัญา) ซึง

กองทรัสต์สามารถยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าวได้หากทรัสต์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการ

สว่นกลางจากผู้ เช่าได้ตามกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีกองทรัสต์จําเป็นต้องให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออกจากทรัพย์สินที

เช่าตามกฎหมาย เนืองจากผู้ เช่าผิดนดัชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการสว่นกลาง หรือ ผิดสญัญานัน ระยะเวลา

ในทางปฏิบติัทีใช้ในการดําเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยย้ายออก และ/หรือ เวลาทีใช้ในการหาผู้ เช่ารายย่อยใหม่อาจมากกว่า 

3 เดือนขนึไป ซงึความลา่ช้าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ 

 

2.5  ความเสียงจากการกระจุกตัวของผู้เช่ารายย่อย และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของผู้เช่า

รายย่อย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ผู้ เช่ารายย่อยทีมีค่าเช่าสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของทรัพย์สนิทีลงทุนครังแรกและทรัพย์สิน

ทีลงทนุเพิมเติม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 31.6 ของรายได้ทงัหมดของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติม 

โดยสดัสว่นรายได้ของผู้ เช่ารายย่อยอนัดบัแรกคิดเป็นประมาณร้อยละ 7.6 ของรายได้ทงัหมดของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก

และทรัพย์สนิทีลงทนุเพิมเติม ดงันนั กองทรัสต์อาจมีความเสยีงจากการทีผู้ เช่ารายย่อยรายใหญ่ดังกล่าวไม่สามารถชําระ

ค่าเช่า ยกเลกิสญัญาเช่า หรือ ไม่ต่อสญัญาเช่า อย่างไรก็ดี ผู้ เช่ารายย่อยรายใหญ่ดังกล่าวทีเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะ

เข้าลงทนุ เป็นผู้ เช่ารายย่อยทีมีชือเสยีง มีความน่าเชือถือ และ ปัจจุบันไม่มีเหตุให้เชือว่าผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าวจะไม่

สามารถชําระค่าเช่า ประกอบกบัเนืองจากพืนทีทีผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าวเช่าตังอยู่ในทําเลทีดี เป็นพืนทียุทธศาสตร์ใน

การประกอบกิจการ พืนทีมีขนาดใหญ่ และ/หรือ เป็นพืนทีทีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันจํานวนหลายยูนิต การหาพืนทีเช่า

ใหม่ทีมีลกัษณะดงักลา่วเป็นไปได้ค่อนข้างยาก นอกจากนัน การย้ายพืนทีเช่าอาจมีต้นทุนในการย้าย (Rolocation Cost) 

สง่ผลให้โอกาสทีผู้ เช่ารายย่อยเลกิเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาเช่าค่อนข้างตํา 
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นอกจากความเสียงเรืองการกระจุกตัวของผู้ เช่า ดังทีได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทรัสต์อาจมีความเสียงจากการ

กระจกุตวัของอตุสาหกรรมของผู้ เช่า และ/หรือ สญัชาติของผู้ เช่า (รายละเอียดตามส่วนที 1 ข้อ 2.4 ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์

ทีกองทรัสต์ลงทุน) ซึงหากอุตสาหกรรมใดมีการหดตัว หรือ เกิดปัญหาในกรณีทีเกียวกับความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 

อาจส่งผลกระทบทําให้ผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าวเลิกเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสัญญาเช่า และอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ตามลาํดบั 

อย่างไรก็ดี ทีพาร์คและไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เชือว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน

เพิมเติมเป็นทรัพย์สินทีมีศักยภาพ ตังอยู่ในทําเลทีดี อีกทัง โดยทัวไปลกัษณะของการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า จะมีการ

กระจกุตวัของกลุม่ธุรกิจ (Cluster) ของคู่ค้าทีมีความเกียวเนืองกัน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายกระชับความสมัพันธ์กับ

ต่างประเทศ โอกาสทีผู้ เช่าย้ายออก และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาน่าจะมีความเป็นไปได้น้อย และการหาผู้ เช่าเพือทดแทนน่าจะ

ทําได้ไม่ยาก 

 

2.6  ความเสียงทีเกียวกับใบอนุญาตก่อสร้าง 

 ผู้ เช่าทรัพย์สนิจากกองทรัสต์อาจทําการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สินทีเช่าจากกองทรัสต์ซึงต้องได้รับใบอนุญาต

ดดัแปลงอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิน ทังนี ในกรณีทีมีการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สินทีเช่าโดยไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว 

เจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจพิจารณาให้ผู้ดดัแปลงหรือเจ้าของอาคารแก้ไขหรือระงับการใช้อาคารส่วนทีดัดแปลงต่อเติม

ดังกล่าวได้ ดังนัน กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนส่วนของอาคารทีดัดแปลงต่อเติมใน

ลกัษณะดงักลา่วหากผู้ เช่าไม่ดําเนินการตามคําสงัของเจ้าพนกังานท้องถินในการรือถอนสว่นของอาคารทีดดัแปลงต่อเติม 

อย่างไรก็ดี สญัญาเช่ากับผู้ เช่ารายย่อยได้มีการให้ผู้ เช่าวางเงินประกันการเช่า เพือเป็นหลกัประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อย และกรณีทีผู้ เช่าทําการดัดแปลงหรือต่อเติมใดๆ โดยปราศจากความยินยอมของ

กองทรัสต์ จะถือเป็นเหตุในการผิดสัญญาเช่าของผู้ เช่ารายย่อย  ดังนัน กองทรัสต์จะสามารถนําเงินประกันการเช่า

ดงักลา่วมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรือถอนสว่นของอาคารทีดดัแปลงต่อเติมได้ 

นอกจากนี เมือสนิสดุระยะเวลาการเช่าหรือสญัญาเช่าสนิสดุลง ผู้ เช่ารายย่อยมีหน้าทีต้องส่งมอบทรัพย์สินทีเช่า

คืนในสภาพดี รวมทงัทําให้ทรัพย์สนิทีเช่ากลบัคืนสู่สภาพเดิมหากมีการดัดแปลงหรือต่อเติมใดๆ โดยผู้ เช่ารายย่อยเป็นผู้

ชําระค่าใช้จ่ายเองหรือผู้ เช่าจะชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ ดังนัน ความเสียงในส่วนที

เกียวกบัใบอนญุาตดดัแปลงอาคารรวมถงึการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องจงึไม่น่าจะสง่ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการ

ดําเนินงานและสถานะการเงินของกองทรัสต์ 
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2.7  ความเสียงทีเกียวข้องกับการส่งมอบทีดินหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สินสินสุด 

 เนืองจากบางส่วนของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าทีดิน กับทีพาร์ค และ/หรือ ไท

คอน ซงึสญัญาเช่าดังกล่าวกําหนดให้กองทรัสต์มีหน้าทีต้องรือถอนอาคารและสิงปลกูสร้างบนทีดินเพือส่งมอบทีดินคืน

ให้แก่ทีพาร์คหรือไทคอนเมือครบกําหนดอายุสญัญาเช่า กองทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะมีภาระและมีค่าใช้จ่ายในการรือ

ถอนอาคารและสงิปลกูสร้าง 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถนําซากทีได้จากการรือถอนอาคารคลงัสนิค้าไปจําหน่ายเพือนํามาชดเชยค่าใช้จ่าย

ในการรือถอนได้ นอกจากนี กองทรัสต์ยังมีเวลาในการดําเนินการส่งมอบทีดินคืนตามสัญญาถึง 180 วัน ในการ

ดําเนินการดงักลา่ว จงึอยู่ในวิสยัทีทรัสต์สามารถดําเนินการได้โดยไม่สง่ผลกระทบต่อกองทรัสต์ 

ทงันี การรือถอนดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต ซึงอาจทําให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการรือถอน

เพิมขนึและอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ในปีทีระยะเวลาการเช่าสนิสดุลง 

 

2.8  ความเสียงเรืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทังหมดหรือบางส่วนทีกองทรัสต์ลงทุน ภายใต้กฎหมายว่า

ด้วยการเวนคืนทีดิน และ อาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจ

ส่งผลต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

ในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที

กําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิมเติม) และกฎหมายอืนที

เกียวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนืองจากไม่

เป็นไปตามเงือนไขต่างๆ ทีกําหนดในกฎหมายดังกล่าว หรือ กองทรัสต์อาจได้รับค่าชดเชยในจํานวนทีน้อยกว่าเงินที

กองทรัสต์ลงทนุซงึจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

ทงัน ีในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทนุประเภทสทิธิการเช่า ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน  ทีพาร์

คตกลงจะคืนค่าเช่าบางสว่นสาํหรับอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วัน นับจากวันที   ทีพาร์คได้รับเงิน

ทีได้รับจากการเวนคืนตามทีกําหนดในสญัญาเช่าทีเกียวข้อง  

สาํหรับทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรก สญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายย่อยทียงัมีผลอยู่ในปัจจบุนัของคลงัสินค้าจํานวน 1 ยูนิต 

พืนทีคลงัสนิค้าประมาณ 24,043 ตารางเมตร คิดเป็นพืนทีคลงัสนิค้าไม่เกินร้อยละ 6.5 ของพืนทีให้เช่ารวมของทรัพย์สินที

ลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติม มีเงือนไขกําหนดให้ผู้ ให้เช่าชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายตามจริงและ

เหมาะสม และใช้ความสามารถอย่างดีทีสดุในการจัดหาสถานทีเช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลงัสินค้าให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย

ในกรณีทรัพย์สินถูกเวนคืน เมือกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว กองทรัสต์จะมีภาระในการดําเนินการตามข้อ

สญัญาดงักลา่วไปตลอดอายขุองสญัญาเช่าฉบบันีอย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้ทําข้อตกลงกับทีพาร์คเพือกําหนดให้ทีพาร์คมี

หน้าทีดําเนินการตามข้อกําหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยโดยทีพาร์คจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมดแทน

กองทรัสต์ในกรณีทีทรัพย์สนิดงักลา่วถกูเวนคืน 
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ทงันี จากข้อมลูทีสามารถตรวจสอบได้ในเบืองต้น ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2558 ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมไม่อยู่

ในเขตทีดินในบริเวณทีจะมีการเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ พบว่ามีประกาศร่างพระราช

กฤษฎีกากําหนดเขตทีดินในบริเวณทีทีจะเวนคืน อาทิเช่น ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบาง

ปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ ตําบลมาบยางพร 

อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซงึในพืนทีบริเวณดงักลา่วมีอาคารคลงัสินค้าและโรงงานทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิมเติม

มีพืนทีเช่าประมาณ 56,700 ตารางเมตร  3,600 ตารางเมตร  และ 2,250 ตารางเมตร ตามลําดับ อย่างไรก็ดีประกาศ

ดงักลา่วเป็นเพียงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ซงึได้รับอนมุติัร่างหลกัการจากคณะรัฐมนตรีโดยร่างพระราชกฤษฎีกาฯดังกล่าว

ยงัมีความไม่แน่นอนและไม่ได้ระบเุขตทีดินทีจะเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจงดังนัน ผู้จัดการกองทรัสต์จึงไม่สามารถประเมิน

ความเป็นไปได้ในการถกูเวนคืนของอสงัหาริมทรัพย์ได้ในอนาคตเนืองจากการเวนคืนขึนอยู่กับนโยบายและความจําเป็น

ในการใช้พืนทีของรัฐในช่วงเวลานนัๆ 

 

2.9  ความเสียงเรืองการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าทีผู้เช่ารายย่อยทํากับไทคอนในการซือโรงงานบางรายการ  

เนืองจากสญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายย่อยบางรายการสําหรับทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก กําหนดให้สิทธิผู้ เช่ารายย่อย

ซือทรัพย์สนิดงักลา่วได้  โดยทรัพย์สนิทีเป็นโรงงานจํานวน 5 หลงั (ข้อมูล ณ วันที 15 กุมภาพันธ์ 2559) ผู้ เช่ารายย่อยมี

สทิธิซือทรัพย์สนิได้ตลอดระยะเวลาการเช่าครังแรก ในราคาอาคารตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า และราคาทีดินในราคา

ตลาด ณ วนัทีใช้สทิธิซือ  

หากผู้ เช่ารายย่อยใช้สทิธิซือทรัพย์สนิดงักลา่ว กองทรัสต์จะต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในราคาทีอาจตํากว่า

มลูค่าตลาด ณ ขณะนนั หรือตํากว่ามลูค่าทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว และกองทรัสต์ยังต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินการเพือโอนกรรมสทิธิ ทรัพย์สนิดงักลา่วให้แก่ผู้ เช่ารายย่อย  

อย่างไรก็ดี สญัญาจะซือจะขายทรัพย์สนิระหว่างกองทรัสต์กบัไทคอนและสญัญาอืนๆทีเกียวข้องกําหนดไว้ว่า ใน

กรณีทีผู้ เช่าใช้สิทธิซือทรัพย์สินดังกล่าว และราคายุติธรรม (ซึงหมายถึง ราคาทีสูงกว่าระหว่างราคาตลาด ณ วันจด

ทะเบียนซือขายทรัพย์สนิ หรือ ต้นทนุของการได้มาซงึทรัพย์สนิของทรัสต์) สงูกว่าราคาใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการ

ขายทรัพย์สินดังกล่าว ไทคอนจะชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกับราคาใช้สิทธิ โดยไทคอนจะชดเชยค่าใช้จ่ายที

เกิดขนึในการขายทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย (อาทิเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น)      โดย   ไทคอนได้จัด

ให้มีบญัชีดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) โดยมีวตัถปุระสงค์เพือดํารงเงินไว้เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง

ทีจะต้องชดเชยให้แก่กองทรัสต์ จนกว่าจะสนิสดุระยะเวลาใช้สิทธิ และไทคอนจะพยายามอย่างดีทีสดุในการหาทรัพย์สิน

ประเภทโรงงานหรือคลงัสินค้าทีมีราคา ขนาด ทําเล และอัตราค่าเช่าทีไม่ด้อยกว่าทรัพย์สินดังกล่าวมาเสนอให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์พิจารณาลงทนุทดแทน รวมทงัไทคอนจะยกเว้นค่านายหน้าในการขายและจดัหาทรัพย์สนิทดแทนดงักลา่ว  

ในกรณีทกีองทรัสต์ไม่ได้รับโอนกรรมสทิธิ ในทรัพย์สินทดแทนภายในวันทีมีการโอนทรัพย์สินออกจากกองทรัสต์ 

ไทคอนจะชดเชยผลประโยชน์ทีสญูเสยีไปในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ตาม

รายละเอียดทีตกลงกนั เพือให้กองทรัสต์ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากทรัพย์สินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
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ภายหลงัจากทีผู้ เช่ารายย่อยแจ้งความประสงค์จะใช้สทิธิดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ในฐานะผู้ ให้เช่าทราบ กองทรัสต์จะต้อง

ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการโอนทรัพย์สินซึงโดยทัวไปจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 6 เดือน ซึงคาดว่าระยะเวลา

ดงักลา่วอยู่ในวิสยัทีผู้จดัการกองทรัสต์และไทคอนจะสามารถดําเนินการร่วมกนัดงักลา่วเสร็จสนิได้   

 

2.10  ความเสียงในกรณีทกีองทรัสต์มีข้อจาํกัด และ/หรือ ภาระในการให้เช่าพืนทีทรัพย์สินบางรายการ 

ทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรกทีเป็นคลงัสินค้าจํานวน 1 ยูนิต พืนทีคลงัสินค้าประมาณ 16,236 ตารางเมตร คิดเป็น

พืนทีคลงัสนิค้าไม่เกินร้อยละ 4.39 ของพืนทีรวมของอาคารของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม 

ณ วนัทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน ผู้ เช่ารายย่อยทีเช่าคลงัสินค้ายูนิตดังกล่าวเช่าพืนทีอาคารเพียง 11,705 ตารางเมตร

โดยผู้ เช่ามีสทิธิเช่าพืนทีส่วนทีเหลือได้ก่อนบุคคลอืน (Right of First Refusal)  ทังนี ในกรณีทีกองทรัสต์ต้องการนําพืนที

สว่นทีเหลอืออกให้แก่บคุคลอืนเช่า กองทรัสต์ต้องแจ้งและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ เช่ารายย่อยรายดังกล่าว 

และกองทรัสต์จะต้องดําเนินการก่อสร้างกําแพงและรัวเพิมเติม ดังนัน หากผู้ เช่ารายย่อยปัจจุบันไม่เช่าพืนทีส่วนทีเหลือ 

หรือขอเช่าพืนทีสว่นทีเหลอืเพิมเพียงบางสว่น และ/หรือไม่ให้ความยินยอมดงักลา่ว กองทรัสต์จะไม่สามารถนําพืนทีอาคาร

สว่นทีเหลอืไปให้บคุคลอืนเช่า หรือกองทรัสต์อาจจะไม่สามารถหาผู้ เช่าพืนทีส่วนทีเหลือได้ (แล้วแต่กรณี) หรือ หากหาผู้

เช่าพืนทีสว่นทีเหลอืได้ ทรัสต์ก็จะมีภาระในการก่อสร้างเพิมเติมดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้ทําข้อตกลงกับทีพาร์คเพือกําหนดให้ทีพาร์ครับประกันการมีผู้ เช่ารายย่อยตลอดอายุ

สญัญาเช่าจนกว่าจะมีผู้ เช่าพืนทีส่วนทีเหลือทังหมด รวมทังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิมเติมดังกล่าวทังหมด

หากมีการให้เช่าพืนทีสว่นทีเหลอืแก่บคุคลอืน 

 

2.11  ความเสียงเรืองการใช้สิทธิในการย้ายไปเช่าคลังสินค้าภายในกลุ่มทีพาร์คของผู้เช่ารายย่อยก่อนครบ

กําหนดสัญญาเช่า (Option to Swap) บางรายการ 

ทรัพย์สนิทีลงทนุเพิมเติมบางรายการซงึตงัอยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วังน้อย 2 โครงการไทคอน โล

จิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (บี) และโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 มีสญัญาเช่าทรัพย์สินทีผู้ เช่าราย

ย่อยทํากับทีพาร์คจํานวนรวม 12 ยูนิต ซึงให้สิทธิแก่ผู้ เช่ารายย่อยในการย้ายไปคลงัสินค้าภายในกลุ่มทีพาร์คก่อนครบ

กําหนดสญัญาเช่าได้ (Option to Swap) (ทังนี กลุ่มทีพาร์ค หมายถึง ทีพาร์ค กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีทีพาร์คเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์) กล่าวคือผู้ เช่ารายย่อยสามารถใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าเดิม และย้ายไปเช่า

คลงัสนิค้าอืนในกลุ่มทีพาร์คได้ตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าโดยไม่ถูกยึดเงินประกันการเช่า อนึง สญัญาเช่าทรัพย์สินทีมี

เงือนไขดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.7 ของพืนทีรวมของอาคารของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีลงทุน

เพิมเติม 
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ดงันนั เพือมิให้กองทรัสต์ได้รับผลกระทบจากสญัญาเช่าดังกล่าว ในกรณีทีผู้ เช่ารายย่อยใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น 

ทีพาร์คตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรัสต์ในจํานวนเงินเท่ากบัเงินประกนัการเช่าตามทีระบไุว้ในสญัญาเช่า รวมถึงในกรณีทีผู้

เช่ารายย่อยรายดงักลา่วมีการต่อสญัญาเช่าและยงัคงเงือนไขดงักลา่วอยู่ ดงันัน กองทรัสต์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการที

ผู้ เช่ารายย่อยใช้สทิธิตามสญัญาเช่าดงักลา่ว 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  

 ในปี 2558 กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีมีนัยสําคัญและเกียวข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทรัสต์ที

ผู้จดัการกองทรัสต์เชือว่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
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ข้อมูลสําคัญอืน 

  

 กองทรัสต์ไม่มีข้อมลูสาํคญัอืนทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั 
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  ส่วนที 2 

 

  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

 

 

 



 

 

 

67 

ข้อมูลหน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 
 

1. หน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์เป็นผู้ออก 
 

1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์ 

จํานวนเงินทนุในโครงการปัจจบุนั   5,542,063,000 บาท 

จํานวนเงินทนุในการเสนอขายครังแรก  3,425,000,000 บาท 

จํานวนเงินทนุในการเพิมทนุครังที 1  2,243,000,000 บาท 

จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังที 1       66,240,000 บาท 

จํานวนเงินทนุในการลดทนุครังที 2       59,697,000 บาท 

มลูค่าทีตราไว้    9.6323 บาทต่อหน่วย 

จํานวนหน่วย     566,800,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยทรัสต์       ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

ราคาของหน่วยทีเสนอขาย    10.00 บาทต่อหน่วย 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียน   5,542,063,000 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 9.8823 บาท 

 

1.2 ข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์ 

 

ข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์ ณ วันที 30 ธันวาคม 2558 

ราคาปิด                     9.95 บาท / หน่วย 

ราคาสงูสดุ 10.90 บาท / หน่วย 

ราคาตําสดุ 9.95 บาท / หน่วย 

มลูค่าตามราคาตลาด 5,639.66 ล้านบาท 

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ต่อหน่วย 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2558      

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558  

 

10.2323 บาท / หน่วย 

9.8823 บาท / หน่วย 
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1.3 การลดทุนจดทะเบียน 

 

 (1) เหตุแห่งการลดทุนจดทะเบียน 

สญัญาก่อตงัทรัสต์ของกองทรัสต์ได้กําหนดไว้ว่ากองทรัสต์สามารถลดทุนชําระแล้วได้ในหลายกรณี เช่น กรณีที

มลูค่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ลดลงจากการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมินมลูค่า เป็นต้น  

ทังนี เมือวันที 1 เมษายน 2558  กองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระสอบทานการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรกจํานวน 45 ยูนิต ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เท่ากับ 4,101.50 ล้าน

บาท ซงึน้อยกว่าราคาลงทนุของอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุครังแรกจํานวน 126.50 ล้านบาท ดังนัน กองทรัสต์จึงมีรายการ

ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดค่าเงินลงทุน (Unrealized Loss) ทีเกิดจากการบันทึกทางบัญชีในจํานวนเดียวกัน 

อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายทางบญัชีดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายทีไม่ได้มีการจ่ายเงินออกไปจริง ดังนัน กองทรัสต์จึงมีสภาพคล่อง

สว่นเกินทีสามารถพิจารณาลดทนุเพือจ่ายคืนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 

 

(2) รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน 

 
ครังที วันทีปิด 

สมุดทะเบียน 

วันทีเฉลียเงิน

คืน 

ผู้ถือหน่วย 

เงินทุนจดทะเบียนก่อน 

ลดทุนจดทะเบียน 

ลดเงินทุน 

จดทะเบียน 

เงินทุนจดทะเบียนหลัง 

ลดทุนจดทะเบียน 

จาํนวน 

(บาท)  

มูลค่า 

ต่อหน่วย 

(บาท) 

จาํนวน 

(บาท) 

มูลค่า 

ต่อหน่วย 

(บาท) 

จาํนวน 

(บาท) 

มูลค่า 

ต่อหน่วย 

(บาท) 

1 24 ส.ค 2558 4 ก.ย 2558 3,425,000,000 10.00 66,239,500 0.1934 3,358,760,500 

 

9.8066 

2 16 พ.ย 2558 30 พ.ย 2558 3,358,760,500 9.8066 59,697,750 0.1743 3,299,062,750 

 

9.6323 
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2. ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

 

2.1 กลุ่มผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 30 ธันวาคม 2558 

 

ลําดับ ผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ จาํนวนหน่วย ร้อยละ (%) 

1 บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 111,111,039 19.60 

2 สาํนกังานประกนัสงัคม 70,576,000 12.45 

3 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 40,000,000 7.06 

4 MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 35,000,000 6.18 

5 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 20,266,300 3.58 

6 ธนาคารออมสนิ 20,000,000 3.53 

7 บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 17,000,000 2.99 

8 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 15,000,000 2.65 

9 กองทนุสาํรองเลยีงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทนุ ซงึจดทะเบียนแล้ว 9,263,700 1.63 

10 บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 8,040,700 1.42 

 

2.2 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ถอืหน่วยทรัสต์ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

 

ลําดับ ผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ จาํนวนหน่วย ร้อยละ (%) 

1 บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 111,111,039 19.60 

2 สาํนกังานประกนัสงัคม 70,576,000 12.45 
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ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกัน  

ผู้ลงทุนต่างด้าว และข้อจํากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์ 
 

1. ข้อจาํกัดการจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันผู้ลงทุนต่างด้าว 
 

1. บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีชําระ

แล้วทงัหมด ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุประกาศกําหนด  

2. ในกรณีทีทรัสต์มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทรัสต์จะมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึงเป็นผู้ลงทุนต่าง

ด้าวถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอตัราร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีชําระแล้วทังหมด ตามทีกฎหมาย กฎ 

หรือข้อกําหนดใดๆ กําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าวไว้  

3. ผู้ ก่อตังทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์ จะถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ทีชําระแล้วทงัหมดทงัหมด ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด โดยให้นบัรวมหน่วยทรัสต์ทีถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ

ผู้ ก่อตงัทรัสต์หรือผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

4. ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็นทรัสตีได้ไม่เกินอตัราร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที

ชําระแล้วทงัหมด ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด โดยให้นบัรวมหน่วยทรัสต์ทีถือโดยกลุม่บคุคลเดียวกนักบัทรัสตีด้วย 

 (ทงันี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

หรือแก้ไขเปลยีนแปลงสดัสว่นการจดัสรรเป็นอย่างอืน) 

นอกจากนี ยังมีข้อจํากัดสิทธิในกรณีทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีกําหนด โดยผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ดงักลา่วจะไม่มีสทิธิรับผลประโยชน์ตอบแทนและไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีตนถือหน่วยทรัสต์เกิน

กว่าอตัราทกํีาหนด โดยทรัสต์จะยกผลประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักลา่วให้เป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสดัส่วน และ

ถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทงัปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว  

 

2. ข้อจาํกัดในการโอนหน่วยทรัสต์ 
 

 ทรัสต์ไม่มีข้อจํากดัในการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีการโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ราย

ใดถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะปฏิเสธการโอน

หน่วยทรัสต์ในสว่นทีจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจํากดัในการถือหน่วยทรัสต์ 
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การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ 
 

1, นโยบายการจ่ายผลตอบแทน 

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี ในกรณี

ทีผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 

ครังได้ ทงัน ี

1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสินรอบปีบัญชีหรือรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนัแล้วแต่กรณีหรืออตัราอนืใดที ก.ล.ต.กําหนด 

2. ในกรณีทีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

 

2. ข้อจาํกัดและวธีิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

1. ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้จัดการกองทรัสต์ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์

ของทรัสต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ง

ให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึงข้อจํากัดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกันนัน ในส่วนทีเกินกว่าร้อยละ 50 

ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เว้นแต่กฎหมายทีเกียวข้องกําหนดหรือผ่อนผันเป็นอย่าง

อืน โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์

โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิได้รับในคราว

นนั  

2. ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบ

แทน โดย 

ก. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

ข. ปิดประกาศไว้ในทีเปิดเผย ณ ทีทําการทกุแห่งของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ค. สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนและทรัสตี

หรือแจ้งข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 
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4. ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไป

ใช้เพือการอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี

บญัชีมีมลูค่าตํากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนใน

ครังนนั และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้มีการจ่าย

ในงวดถดัไป 

 

3.  การจ่ายปันผลย้อนหลัง 2 ปี ตังแต่วันที 12 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558 

  

ครังที ผลการดําเนินงาน อัตราเงินปันผล 

(บาท : หน่วย) 

วันปิดสมุด

ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผลแก่ 

ผู้ถอืหน่วย 

1 12 ธ.ค  2557– 31 ม.ค 2558 0.2175 2 มิ.ย 2558 12 มิ.ย 2558 

2 1 ก.ค 2558 – 30 ต.ค 2558 0.1007 16 พ.ย 2558 30 พ.ย 2558 

3 1 พ.ย 2558 – 31 ธ.ค 2558 0.0940 9 ม.ค 2559 22 ม.ค 2559 

รวมเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย           0.4122 
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ผู้จัดการกองทรัสต์ 

 
1. ข้อมูลทัวไป 

 

 ชือ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์  

TICON Management Company Limited 

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 

 

เลขทะเบียนบริษัท 

175 ชนั 13/1 (ห้อง 1308) อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

0105556080444 

 โทรศพัท์ 02-679-6565 

 โทรสาร 02-287-3153 

 Website www.treit.co.th 

 Email ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ Charasrit.a@ticon.co.th, Yanichsa.c@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 

 

2. ความเป็นมาของบริษัท 
 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั จดทะเบียนเป็นนิติบคุคล เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถปุระสงค์

เพือดําเนินการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ โดยปัจจุบันเป็นผู้ จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน  
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4. โครงสร้างการถือหุ้น 

 
รายชือผู้ถอืหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

 
 

ลาํดับ รายชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ (%) 

1. บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั จํากดั (มหาชน) 699,996 69.99 

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

3. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ 1 0.0001 

4. นางสาวจันทมิา จริยะโชติภูม ิ 1 0.0001 

5. นางสาววริษฐา เลศิทวิากร 1 0.0001 

6. นางสาวปริมโอภา ณชัชาจารุวิทย์ 1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.00 

 

5. โครงสร้างการบริหารจัดการ กรรมการ และผู้บริหาร 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ในฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริษัท และเจ้าหน้าทีบริหารตามโครงสร้าง ดงันี 

 

แผนผังโครงสร้างการจดัการ 
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5.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

บริษัทมีคณะกรรมการ 1 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท ซงึประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 6 ท่าน ดงันี 

 

ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 

1. นายสรร วเิทศพงษ์ ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

ปริญญาตรี /

เศรษฐศาสตร์ 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

 บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 

2. นายโสภณ บณุยรัตพนัธุ์ กรรมการอิสระ ปริญญาโท / 

บญัชี 

กรรมการผูจ้ดัการ  

 บจก. วีเน็ท แคปปิตอล 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. หลกัทรัพย์เอเซียพลสั 

กรรมการ 

 บมจ. หลกัทรัพย์เอเซียพลสั 

 บจก. ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม 

  บจก. มอริสนัซีเคเอส 

 บจก. เน็ทแบนด์ คอนซลัติง 

 บจก. วนิท์คอม เทคโนโลยี 

 บจก. เอ็นทีเอ็น โซลชูัน 

 บจก. ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ 

 บจก. คอปเปอร์ ไวร์ด 

 บจก. แองเคอร์ โซลชูนัส์ 

 บจก. โคแอน 

 บจก. บล ูฟิช โซลชูัน 

 บจก. บีซีบีจี 

 บจก. ซตีิเน็ทเวร์ิค 

 สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทนุ 

3. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ กรรมการ ปริญญาโท /

วศิวกรรมศาสตร์ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

กรรมการ  

 บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

 บจก. อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซสบจก 

 เซียงไฮ้ ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 

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. 
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ลาํดับ ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 

5. นายชาย วนิชิบตุร กรรมการ ปริญญาตรี / 

บริหารธุรกิจ 

กรรมการผูจ้ดัการ  

 บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี 

กรรมการ  

 บจก. อีโคอินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส 

 บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชนั 

 บจก. บางกอกออฟฟิศ 3 

 บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

6. นายอมร จุฬาลกัษณานกุูล กรรมการ

ผู้จดัการ 

ปริญญาโท / 

บริหารการจดัการ 

 รับผดิชอบในการหาธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จํากัด) มหาชน รวมทงัหา

ลูกค้ารายใหม่ให้กับธนาคารและนําเสนอผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ทีทางธนาคารให้บริการทงัผลิตภัณฑ์ทางด้าน

สนิเชือ ผลติภณัฑ์ต่างๆ ทางด้านวาณิชธนกิจ 

 ร่วมพจิารณา กลนักรองและตัดสินใจในการนําเสนอ 

กับทางธนาคารเพือพิจารณาอนุมัติในการให้บริการ

ต่างๆดงักลา่ว กลุม่ลกูค้าทีดูแลจะอยู่ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ โดยเน้นทีอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

5.1.1 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ กรรมการ 2 คนในลาํดบัที 3 ถงึ 6 

ลงรายมือชือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

5.1.2 หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน้าทีและความรับผิดชอบต่อตัว

บริษัทเอง และหน้าทีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหาร ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

 

 หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัท 

(1) ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมของผู้ ถือ

หุ้นด้วยความซือสตัย์ สจุริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบทีเป็นธรรมต่อผู้ ถือ

หุ้น 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการทีดี  

(3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึผลประกอบการของบริษัท ในทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิผลและ

เชือถือได้ 

(5) ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกนั 
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(6) มีความพร้อมทีจะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน 

การแต่งตงักรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน ตลอดจนพร้อมทีจะคัดค้านการกระทําของ

กรรมการอืนหรือฝ่ายจดัการ ในกรณีทีมีความเห็นขัดแย้งในเรืองทีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้

ถือหุ้นทกุราย 

(7) พิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบังคับทีเกียวข้อง โดย

กรรมการผู้ มีสว่นได้เสยีในเรืองนนัๆจะไม่มีสทิธิออกเสยีง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเกียวโยงกัน หรือ

รายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมทังการซือขาย

ทรัพย์สนิทีมีนยัสาํคญั 

(9) กรรมการอิสระจะเป็นผู้แต่งตงัผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสาํคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิได้มีการ

บรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(11) รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัท ตามเกณฑ์ทีบริษัท

กําหนด 

(12) พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง  รวมทังคัดเลือก เสนอ

แต่งตงักรรมการเพิมเติมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(13) ในกรณีทีจําเป็นคณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอก

เกียวกบัการดําเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(14) พิจาณาและอนมุติัเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัท เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท การคดัเลอืก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นต้น กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกียวกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท โดยคณะผู้บริหารหรือผู้ทีได้รับมอบหมาย 

 

 หน้าทีและความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ 

(1) กําหนดนโยบายทีสําคัญของทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือกผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(2) พิจารณาอนมุติัการซือหรือขายทรัพย์สนิหลกัของทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ตามนโยบายของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุติัการจดัหาแหลง่เงินทนุให้แก่ทรัสต์ ซงึรวมถงึแหลง่ทีมาของเงินทนุ จํานวนของเงินทนุ 

ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้อง 

(4) ดแูลจดัการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของทรัสต์ รวมทงัรายงานประเด็นต่างๆ ทีสาํคัญต่อ

คณะกรรมการในทกุๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

(5) พิจารณาอนมุติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยของทรัสต์ 
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(6) พิจารณาอนมุติัการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยของทรัสต์ 

(7) พิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัระหว่างทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสต์กบับคุคลที

เกียวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้องโดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียใน

เรืองนนัๆจะไม่มีสทิธิออกเสยีง 

(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการทีเกียวโยงกนั หรือ

รายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัทรัสต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกียวข้องรวมทังการซือขาย

ทรัพย์สนิทีมีนยัสาํคัญ 

(9) กรรมการอิสระเป็นผู้แต่งตงัผู้ตรวจสอบภายใน 

(10) พิจารณาอนมุติัแนวทางดําเนินการเพือบริหารความเสียงต่างๆ ทีอาจเกิดขนึกบัทรัสต์ 

(11) ดแูลให้ทรัสต์มีการควบคมุภายในทีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระบบการควบคุมภายใน

ของทรัสต์ 

(12) แต่งตงัคณะอนกุรรมการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมเพือให้ดําเนินการ

แก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกียวกบัทรัสต์จากบคุคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายกํากบัการ

ปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(13) คดัเลอืก เสนอแต่งตงั เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของทรัสต์ รวมทงัจดัประชมุผู้สอบบัญชีอิสระ ตาม

ความเหมาะสม 

(14) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในทีเป็นสาระสําคัญอันจะมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์

ของทรัสต์ กรรมการจะต้องระงบัการซือขายหลกัทรัพย์ของทรัสต์ในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมก่อนทีข้อมูล

ในนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูทีเป็นสาระสําคัญนันต่อบุคคลอืน โดยผู้ ฝ่าฝืน

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย 
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5.2 ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัทมีดังนี 

ชือ ตําแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ 

1. นายอมร จุฬาลกัษณานกุูล กรรมการผู้จดัการ ปริญญาโท / 

บริหารการจดัการ 

 รับผิดชอบในการหาธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของ

ธนาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จํากัด) มหาชน

รวมทังหาลูก ค้ารายใหม่ ให้กับธนาคารและ

นําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีทางธนาคารให้บริการ

ทังผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ทางด้านวาณิชธนกิจ 

 ร่วมพิจารณา กลันกรองและตัดสินใจในการ

นําเสนอ กับทางธนาคารเพือพิจารณาอนุมัติใน

การให้บริการต่างๆดงักลา่ว กลุม่ลกูค้าทีดูแลจะอยู่

ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นทีอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพย์ 

2. นายจรัสฤทธิ  อรรถเวทยาวรวฒุิ ผู้จดัการทวัไปและ

ผู้อํานวยการฝ่าย

พฒันาธุรกิจ 

ปริญญาโท/ 

บริหารการจดัการ 

 รับผดิชอบในการให้คําปรีกษาเกียวกับโครงสร้าง

ทางการเงินและนําเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงินแก่

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจนิคม

อุตสาหกรรม คลังสินค้า ไฟฟ้าและพลังงาน

ท า ง เ ลื อ ก  แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื น ฐ า น แ ล ะ

สาธารณปูโภคต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพือให้ธุรกิจ

มีโครงการเงินทนุและโครงทางการเงินทีเหมาะสม 

เพือรักษาและขยายสว่นแบง่ตลาดของกลุ่มลูกค้า

ธนาคาร และประสานงานกับผู้ เชียวชาญของ

หน่วยงานต่างๆ รวมทังนําเสนอเพอืขออนุมัติ

สําหรับการให้บริการดังกล่าวจากคณะกรรมการ

สนิเชือและคณะกรรมการบริหารของธนาคาร 

 

3. นายพงษ์ธร สจีุรพนัธ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

ฝ่ายบญัชี 

ปริญญาโท / 

เศรษฐศาสตร์ 

 ดูแลจัดทํางบการเงินและงบประมาณของบริษัท 

บริหารสภาพคลอ่งของบริษัท คํานวน NAV เงินปัน

ผลของกองทุนและจัด เตรียมรายงานต่างๆ ที

เกียวข้องกบัฝ่ายบญัชีการเงินตามข้อกําหนดของ

สํานกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และทรัสตี 

 จัด ทําประมาณการรายไ ด้ การหาจุดคุ้ มทุน 

รายงานวเิคราะห์สําหรับผู้บริหาร วิเคราะห์ผลต่าง

งบประมาณ งบกระแสเงินสด  

 อนุมัติ และบริหารความเ สียงในด้านสินเ ชือ 

วิเคราะห์การดําเนินงานในธุรกิจต่างๆของบริษัท 

และบริหารสินค้าคงคลงั ของบริษัทเช่น เหล็ก แร่

โลหะ เคมี และสนิค้าบริโภค รวมทงัจัดทํารายงาน

วเิคราะห์สนิค้าคงคลงัให้ผู้บริหาร 
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ชือ ตาํแหน่ง วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 

4. นายพชิยั ชยัณรงค์โลกา ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ปริญญาโท / 

เศรษฐศาสตร์ 

 บริหารและดูแลกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ หรือกฏระเบียบ ของสํานักงาน 

ก.ล.ต .และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

 ติดต าม ผู้ เ ช่ า ใ ห้ป ฎิบัติต าม สัญญ าเ ช่า แล ะ

ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้การดูแลหรือ

การบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการฯ 

 ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้

การบริหารของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการฯ 

 ทีปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทังในด้านการหาแหล่ง

เงินทนุ และการบริหารโครงการ 

 ทีปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทในด้านการจด

ทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์  การ เสนอขาย

หลกัทรัพย์ต่อประชาชน (IPO) การควบรวมกิจการ 

(M&A) เป็นต้น 

5. นายชิณวชัร์ ศิริทรัพย์ภิญโญ ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายกํากบัการ

ปฏิบตัิงานและนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาตรี /  

นติิศาสตร์ 

 ดําเนนิการเกียวกบัเรืองกรรมสทิธิ และสิทธิการเช่า

ในทีดิน 

 ดําเนินการเกียวกับการจดทะเบียนทางธุรกิจกับ

กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านผงัเมือง , การก่อสร้าง

อาคารให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

 ให้คําปรึกษา / คําแนะนําทางด้านกฎหมายต่างๆ 

การร่างสัญญาบันทึก  การจัดทําหนังสือมอบ

อํานาจให้ฝ่ายต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

81 

5.3 กรรมการอสิระ 

 ในการคดัเลอืกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่าง

น้อยดงัต่อไปนี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทงัหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบคุคลที

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลทีเกียวข้องตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์) 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทงัไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษา ทีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท 

หรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้

เสยีในลกัษณะดังกลา่วมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทังในด้านการเงิน

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลกัษณะที

จะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลทีอาจมี

ความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตังให้เป็นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 

5. พร้อมทีจะใช้ดลุยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีทีจําเป็นเพือผลประโยชน์ของบริษัท และพร้อมที

จะคดัค้านการกระทําของกรรมการอืนๆหรือของฝ่ายจดัการ 

6. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัท เพือตดัสนิใจในกิจกรรมทีสาํคญัของบริษัท 

7. มีความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสม หรือเป็นผู้ มีศกัยภาพสงูและเป็นทียอมรับ 

8. ไม่เป็นบคุคลทีมีชืออยู่ในบญัชีรายชือบุคคลทีตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ

ของตลาดหลกัทรัพย์ 

9. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน 

กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 

กฎหมายทีเกียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดย

หน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนนั ทงันี ในความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมทีเกียวกับการซือ

ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต 

10. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ทงันี บริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษัทดงัต่อไปนี 

1. พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีกระบวนการจัดทําและการ

เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินบริษัทและทรัสต์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเชือถือได้และ

ทนัเวลา 

2. พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บริษัทในการดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการทํางานทีเหมาะสมในการทําหน้าทีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
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3. พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที เกียวข้องทังนีเพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อทรัสต์ 

4. ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อทรัสต์ 

จากขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการอิสระทีได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานทีเกียวข้องจะต้องมีการรายงานให้

กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอรวมถงึการให้คําแนะนําทีจําเป็นเกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี 

1. รายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัทรัสต์ 

2. จดุอ่อนและจดุทีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกียวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการทํางานในการทํา

หน้าทีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข 

ทงันี คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะมีบทบาททีสําคัญในการติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่

บริษัท ในการดําเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสญัญาทีเกียวข้อง 

 

5.4 หน้าทีและความรับผดิชอบในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบหลกัในการดแูลและจดัการกองทรัสต์ซึงรวมถึงการ

ลงทนุในทรัพย์สนิของทรัสต์ และควบคมุการปฏิบติัหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดยผู้จัดการ

กองทรัสต์มีหน้าทีในการดําเนินการใดๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามทีกําหนดในสญัญาก่อตังทรัสต์ เพือ

ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงหน้าทีดงัต่อไปนี  

 

 1.      หน้าทีโดยทัวไปของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(1) ปฏิบติัหน้าทีด้วยความระมดัระวงั ซือสตัย์สจุริต เพือประโยชน์ทีดีทีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  

และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันทีได้ให้ไว้เพิมเติมใน

เอกสารทีเปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) 

(2) บริหารจดัการทรัพย์สนิของทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

แผนการดําเนินงานของทรัสต์ มติทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง 

ตลอดจนกฎและประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(4) ดําเนินการเพิมทนุของทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(5) ดําเนินการลดทนุของทรัสต์ ตามรายละเอียดทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 
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2. หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัทํารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์ และข้อมลูอืนตามทีกําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(2) ในกรณีทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ร้องขอ ผู้จัดการกองทรัสต์

ต้องชีแจง สง่เอกสาร หรือ หลกัฐานทีเกียวข้อง ดําเนินการ หรือ ไม่ดําเนินการใดๆ ตามทีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูล

ดงัต่อไปนี ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ก) ข้อมลูเกียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนกับทรัสต์ ตลอดจนมาตรการทีใช้ในการ

ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบโดย

ชดัแจ้งในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครังแรก และทุกครังเมือเกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี) 

(ข) ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลทีเกียวข้องของทรัสต์ และข้อมูลเกียวกับ

ธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ข้อมูลเกียวกับธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของทรัสต์ 

ข้อมลูเกียวกบัธุรกรรมการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัของทรัสต์  

(ค) ข้อมลูเกียวกบัสว่นได้เสยีหรือการได้รับประโยชน์จากบริษัท/บุคคลทีเป็นคู่ค้ากับทรัสต์ (หาก

มี)  

  (3) ดแูลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนทีจะใช้สิทธิออกเสียงใน

การอนุมัติเรืองต่างๆ รวมทังได้รับข้อมูลนันล่วงหน้าตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญาก่อตังท

รัสต์ รวมทงัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) จดัทําและสง่ข้อมลู รายงาน และ/หรือ เอกสารต่างๆ ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลาทีกําหนด เช่น 

รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับเต็ม รายงานประจําเดือนซึงแสดงถึงรายรับและ

รายจ่าย สิทธิเรียกร้อง และหนีทีต้องชําระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมูลเกียวกับการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ข้อมูลเกียวกับรายการทีเป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

ทรัพย์สินหลกั ข้อมูลทีเกียวกับรายการทีเป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกั 

เป็นต้น 

 

     3.     หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกับการลงทุนหรือการจาํหน่ายทรัพย์สินของทรัสต์ 

(1) จัดให้มี และ/หรือ ดําเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัและทรัพย์สินอืนอย่างเหมาะสม

ตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับทรัสต์และทรัพย์สิน

ของทรัสต์และหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  
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(2) ดําเนินการต่างๆ ตามทีจําเป็นเพือให้มนัใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ

เข้าทําสญัญาทีเกียวเนืองกบัอสงัหาริมทรัพย์เพือทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บังคับได้

ตามกฎหมาย 

(3) ดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสียงด้านต่างๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์นนัๆ พร้อมจดัให้มีแนวทางการบริหารความเสยีง  

(4) จดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิหลกัตามหลกัเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(5) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการซ่อมแซม 

ปรับปรุง ฟืนฟ ูและบํารุงรักษาทรัพย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดี 

(6) จัดให้มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนัน โดย

ประกนัภัยจะต้องครอบคลมุถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสงัหาริมทรัพย์ และการ

ประกนัภัยความรับผิดต่อบคุคลภายนอกทีอาจได้รับความเสยีหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจาก

การดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ 

(7) ให้ความช่วยเหลอืทรัสตีในเรืองทีเกียวข้องกบัการจําหน่ายทรัพย์สินหลกัของทรัสต์ รวมถึง การ

ตกลงดําเนินการจดัหาผู้ ซือทรัพย์สนิหลกั   

(8) ในกรณีมีการขาย ซือ หรือ ทําธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหารายได้จากทรัพย์สินของทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะช่วยเหลือในเรืองต่างๆ เพือให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ หรือทําธุรกรรม

ดงักลา่วให้แก่บคุคลอืนได้  

(9) จดัเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกับทรัสต์และทรัพย์สิน

ของทรัสต์ แผนการกู้ ยืมเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของทรัสต์ประจําปี 

 

  4.    หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกับการดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ 

(1) ประสานงานกับผู้ เช่ารายย่อยในการจัดเก็บเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (หากมี)  

(2) อํานวยความสะดวกให้กับทรัสตี หรือ บุคคลทีได้รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึงผู้ ให้บริการที

เป็นบคุคลทีสามในการสาํรวจทรัพย์สนิหลกั  

(3) พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลกัก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือทรัสตี เมือมี

การทําหรือต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการใหม่หรือเมือสัญญาเช่าและสัญญาบริการเดิม

สนิสดุลง (แล้วแต่กรณี) 

(4) ดําเนินการใดๆ ทีจําเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเกิดเหตภุัยพิบติัต่อทรัพย์สนิของทรัสต์ 

(5) บริหารจดัการงบประมาณของทรัสต์ รวมถงึเงินสดหมนุเวียนของทรัสต์ 
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(6) จัดทํางบการเงินของทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ

บญัชี  

(7) เบิกจ่ายทรัพย์สินของทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทีเป็นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพือการดําเนินงาน

ประจําวัน (Petty Cash) หรือเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ทีตกลงร่วมกันกับทรัสตี ภายใต้วงเงินที

ได้รับอนมุติัจากทรัสตี  

(8) จดัให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด

ไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์  

(9) ใช้สิทธิเรียกร้อง ดําเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้  หรือใช้สิทธิทางกฎหมายอืนๆ แทนทรัสตี ใน

เรืองทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการทรัสต์ ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นครังคราว 

(10) เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานทรัสต์ 

(11) ให้คําแนะนําทรัสตีเกียวกบัสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และผลกระทบ

ทีจะมีต่อทรัสต์จากสภาวะดงักลา่ว  

 

5.    หน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

  ในกรณีทีมีการเข้าทําธุรกรรมทอีาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณา

เหตผุลและความจําเป็นในการเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วโดยผู้จดัการกองทรัสต์จะขอความเห็นชอบจากทรัสตีและขอให้ทรัส

ตีกําหนดเงือนไขในการทําธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีทีทรัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหากธุรกรรมดังกล่าวไม่มีเหตุผลและ

ความจําเป็นเพียงพอ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่ดําเนินธุรกรรมดงักลา่ว 

 

6.    หน้าทีอืนๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์  

 ในกรณีทีมีการแต่งตังทีปรึกษาเพือให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินของทรัสต

และการจัดการทรัพย์สินของทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตังทีปรึกษาซึงไม่มีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมเท่านนั ทงันี แต่หากข้อเท็จจริงเปลยีนแปลงไปทําให้ทีปรึกษามีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณา ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะต้องไม่ให้ทีปรึกษาผู้ทีมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรือง

นนั และดําเนินการอืนใดตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ 
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5.5 การบริหารจัดการ 

บริษัทได้รับการจดัตงัขนึโดยมีวตัถปุระสงค์ทีจะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลกั ทังนี บริษัท 

ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 5 ฝ่ายหลกั เพือให้การปฏิบัติหน้าทีในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของบริษัทเป็นไปตามสญัญา

ก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือระเบียบต่างๆ ที

เกียวข้อง โดยฝ่ายงานต่างๆ มีหน้าทีความรับผิดชอบซงึสามารถสรุปได้ดงัน ี

 

1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 ฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหน้าทีหลกัในการจดัการให้ทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัทีมีคุณภาพและปริมาณที

เหมาะสม เพือให้ทรัสต์มีการเติบโตอย่างต่อเนือง และสร้างผลตอบแทนทีดีทีสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

จะเป็นผู้จดัหาแหลง่เงินทนุทีเหมาะสมให้แก่ทรัสต์เพือใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วด้วย   

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจยังมีหน้าทีตัดสินใจเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลกัและการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน

หลกัตามนโยบายการลงทุน จัดหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมจากตลาดเงินและตลาดทุนโดยคํานึงถึงโครงสร้างเงินทุนที

เหมาะสม จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินตามระยะเวลาทีกําหนด พิจารณาตัดสินใจเกียวกับการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนมุติั  

 

 2.   ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงินมีหน้าทีหลกัในการจดัทํารายงานทางการเงินของทรัสต์ นอกจากนี ยังมีหน้าทีใน

การบริหารจัดการงบประมาณของทรัสต์ การบริหารกระแสเงินสดของทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมีคุณภาพ การ

เรียกเก็บค่าเช่า/บริการจากผู้ เช่าทรัพย์สนิของทรัสต์และการจ่ายชําระเงินของทรัสต์  

  ฝ่ายบญัชีและการเงินยงัมีหน้าทีบริหารจดัการงบประมาณ บริหารจดัการกระแสเงินสด ตัดสินใจลงทุน

ในทรัพย์สนิอืนตามนโยบายการลงทนุ จดัให้มีรายงานทางการเงินของทรัสต์ซึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต จดัเก็บค่าเช่าทรัพย์สนิของทรัสต์ คํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของทรัสต์เพือเปิดเผยต่อผู้ลงทนุ  

 

 3.    ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

    ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าทีหลกัในการดําเนินการจัดหาให้มีผู้ เช่าทรัพย์สินของทรัสต์ เพือ

ให้ทรัสต์สามารถสร้างรายได้อย่างสมําเสมอ นอกจากนี ยังเป็นผู้ดูแลให้ทรัพย์สินของทรัสต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ตลอดจนให้บริการซ่อมบํารุงทรัพย์สนิทีเสยีหายเมือผู้ เช่าร้องขอ 

 ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีหน้าทีวางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิของทรัสต์ จดัหาผู้ เช่าทรัพย์สนิให้แก่ทรัสต์ จัดให้มีการซ่อมบํารุงและดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพทีดี ให้บริการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าทรัพย์สินของทรัสต์ในการขอ

หรือต่อใบอนญุาตต่างๆ จดัให้มีการประกนัภัยทรัพย์สนิ  
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 4.  ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์ 

ฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ มีหน้าทีหลกัในการดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติหน้าทีให้

เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบัทรัสต์ทีออกโดยหน่วยงานทีเกียวข้อง นอกจากนี ยงัมีหน้าทีให้ข้อมูลของทรัสต์ต่อนัก

ลงทนุและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมถงึงานดแูลเกียวกบัเรืองร้องเรียนและข้อพิพาทด้วย 

ฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์ยงัมีหน้าทีดแูลให้ทรัสต์รวมทังผู้บริหารของบริษัท มีการ

ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535, พ.ร.บ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 รวมทังกฎ

ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ดําเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง จัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ รับเรืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกียวกับทรัสต์จาก

บคุคลภายนอก (ถ้ามี)  

 

5.     ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จ้างบุคคลภายนอกเพือเป็นผู้ ตรวจสอบภายในซึงมีหน้าทีหลักในการดูแล

ตรวจสอบให้การปฏิบติัหน้าทีของทกุฝ่ายงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นไปตามขันตอนการปฏิบัติการในเรืองต่างๆ โดย

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของกรรมการอิสระ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าทีกําหนดแผนงานและดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีของฝ่าย

งานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอิสระ ดูแลให้การทํารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง เป็นต้น 
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6. ค่าตอบแทนทีได้รับจากการทาํหน้าทีผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะไม่เกินอัตราที

กําหนด ดงัต่อไปนี 

 

ค่าธรรมเนียมทีได้รับจากกองทรัสต์ ร้อยละ : ปี หน่วยทีเรียกเกบ็ จาํนวนทีได้รับ (บาท) 

 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(TAV) 

12,103,763.93 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  

1. คลงัสนิค้า 2.0 ของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการ 

5,941,925.39 

2. โรงงาน 4.0 ของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการ 

4,987,966.50 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ  

1. คลงัสนิค้า 0.00-10.50 ของกําไรจากการดําเนินงาน 13,991,914.71 

2. โรงงาน 0.00-19.50 ของกําไรจากการดําเนินงาน 7,384,615.20 

ค่านายหน้า 

1. ค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม ่ ไม่เกิน 4 เดือน ของอตัราค่าเช่าและบริการทีได้รับจาก

ผู้เช่ารายย่อย 

- 

2. ค่านายหน้าในการซือ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับ

โอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

5.0 ของมูลค่าการซือ/ขาย/โอนสทิธิการ

เช่า/รับโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

- 
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

 
ทรัพย์สนิหลกัทีกองทรัสต์ลงทนุ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แต่งตัง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด (“ทีพาร์ค”) 

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้า และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน 

จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน โดยมีรายละเอียดของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แต่ละราย ดงัน ี

 

1. บริษัท ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค จาํกัด  

  ชือ    บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั (“ทีพาร์ค”) 

 ทีอยู่    ชนั 13/1 อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร     

                             กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท    0107544000051 

โทรศพัท์                02-679-6565 

    โทรสาร    02-287-3153 

 

ทีพาร์ค เป็นบริษัทย่อยของ ไทคอน โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียนทีออกและชําระแล้ว 

 ทีพาร์คได้ก่อตังขึนเมือวันที 2 สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 

จํานวน 19,500 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพือพฒันาอาคารคลงัสนิค้าสาํเร็จรูปทีมีคณุภาพระดับสากลเพือให้เช่า หรือ ขาย 

ปัจจุบันทีพาร์คมีอาคารคลงัสินค้าตังอยู่ในพืนที 33 ทําเล กว่า 10 จังหวัด โดย ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 ทีพาร์คมี

อาคารคลงัสินค้าทีสร้างเสร็จแล้วรวมถึงอาคารคลงัสินค้าทีอยู่ในระหว่างก่อสร้างทังหมด 376 ยูนิต และทําหน้าทีเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมดงัต่อไปน ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) ซึงเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนในทีดินอาคาร

โรงงานและอาคารคลงัสนิค้า 

2. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”) ซึงเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนใน

ทีดินและอาคารคลงัสนิค้า 

3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (“TGROWTH”) ซึงเป็นกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุในทีดินอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า  
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2. บริษัท ไทคอน อนิดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน)  

  ชือ  บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) 

 ทีอยู่  ชนั 13/1 อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร   

    กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000051 

โทรศพัท์   02-679-6565 

 โทรสาร  02-287-3153 

 

ไทคอนมี บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ถือ

หุ้นร้อยละ 43 ทังนี ไทคอนเป็นผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ทีพาร์คถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 

19.6 

ไทคอนถกูจดัตงัขนึในปี 2533 เพือดําเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 มีทุนจดทะเบียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,116 ล้านบาท (ชําระแล้ว 

1,009 ล้านบาท) 

จนถึงปัจจุบัน ไทคอนได้ดําเนินการพัฒนาอาคารโรงงานให้เช่าทีมีรูปแบบเป็นอาคารโรงงานเดียวชันเดียวมา

มากกว่า 500 อาคารโรงงาน โดยอาคารโรงงานดังกล่าวตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริม

อตุสาหกรรมในประเทศไทย รวม 18 แห่ง โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ไทคอนมีอาคารโรงงานทีสร้างเสร็จแล้วรวมถึง

อาคารโรงงานทีอยู่ในระหว่างก่อสร้างทงัหมด 313 อาคารโรงงาน การก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าวข้างต้นได้ดําเนินงาน

โดยทีมงานก่อสร้างของไทคอน ซงึประกอบด้วยสถาปนิกวิศวกรและผู้จดัการโครงการซึงเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง

ทงันี การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทังในด้านการเงินการรักษามาตรฐานของอาคารโรงงาน

และการเพิมความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือไทคอนสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลกูค้า

และสามารถให้บริการการดดัแปลงต่อเติมอาคารโรงงานตามทีลกูค้าต้องการนอกจากการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ที

ตนเองเป็นเจ้าของซึงมีการเติบโตอย่างต่อเนืองแล้ว ไทคอนยังให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในการขอใบอนุญาตและ

สาธารณูปโภคต่างๆตามความต้องการของลกูค้ารวมทังการให้บริการขอใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักรสําหรับคน

ต่างชาติและการให้บริการทวัๆไปตามทีลกูค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะนําผู้ ซือสินค้าหรือผู้ จําหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลกูค้า

การให้บริการดงักลา่วนีถือได้ว่าเป็นการสร้างมลูค่าเพิมให้แก่สนิค้าและบริการของไทคอนซึงส่งผลให้ไทคอนสามารถรักษา

อัตราการเช่าอาคารโรงงานให้อยู่ในระดับสูงได้ ไทคอนยังทําหน้าทีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์จํานวน 3 กองทนุและทรัพย์สนิของกองทรัสต์เช่นเดียวกบัทีพาร์ค 

ทงันี ไทคอนเป็นผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 

2558 ไทคอน ถือหน่วยกองทนุดงักลา่วร้อยละ 18.5 ร้อยละ16.2 และร้อยละ 25.5 ตามลาํดบั 
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี  

และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
  

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

 เลขที 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท์ 02-009-9999  

  

2. ผู้สอบบัญชี 

 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4521 

 บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

 ชนั 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ 

 เลขที 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท์ 02-264 0777 

 

3. ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 (1) บริษัท เน็กซสั พรอพเพอตี คอนซลัแทนท์ จํากดั 

  ชนั 31 อาคารกรุงเทพประกนัภัย/ไว.ดบัย.ูซี.เอ 

  เลขที 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

  โทรศพัท์ 02-286-8899 

  

 (2) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  เลขที 65/192 ชนั 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ 

  ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

  โทรศพัท์ 02-643-8223 

 

 (3) บริษัท เวลท์ แอพไพรซลั จํากดั 

  เลขที 11/277 หมู่บ้านธันธวชั 5 ซอยวชัรพล 1/9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

  โทรศพัท์ 02-948-0928-9 
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ประวตัิการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

 

1. ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่เคยถกูลงโทษและเปรียบเทียบปรับ อันเนืองมาจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และพระราชบญัญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 

2550 

  

2. ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ และผู้บริหารของผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

 กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ อัน

เนืองมาจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) 

และ พระราชบญัญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550  
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การกํากับดูแลกิจการ 

 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ เนืองจากเห็นว่าเป็นสิงทีมีความจําเป็นต่อ

การบริหารกองทรัสต์และสร้างความเชือมันให้กับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทังยังช่วยให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นักลงทุน และ

สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกันและเป็นไป

อย่างมีประสทิธิภาพ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสญัญาก่อตังทรัสต์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์เชือมนัว่าระบบการบริหารจดัการทีดี การมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทีมีวิสยัทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที มีกลไกการควบคมุการถ่วงดลุอํานาจ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการเป็นส่วนสําคัญและจําเป็นต่อการบริหาร

จัดการกองทรัสต์ให้เติบโตอย่างยังยืนและนํามาซึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการกํากับดูแลกิจการของ

กองทรัสต์คํานงึถงึหลกัสาํคญัดงัต่อไปน ี

 

1.1 สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถงึหน้าทีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายให้ได้รับสิทธิขัน

พืนฐานตามทีกฎหมายกําหนดดงันี  

(1) สทิธิให้ความเห็นชอบอนมุติัการทํารายการเกียวโยงกนัหรือการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน

ทีมีขนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

(2) สทิธิในการซือ ขายหน่วยทรัสต์ 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสิทธิในการซือ ขาย หน่วยทรัสต์ได้อย่างอิสระ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตัง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository: TSD) ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทรัสต์เพืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในการดําเนินการเกียวกับทะเบียนหุ้นและ

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “นายทะเบียนหลักทรัพย์”) 

(3) สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ในทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายของกองทรัสต์ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงมติโดยเสมอภาคกันตาม

จํานวนหน่วยทรัสต์ทีตนถืออยู่ นอกจากนี ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทกุรายขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ และได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับ

คะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะแสดงผลการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในทุกวาระ

ทีมีการลงมติให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ทราบผลการลงคะแนนทนัท ี
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(4) สทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเท่าเทียมกนั 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายของกองทรัสต์มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 ของกําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสินรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลา

บญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนัแล้วแต่กรณี หรืออตัราอืนใดทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์”) 

 

1.2 การเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชือถอืได้ และทันเวลาแก่ผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความสาํคญัต่อการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ

กองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่าง

สมําเสมอ ทงัข้อมลูทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมลูสาํคญัอืนใด เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ใช้ข้อมูลประกอบการ

ตดัสนิใจลงทนุ โดยผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจําปี 

ตลอดจนผ่านทางเว็ปไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

 ปัจจบุนัผู้จดัการกองทรัสต์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารทีมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์

เกียวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณากิจการทัวไปของกองทรัสต์อย่างน้อย     

ไตรมาสละ1 ครัง โดยมีกระบวนการประชมุคณะกรรมการดงัต่อไปนี 

1. ฝ่ายกํากบัการปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชมุทีมีเนือหาจําเป็นเพียงพอสําหรับการพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า

ก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั เพือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 

2. เรืองทีนําเสนอเป็นวาระต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็นเรืองเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ ได้แก่ 

ผลประกอบการของกองทรัสต์ งบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติม การเข้าทํารายการทีเกียวโยง

กนัแผนธุรกิจและการลงทนุ ตลอดจนความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจ เป็นต้น 

3. ในการประชมุทกุครังต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึงหนึง กรรมการแต่ละคนสามารถลงคะแนน

เสยีงได้คนละหนงึเสยีง โดยกรรมการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน

เรืองนนั 



 

 

 

95 

4. ในการประชมุ ประธานกรรมการจะทําหน้าทีดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร

และข้อมูลเพือการอภิปรายปัญหาสําคัญ และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายในประเด็นที

สาํคญั  โดยกรรมการทกุท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชมุ 

5. จดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ และเก็บเอกสารเกียวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถ

ตรวจสอบได้ และจดัเก็บรายงานการประชมุทีผ่านการรับรองจากทีประชุมคณะกรรมการเพือเป็นหลกัฐาน 

ต่อไป  

 

4. การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

กรรมการ และผู้ บริหาร ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกองทรัสต์ทีเป็นสาระสําคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอืน โดยบริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหาร รายงานการซือขาย

หน่วยทรัสต์มายังฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์ เพือนําส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ให้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

5.       กระบวนการและปัจจัยทีใช้พจิารณาตัดสินใจลงทุน รวมทังการบริหารจัดการทรัสต์ 

 

5.1    การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิซงึรวมถงึข้อมลูและเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง (Due Diligence) 

(2) จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สนิทีจะลงทนุตามทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(3) ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะทีเป็นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์

จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความเสยีงหรือการเยียวยาความเสยีหายทีอาจเกิดขนึจากการผิดสญัญาเช่า หรือ

การไม่สามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกันความเสียงดังกล่าวต่อทรัสตีและผู้

ถือหน่วยทรัสต์ 

ทงันี ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัเพิมเติม ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงันีด้วย 

(1) จัดให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) ขออนมุติัการลงทนุในทรัพย์สนิ ดงันี 

2.1 การลงทนุในทรัพย์สนิทีผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนัเป็นเจ้าของโดย  

(ก) เว้นแต่เป็นกรณีทีเปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบัน ี

(ข) สาํหรับธุรกรรมทีมีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือตังแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทรัสต์ขนึไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัท 
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(ค) สาํหรับธุรกรรมทีมีมลูค่าตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ง) จัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์เพือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ในการอนมุติัการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(จ) ดําเนินการให้บุคคลทีมีความเกียวโยงกับทรัพย์สินทีเสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติการ

ลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

2.2 การลงทนุในทรัพย์สนิทีบคุคลทวัไปทีมิใช่ผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลทีเกียวโยงกนัเป็นเจ้าของ 

(ก) การลงทนุในทรัพย์สนิทีมีมลูค่าตงัแต่ร้อยละ 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึนไป 

ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ข) การลงทนุในทรัพย์สนิทีมีมลูค่าตงัแต่ร้อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้อง

ได้รับมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีเข้า

ร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

5.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

 การได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์

โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงัต่อไปนี  

(1) เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสงิปลกูสร้างลกัษณะทีเป็น โรงงาน คลงัสนิค้า และ/ 

 หรือสาํนกังาน เพือได้มาซงึกรรมสทิธิ หรือสทิธิครอบครอง 

(2) เป็นการลงทุนในทรัพย์สินอืนใดทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศ

กําหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั  

(3) ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึสทิธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.  

หรือ เป็นการได้มาซึงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ หรือสิทธิ

ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

(4) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสทิธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่ผู้จดัการกองทรัสต์ 

และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการ

มีข้อพิพาทนนัไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วอย่างมีนัยสําคัญ และเงือนไขการ

ได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์นนัยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(5) การทําสญัญาเพือให้ได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใดๆ ทีอาจมีผลให้กองทรัสต์ 
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ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่

คู่สญัญาในการซืออสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืนโดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า 

เป็นต้น 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิอืนใดทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็น 

ทรัพย์สินหลักทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

มลูค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนญุาตเสนอขาย (ถ้ามี) ในแต่ละครัง รวมทงัจํานวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ทังนี กองทรัสต์

อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ได้มา และใช้พัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือการ

พฒันาดงักลา่ว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

(7) อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องผ่านการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสทิธิและ 

เป็นไปเพือวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทุนเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยืนคําขอ 

และเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 

2 รายทีได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี จะประเมินล่วงหน้าก่อนการลงทุนได้เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

(8) เฉพาะการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัครังแรก อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500 ล้าน

บาท 

(9) กรณีเป็นการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามท ี

ระบุไว้ในข้อ (1) - (8) ข้างต้นผ่านการถือหุ้นในบริษัททีจัดตังขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการใน

ลกัษณะเดียวกันกับทกองรัสต์ตามทีระบุในสัญญาก่อตังทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน ี

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

หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(ข) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจะทําให้ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้

บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ในทํานองเดียวกบักรณีทีทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลกันนัโดยตรง 

 กรณีทีเป็นการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์ หากราคาทีได้มาสงูกว่าราคาประเมินตําสดุทีบริษัทประเมิน

มลูค่า 

ทรัพย์สินได้จัดทําขึนล่วงหน้าก่อนการได้มาซึงอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีเกินกว่าร้อยละ 5 ให้

แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 
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5.3   การจาํหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจะพิจารณาจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดงัต่อไปน ี

(1) จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ ประเมินอิสระตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) การจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิหลกัต้องกระทําโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนุมัติตามที

ระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ อีกทงัมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือ การขอมติทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เช่นเดียวกบัการได้มาซงึทรัพย์สนิ 

(3) การจําหน่ายทรัพย์สินทีเข้าลกัษณะดังต่อไปนี จะกระทําได้เมือมีเหตุจําเป็นและสมควร และได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท 

ก. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแต่วนัทีทรัสต์ได้มาซงึทรัพย์สนิหลกันนั 

ข. การจําหน่ายทรัพย์สนิหลกัทีทรัสต์ได้มาซงึกรรมสทิธิ ให้แก่เจ้าของเดิม 

 

5.4      การบริหารจดัการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในการบริหารทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยคัดเลือกจาก

ผู้ทีมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สนิในแต่ละประเภททรัพย์สนิทีทรัสต์จะลงทุน สําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน

ครังแรก ในเบืองต้นผู้จดัการกองทรัสต์จะแต่งตงัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทีพาร์คสาํหรับทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้า 

และไทคอนสําหรับทรัพย์สินประเภทโรงงาน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) โดยผู้จัดการ

กองทรัสต์จะมีการควบคมุดแูลการทํางานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัน ี

(1) กําหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยทุธ์ในการบริหารทรัพย์สนิ เพือให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบติั 

(2) ควบคมุและดแูลการทําหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสมําเสมอโดยตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของรายงานทีเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลกูค้าค้างชําระ การทําการตลาด สภาพ

ทรัพย์สนิและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทงัการทําประกนัภัยทรัพย์สนิหลกั เป็นต้น 

 

5.5     การคัดเลือกบุคคลทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์มีการคดัเลอืกบคุลากรเพือทําหน้าทีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์

การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสาํคญั ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบคุลากรทีเป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติ

ตามทีระบไุว้ในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัน ี

(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์รวมกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัเริมงานกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) เป็นผู้ทีไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 
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(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที

กลา่วไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสมัพันธ์ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

ด้วย 

         ทงันี บคุลากรทีได้รับการคดัเลอืกในแต่ละตําแหน่งงาน จะมีข้อจํากดัมิให้ทําหน้าทีในตําแหน่งงานอืนทีอาจ 

          ขดัแย้งต่อการปฏิบติัหน้าทีในตําแหน่งงานหลกัทีได้รับการมอบหมาย 

 

5.6      การลงทุนในทรัพย์สินอืนเพือการบริหารกระแสเงนิสด 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สินอืนเพือการบริหารกระแสเงินสดของ

กองทรัสต์ โดยจะตรวจสอบประเภทของทรัพย์สนิอืนทีต้องการลงทุนและสดัส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนให้เป็นไปตามที

กําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

 

5.7 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซงึได้แก่ ทีพาร์ค และไทคอน และผู้จัดการกองทรัสต์อาจทํา

การว่าจ้างบุคคลอืนตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ ดําเนินการในการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของกองทรัสต์ โดย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะต้องจัดส่ง

รายงานให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ เช่น รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายงานต้นทุนค่าเช่าและบริการรายงาน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรายงานการค้างชําระหนี และการติดตามหนี รายงานพืนทีเช่า รายงานการจัดซือจัดจ้าง

ประเภทงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา รายงานการทําประกนัภัยทรัพย์สนิหลกัในสว่นของผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ และพัฒนา

ความสมัพนัธ์ทีดีกบัลกูค้ารายต่าง ๆ พร้อมทงั บริหารจดัการให้อตัราการใช้พืนทีการเช่า และอัตราค่าเช่าให้อยู่ในระดับทีดี 

ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและ

ความเสยีงเกียวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

 

6.  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ 

ถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์จะต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด

เกียวกบัการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  
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หลักการสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

(1) สารสนเทศทีเปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลา 

(2) ปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัทีเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

(3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสทิธิทีเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมลูสารสนเทศ 

 

 ผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

 กรรมการผู้จดัการได้มอบหมายให้ฝ่ายกํากบัการปฏิบัติงานและนักลงทุนสมัพันธ์และฝ่ายบัญชีและการเงินเป็น

ผู้ รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเปิดเผยข้อมลูต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ 

(แล้วแต่กรณี) ก่อนดําเนินการเปิดเผย 

 

 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

เพือให้การสอืสารข้อมลูมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและทนัเหตกุารณ์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ทีหลากหลาย ดงัน ี

(1) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น

ทางการของกองทรัสต์ 

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

สาํคญัของกองทรัสต์ เช่น ข้อมลูทวัไป โครงสร้างของกองทรัสต์ งบการเงินของกองทรัสต์ รายงานประจําปี 

หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และข่าวประชาสมัพันธ์ของกองทรัสต์ เป็น

ต้น 

 

7.  การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
  หลักการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่

วันสินรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ และการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์คราวอืนให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึงผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะจดัประชมุวิสามญัประจําปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยสอดคล้องกบักฎหมายทีเกียวข้องและสญัญาก่อตังทรัสต์

ในกรณีดงัต่อไปน ี

(1) เมือผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์  

(2) เมือผู้จดัการกองทรัสต์ต้องขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการใดๆตามทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตังทรัสต์ 

ดงัน ี

(ก) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
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(ข) การออกตราสารหนี หรือ หลกัทรัพย์ประเภทหน ี

(ค) การเพิมทนุ หรือ การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีทีต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที

กําหนดในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(ง) การทําธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึงมีขนาด

รายการตังแต่ 20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่

มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(จ) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลยีนแปลงทรัสตี 

(ช) การเปลยีนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และการแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(ซ) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ในเรืองทีกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญหรือ

เป็นการเพิมอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอัตราสงูสดุทีระบุในสญัญาก่อตัง  

ทรัสต์ 

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ญ) เหตอุืนใดตามทีทรัสตี และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจําเป็นหรือสมควรทีจะเสนอเรือง

ให้ทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรืองดงักลา่ว 

(ฎ) เหตอุืนใดตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะประกาศกําหนด 

(3)    เมือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซงึถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้

แล้วทงัหมด เข้าชือกนัทําหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลใน

การขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือ ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนบัแต่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหน่วย

ทุกรายได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีหน่วยงานกํากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพือดําเนินการประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้องและสญัญาก่อตงัทรัสต์  

 

กระบวนการจดัประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(1) ฝ่ายกํากบัการปฏิบัติงานและนักลงทุนสมัพันธ์มีหน้าทีในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั ซงึเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อน

การประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) และผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีการประกาศนัด

ประชมุในหนงัสอืพิมพ์รายวนัไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุ เพือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

ก่อนวันประชุม นอกจากนี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
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ประกอบการประชมุได้จาก Website ของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ www.treit.co.th ทังในรูปแบบภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ซงึ 

เป็นข้อมลูเดียวกบัข้อมลูทีผู้จดัการกองทรัสต์ สง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเอกสาร โดยข้อมูลในหนังสือ

เชิญประชมุได้มีการอธิบายวิธีการในการเข้าร่วมประชมุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบและมีข้อมูลในแต่ละวาระ

การประชมุเพียงพอต่อการตดัสนิใจ 

(2) ในการประชุม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการตัง

คําถามใดๆต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองทีเกียวข้องกบักองทรัสต์ ตามระเบียบวาระการประชุมหรือเรือง

ทีเสนอ และผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบสิทธิในการลงคะแนนและวิธีการออก

เสยีงลงคะแนนทกุครังก่อนเริมประชมุ  

(3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสทิธิให้ความเห็นชอบอนมุติัการทํารายการเกียวโยงกนัหรือรายการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซงึสนิทรัพย์ทีมีขนาดรายการเป็นไปตามทีกําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง  

 

การลงมตขิองผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 การลงมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทวัไป ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  

 การลงมติเพือพิจารณารายการสาํคญัดงัต่อไปนี  ต้องได้รับเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิหลกัทีมีมลูค่าตงัแต่ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิมทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีทีต้อง

ได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(3) การเพิมทนุแบบมอบอํานาจทวัไป 

(4) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึงมีขนาดรายการ

ตังแต่ 20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูง

กว่า 

(5) การเปลยีนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) การเปลยีนแปลงทรัสตี 

(7) การแก้ไขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต์ในเรืองทีกระทบสทิธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัสาํคญั 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 
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8. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพือทําหน้าทีบริหารจัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 

การทํางานในหน้าทีทีเกียวข้องเป็นสําคัญ เพือให้มันใจได้ว่าบุคลากรดังกล่าวจะสามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเป็นกรรมการ และผู้บริหารมี

คณุสมบติัตามทีระบไุว้ในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัน ี

(1) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริมเข้าทํางานกบับริษัท 

(2) เป็นผู้ ทีไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลทีมีอํานาจในการจัดการกองทรัสต์ ซึงเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดยอนโุลม 

 

9. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 กองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสดุ ณ วันที 30 

ธันวาคม 2558 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจํานวนรวมทงัสนิ 496,109 บาท 

 

10. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 - ไม่มี – 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  

1. นโยบายภาพรวม 

 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปโดยความถูกต้องโปร่งใสกับผู้ มีส่วนได้เสียที

เกียวข้องและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ ด้วยเหตุนี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญเรือง

การกํากบัดแูลกิจการทีดี (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในหวัข้อ 9. “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ”) ตลอดจนการดําเนิน

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อม ผู้จัดการกองทรัสต์จึงมีหลกัในการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทาง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัน ี

 

1.1   การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทีผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสําคัญและ

พึงปฏิบัติในการบริหารกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารกองทรัสต์ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด 

ได้แก่ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรม

ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล และสญัญาก่อตังทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลักธรรมาภิบาล 

หลีกเลียงการดําเนินการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็น

ธรรม ปฏิบติัต่อผู้ เช่าทกุรายอย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาชวนเชือหรือข้อความอนัเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและ

เสยีหายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และนกัลงทนุทวัไป ทงันี เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอืน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

คู่ค้า ผู้ มีสว่นได้เสยีทีเกียวข้อง และยงัสร้างความเชือมนัแก่นกัลงทนุในระยะยาว 

 

1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ความสําคัญต่อสิทธิขันพืนฐานของบุคคล ทังสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคใน

กฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจนสิทธิในการทํางาน สิทธิในสขุภาพตามมาตรฐาน และสิทธิด้านสวัสดิการ

สงัคมนอกจากนี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพ และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น

โดยเสรี ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิมพนูทกัษะในการทํางานอย่างต่อเนือง โดยมีรายละเอียดดงัน ี

(1) จดัให้มีระบบการทํางานทีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีทํางานอย่างเหมาะสม การจัดให้

มีสถานทีทํางานทีสะอาดเพือความปลอดภัยจากอันตรายทีอาจเกิดขึนทังจากอุบัติภัยและโรคภัยรวมทัง

สง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพร่างกายทีแข็งแรงผ่านโครงการตรวจสขุภาพประจําปี 

(2) พัฒนาพนักงานเพือฝึกฝนทักษะและเพิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเลือน

ตําแหน่งเมือมีโอกาสทีเหมาะสม 

(3) จดัให้มีเงือนไขการจ้างงานทีเป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมตาม

ศกัยภาพ 

(4) จดัให้มีการดแูลในเรืองสวัสดิการ เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจําปี การรักษาพยาบาลตามความจําเป็น

และสมควร เป็นต้น 
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(5) ให้ข้อมูลสําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพือให้ทราบผลการดําเนินงานและสภาพทีแท้จริงของ

องค์กรธุรกิจ 

(6) สง่เสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างกบัพนกังาน เพือให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางาน 

 

1.3   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 เนืองด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซึงได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลกูสร้างทีเป็นอาคาร

คลงัสินค้าและอาคารโรงงาน โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตังทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (โปรดดู

รายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ 8.2 “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ซึงในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นัน ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ให้ความสาํคญักบัการปฏิบัติทีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ เช่า โดยคํานึงถึงสขุภาพและความปลอดภัย

ของผู้ เช่า ดงัน ี

 (1) ดําเนินการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์โดยใช้คู่ค้าซงึเป็นผู้ รับเหมาทีได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ 

 (2) สง่มอบสนิค้าและบริการทีมีคณุภาพ ปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผู้ เช่า 

(3) ติดต่อกบัผู้ เช่าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นทีไว้วางใจของลกูค้า  

 

1.4 การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิงแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิงแวดล้อม

เป็นหน้าทีร่วมกนัของทกุคน ดงันนั ผู้จดัการกองทรัสต์จงึสง่เสริมให้พนกังานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง

มาตรการประหยดัพลงังาน และสนบัสนนุให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ ตลอดจนให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานใน

เรืองสงิแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสขุ 

นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ก็มีนโยบายก่อสร้างโรงงานและคลงัสินค้าทีทันสมัยและปลอดภัย ไม่ส่งผล

กระทบต่อสิงแวดล้อม สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและสิงแวดล้อมให้กับลกูค้า โดยไทคอนหนึงใน

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้พัฒนาโรงงานสีเขียวทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Green Building) ซึงได้รับการ

รับรองคุณภาพอาคารโรงงานทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน “LEED” หรือ Leadership in Energy and 

Environmental Design จาก The U.S. Green Building Council (USGBC) ซึงเป็นองค์กรทีเป็นผู้นําในการกําหนด

มาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไทคอนนับเป็นผู้พัฒนาโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่ารายแรกของ

ประเทศไทยทีได้รับการรับรอง LEED Certification นอกจากนี ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยังให้ความสําคัญต่อการรักษา

สภาพแวดล้อมรอบโรงงานและคลงัสนิค้าเพือให้ประชาชนซงึอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถดําเนินชีวิตประจําวันใน

สภาพแวดล้อมทีดีและมีคณุภาพ 

 

2. การดําเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 

 - ไม่มี - 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

1. นโยบายในการทาํรายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยง

กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

สญัญาก่อตงัทรัสต์มีข้อกําหนดเกียวกบัการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้ ดงัต่อไปน ี

(1) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ต้อง

เป็นธุรกรรมทีมีรายการเข้าลกัษณะดงัน ี

(ก) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง  

(ข) เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์  

(ค) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม  

(ง) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราทีเป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(จ) ผู้ทีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนนั  

(2) การอนมุติัธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ต้องผ่านการดําเนินการตามขนัตอนดงัน ี

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตงัแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิของกองทรัสต์ขนึไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

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

ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  3 ใน  4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีง 

(3) ในกรณีทีธุรกรรมนนัเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิหลกั การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่า

การได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิทงัหมดของแต่ละโครงการทีทําให้โครงการนนัๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง

รวมถงึทรัพย์สนิทีเกียวเนืองกบัโครงการนนัด้วย 

(4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  หน้าทีของผู้ จัดการ

กองทรัสต์และกองทรัสต์มีดงัต่อไปนี  
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(ก) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดง

ความเห็นของตนเกียวกบัลกัษณะธุรกรรมทีเป็นไปตามข้อ 1) พร้อมทังเหตุผลและข้อมูลประกอบที

ชดัเจน   

(ข) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็น

ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ และในกรณีทีเป็นการขอมติที

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ

ประกอบการขอมติทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย 

(5) ในกรณีทีได้มีการแสดงข้อมูลสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที

เกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวน การทํา

ธุรกรรมดงักลา่วไม่ต้องได้รับการอนมุติัตามข้อ 2) และไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ 4) 

 

 



 

 

 

1.1 รายการระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  
1. รายการระหว่างทรัสต์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 

นิตบุิคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  

คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน) 

(“ไทคอน”) 

ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจด

ทะเบียนทีออกและชําระแล้วของผู้จัดการ

กองทรัสต์ 

 

ก อ ง ท รั ส ต์ ไ ด้ เ ข้ า ล ง ทุ น ใ น ท รั พ ย์ สิน ที เ ป็ น

อสัง หาริ มท รัพย์ ประ เภ ทโร งงา นจํ านว น 7 

หลงัจากไทคอน 

ทรัพย์สนิทีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุจาก     ไท

คอนตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและสวน

อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพสูง และมีผู้ เช่าที

เป็นบริษัททีมีชือเสียงทังในประเทศและ

ต่างประเทศมีการกระจายตัวของผู้ เช่าใน

หลากหลายอุตสาหกรรม ดังนันจึงคาดว่า

ท รั พ ย์ สิน ดั ง ก ล่า ว จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง

ผลตอบแทนให้กับกองทรัสต์และผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

มูลค่ าสูงสุด ทีกองทรัสต์จะเ ข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินจะสูงกว่าราคาประเมินตําสุดของ

ราคาประเมินทรัพย์สินทีจัดทําโดยผู้ประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินไม่เกินร้อยละ 14 ซึงมูลค่า

ดังกล่าวเป็นราคาทีเหมาะสมและสามารถ

ยอมรับได้ เนืองจากเมือพจิารณาจากงบกําไร

ขาดทนุทีคาดคะเนตามสมมติฐานสําหรับงวด 

12 เดือนตังแต่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 

พฤศจิกายน 2559 ทีจดัทําโดยบริษัท แกรนท์ 

ธอนตัน จํากัด ประมาณการอัตราเงินจ่าย

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากทรัพย์สินทีจะ

ลงทนุเพมิเติม สูงกว่าประมาณการอัตราเงิน

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีได้จากทรัพย์สิน

ลงทนุครังแรก 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น สุด ท้า ย ที

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ จะถูกกําหนดจากการ

สํารวจความต้องการของนักลงทุน (Book 

Building) ซึงจะสะท้อนอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ทีผู้ ลงทุนคาดหวงัในขณะนัน

และเป็นไปตามกลไกอุปสงค์และอุปทานของ

ตลาดทีแท้จริง 



 

 

 

 

นิตบุิคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  

คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน) 

(“ไทคอน”) 

ไทคอนเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจด

ทะเบียนทีออกและชําระแล้วของผู้จัดการ

กองทรัสต์  

ผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างไทคอนเป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สนิประเภทโรงงาน 

เนืองจากไทคอนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม

จึงมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเป็น

อย่างดี นอกจากนี ไทคอนยังเป็นผู้ นําใน

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน 

รวมทงัมีบคุลากรทีมีความเชียวชาญและมี

มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี

ไทคอนยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซงึมีภาพลกัษณ์

ทีดีในการกํากบัดูแลกิจการ ทําให้ผู้ เช่าราย

ย่อยมีความเชือมันและส่งผลดีต่อการหาผู้

เช่าให้กบัโรงงานของกองทรัสต์ได้ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ ว่าจ้างผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์และจะชําระค่าธรรมเนียม

ให้กบัไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทโรงงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียม

ดงักลา่วจะใกล้เคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมที

ไทคอนได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุนใน

ทรัพย์สนิประเภทเดียวกนั ซงึเป็นไปตามอัตรา

ตลาดและมีความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. รายการระหว่างกองทรัสต์กับนิติบุคคลทีมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

นิตบุิคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน โลจิสติค ส์ 

พาร์ค จาํกัด (“ทีพาร์ค”) 

ทีพาร์คเป็นนิติบุคคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ (“ทีแมน”) 

โดยทีพาร์คมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 

ไทคอน ซึงถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียนทีออกและชําระแล้วของทีพาร์ค  

ก อ ง ท รั ส ต์ ไ ด้ เ ข้ า ล ง ทุ น ใ น ท รั พ ย์ สิน ที เ ป็ น

อสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าจํานวน 11 

หลงั (แบง่เป็น 46 ยูนติ) จากทีพาร์ค 

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเ ข้าลงทุนจาก       

ทีพาร์คตังอยู่ ในทําเลทีมีศักยภาพใกล้

แหลง่อุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมที

สําคัญ โดยในปัจจุบันมีผู้ เช่าทีเป็นบริษัท

ชัน นําที มี ชือ เ สี ยง ทัง ใ นป ระ เ ทศ แ ล ะ

ต่างประเทศมีการกระจายตัวของผู้ เช่าใน

หลากหลายอุตสาหกรรม ดังนนั จึงคาดว่า

ท รั พ ย์ สิน ดั ง ก ล่า ว จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง

ผลตอบแทนให้กับกองทรัสต์และผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

มูลค่ าสูงสุด ทีกองทรัสต์จะเ ข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติมจะสูงกว่าราคา

ประเมินตําสุดของราคาประเมินทรัพย์สินที

จดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิไม่เกินร้อย

ละ 14 ซงึมูลค่าดงักลา่วเป็นราคาทีเหมาะสม

แล ะส า มา รถ ย อม รั บไ ด้  เ นือ งจ า กเ มื อ

พจิารณาจากงบกําไรขาดทุนทีคาดคะเนตาม

สมมติฐานสําหรับงวด 12 เดือนตังแต่ 1 

ธันวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ที

จัดทําโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 

ปร ะ ม าณก า รอัต ร าเ งิ น จ่า ย ใ ห้แ ก่ ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์จากทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม 

สงูกว่าประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ทีได้จากทรัพย์สนิลงทนุครังแรก  

อย่างไรก็ดีมูลค่าทรัพย์สนิสดุท้ายทีกองทรัสต์

จะเข้าลงทุน จะถูกกําหนดจากการสํารวจ

ความต้องการของนกัลงทุน (Book Building) 

ซึง จ ะ ส ะ ท้อ นอัต ร าเ งิ น จ่ า ย ใ ห้แ ก่ ผู้ ถื อ

หนว่ยทรัสต์ทีผู้ลงทนุคาดหวงัในขณะนนั และ

เป็นไปตามกลไกอุปสงค์และอุปทานของ

ตลาดทีแท้จริง 

 



 

 

 

นิตบุิคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค จาํกัด (“ทีพาร์ค”) 

ทีพาร์คเป็นนิติบุคคลทีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ (“ทีแมน”) 

โดยทีพาร์คและทีแมน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ร่วมกนั คือ ไทคอน ซึงถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทนุจดทะเบียนทีออกและชําระแล้วของ

ทีพาร์ค 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างทีพาร์คเป็นผู้บริหาร

อ สัง หา ริ ม ท รั พ ย์ สํ า ห รั บ ท รั พ ย์ สินป ร ะ เ ภ ท

คลงัสนิค้า 

เนืองจากทีพาร์คเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม 

จึงมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเป็น

อย่างดี นอกจากนี ทีพาร์คยังเป็นผู้ นําใน

กา ร บ ริหา ร อ สัง หา ริ มท รั พ ย์ ปร ะ เ ภ ท

คลังสินค้ารวมทัง มีบุคลากรทีมีความ

เชียวชาญและมีมาตรฐานในการประกอบ

ธุรกิจ 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้ ว่าจ้างผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์และจะชําระค่าธรรมเนียม

ใ ห้ กั บ ที พ า ร์ ค ใ น ฐ า น ะ ผู้ บ ริ ห า ร

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้าในอัตราที

ใกล้เคียงกบัอตัราได้ธรรมเนียมทีทีพาร์คได้รับ

จากการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน

อสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนในทรัพย์สินประเภท

เดียวกนัซงึเป็นไปตามอตัราตลาดและมีความ

เหมาะสม 
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1.2 นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกับ

ผู้จัดการกองทรัสต์ในอนาคต 

ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมีความจําเป็นในการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียว

โยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ในอนาคต ซึงในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันจะต้อง

เป็นการกระทําเพือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการทีกระทําอย่างยุติธรรมตามราคา

ตลาด ภายใต้หลกัเกณฑ์และระเบียบข้อบงัคบัทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และสญัญาก่อตังทรัสต์ (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ “นโยบายในการทํา

รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์”) 

 

1.3 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง กลา่วคือ ผู้บริหารของฝ่ายงานทีรับผิดชอบการทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และฝ่าย

กํากบัการปฏิบติังานและนกัลงทนุสมัพนัธ์จะร่วมกนัดแูลให้การทําธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัน ี

(1) ธุรกรรมนันต้องเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง และต้องเป็นไปเพือประโยชน์

สงูสดุของกองทรัสต์ 

(2) ธุรกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล และกระทําบนราคา และเงือนไขตลาดทีเป็นธรรม 

(3) ผู้ มีสว่นได้เสยีกบัการทําธุรกรรมจะไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจอนุมติัการเข้าทําธุรกรรม 

 

 



 

 

 

2. รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตี 

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิทกีองทรัสต์เข้าลงทนุนนั กองทรัสต์จะมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรัสตี ดงันี 

นิตบุิคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ 

ธนาคารก รุ ง เทพ จํา กั ด 

(มหาชน) 

(“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”) 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ  

ทรัสตีโดยถือหุ้นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนทีออก

และชําระแล้วของทรัสตี นอกจากนี บมจ. ธนาคาร

กรุงเทพ ยังปฏิบตัิหน้าทีปรึกษาทางการเงินในการ

ออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (เพมิเติมครังที 1) 

ทรัสตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ที ป รึ ก ษ า ท า ง ก า ร เ งิ น 

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกัน

การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ดอกเบียจ่าย 

และค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินอืน

ให้แก่บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

ทรัสตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการต่างๆ ของกองทรัสต์ตามอัตราและ

เ งือนไขที ไ ด้ รั บคว ามเห็นชอ บแล้ วจา ก

ผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่ เกินอัตราทีได้

เปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล

และหนงัสือชีชวน 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพปฏิบตัิหน้าทีเป็น 

1. ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกันการจัด

จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 

2. ผู้ลงทนุในหนว่ยทรัสต์ ในกรณีทีมีหน่วยทรัสต์

เหลือจากการจองซือของผู้ลงทนุ และข้อตกลง

ในการรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์

กําหนดให้ผู้ รับประกันการจัดจําหน่าย ต้อง

ลงทุนในหน่วยทรัสต์ทีเหลือจากการจองซือ 

โดย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกลุ่มบุคคล

เดียวกนัจะลงทุนในหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 

50 ของหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขาย

(เพิมเติมครังที 1)และภายหลังการลงทุน

เพมิเติมในครังนีจะถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อย

ละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ทงัหมดของกองทรัสต์ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพอาจต้องลงทุนใน

หน่วยทรัสต์ ตามข้อตกลงในการรับประกัน

การจัด จําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดย บมจ . 

ธนาคารกรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดียวกันจะ

ลงทนุจะในหนว่ยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 50 ของ

หนว่ยทรัสต์ทีออกและเสนอขาย (เพมิเติมครัง

ที 1) และภายหลงัการลงทุนเพิมเติมในครังนี

จะถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 50 ของ

หนว่ยทรัสต์ทงัหมดของกองทรัสต์ 

ทรัสตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ที ป รึ ก ษ า ท า ง ก า ร เ งิ น 

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกัน

การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ดอกเบียจ่าย 

และค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินอืน

ให้แก่บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 



 

 

 

นิตบุิคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน เหตุผลและความจาํเป็นของรายการ 

ธนาคารก รุ ง เทพ จํา กั ด 

(มหาชน) 

(“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”) 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพปฏิบตัิหน้าทีเป็นผู้ ให้กู้ ยืมเงิน

สําหรับลงทนุในทรัพย์สนิทีจะลงทนุเพมิเติม 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพจะให้กองทรัสต์กู้ ยืม

เงินไม่ว่าจะเป็นการกู้ ยืมเงินเพือลงทุนใน

ทรัพย์สนิทีทรัสต์จะลงทุนเพิมเติม หรือกู้ ยืม

เ งิ น เ พื อ ล ง ทุน ใ น ท รั พ ย์ สิน  ห รื อ เ พื อ

วตัถุประสงค์อืนในอนาคต  

เงือนไขตามสญัญาเงินกู้ เป็นเงือนไขทีเป็นไป

ตามทางการค้าปกติและไม่ทําให้กองทรัสต์

เสียประโยชน์ และเป็นเงือนไขทีเทียบเคียงได้

กบัเงือนไขปกติทีผู้ ให้กู้ เสนอให้กับลูกค้าราย

ใหญ่ชันดีรายอืนทีมี รูปแบบความเสียง ที

ใกล้เคียงกนัในอุตสาหกรรมทีใกล้เคียงกนัได้ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพอาจให้บริการทางการเงินอืน

แก่กองทรัสต์ภายใต้สทิธิในการให้บริการทางการเงิน

ก่อนสถาบนัการเงินอืน ในกรณีทีอัตราหรือราคาที

กองทรัสต์ได้รับจาก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เทียบเท่า

กับหรือดีกว่าสถาบนัการเงินอืน (Right to Match) 

ตามเงือนไขในการกู้ ยืมเงิน โดยการให้บริการเหล่านี

จะเป็นไปตามเงือนไขการค้าทวัไป 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพมีสิทธิทีจะให้บริการ

ผลติภณัฑ์ทางการเงินอืนแก่กองทรัสต์ โดย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเงือนไขการ

ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืนของ

ธนาคารเปรียบเทียบกับสถาบนัทางการเงิน

อืน   

 

เงือนไขตามผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืน เป็น

เงือนไขทีเป็นไปตามทางการค้าปกติและไม่

ทําให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงือนไข

ทีเทียบเคียงได้กับเงือนไขปกติทีผู้ เสนอ

ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืน เสนอ

ให้กับลูกค้ารายใหญ่ชันดีรายอืนทีมีรูปแบบ

ความเสียงทีใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมที

ใกล้เคียงกนัได้ 
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3. ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีผู้จัดการกองทรัสต์ใช้บริการบุคคลอืน (Soft 

Commission) 

 กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เนืองจากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ได้ใช้บริการจากบคุคลอืน 
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ส่วนที 3 

 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ 
 

รายงานทีแสดงดงัต่อไปนีเป็นรายงานทีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558  

    
(หน่วย: บาท) 

รายการ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

สินทรัพย์         

เงินลงทนุ 

   เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 
7,260,760,000.00 94.45 4,228,000,000.00 93.81 

   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 310,270,507.00 4.04                        -   - 

เงินฝากธนาคาร 3,296,454.00 0.04 223,744,343.00 4.96 

ลกูหนี         

   จากการให้เช่าและบริการ 45,560,315.00 0.59 2,203,778.00 0.05 

   จากดอกเบีย 367,650.00           0.00 450,865.00 0.01 

   อืน  2,982,815.00 0.04 8,387,820.00 0.19 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 61,759,435.00 0.80 42,687,007.00 0.95 

สนิทรัพย์อืน 2,439,992.00 0.03 1,300,450.00 0.03 

รวมสินทรัพย์ 7,687,437,168.00  100.00 4,506,774,263.00  100.00 

หนีสิน         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,874,514.00 0.52 49,428,513.00 1.10 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย 53,243,445.00 0.69 61,726,483.00 1.37 

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 169,697,817.00 2.21 99,016,087.00 2.20 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,819,000,000.00 23.66 860,000,000.00 19.08 

หนีสนิอืน       4,306,176.00  0.06         3,630,396.00  0.08 

รวมหนีสิน 2,086,121,952.00  27.14 1,073,801,479.00  23.83 

สินทรัพย์สุทธิ         

ทนุจดทะเบียนและทนุทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 5,542,062,750.00  72.09  3,425,000,000.00  76.00 

กําไรสะสม      59,252,466.00  0.77         7,972,784.00  0.18 

สินทรัพย์สุทธิ 5,601,315,216.00  72.86 3,432,972,784.00  76.17 

หนีสินและสินทรัพย์สุทธิ 7,687,437,168.00 100.00 4,506,774,263.00 100.00 
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2. งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 1 มกราคม 2558 ถงึวันที 31 ธันวาคม 2558 

   
(หนว่ย: บาท)

รายการ 

2558 

สาํหรับปีสนิสุด     

31 ธ.ค. 2558 

ร้อยละ 

2557 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาตังแต่     

12 ธ.ค. 2557 ถงึ       

31 ธ.ค. 2557 

ร้อยละ 

รายได้จากการลงทุน         

รายได้ค่าเช่าและบริการ  366,157,677.00  88.09      8,919,891.00  76.25 

รายได้ดอกเบีย      2,539,888.00  0.61      1,389,221.00  11.88 

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า    41,324,919.00  9.94      1,388,619.00  11.87 

รายได้อืน     5,623,875.00  1.35                       -  - 

รวมรายได้  415,646,359.00  100.00   11,697,731.00  100.00 

ค่าใช้จ่าย 
 

  
 

  

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์    44,410,186.00  10.68      1,505,003.00  12.87 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี      3,693,806.00  0.89         193,040.00  1.65 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน      1,474,442.00  0.35           58,644.00  0.50 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ        496,109.00  0.12         100,000.00  0.85 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ   28,117,598.00  6.76         120,589.00  1.03 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย   12,478,786.00  3.00        793,424.00  6.78 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย   38,423,308.00  9.24         954,247.00  8.16 

รวมค่าใช้จ่าย 129,094,235.00  31.06    3,724,947.00  31.84 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ  286,552,124.00  68.94     7,972,784.00  68.16 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 211,058.00 0.05 - - 

รายการขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทนุ (126,500,000.00) 30.43 -  - 

การเพมิขึนในสนิทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน    160,263,182.00  

 

38.56     7,972,784.00  68.16 
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3. งบกระแสเงนิสดสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 1 มกราคม 2558 ถงึวันที 31 ธันวาคม 2558     

            (หนว่ย: บาท) 

รายการ 
2558 

สาํหรับปีสนิสุด 31 ธ.ค. 2558 

2557 

สาํหรับรอบระยะเวลาตงัแต่  

12 ธ.ค. 2557 ถงึ 31 ธ.ค. 

2557 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
  

การเพมิขึน(ลดลง)ในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 160,263,182.00 7,972,784.00 

ปรับกระทบรายการ 
  

การซือ(จําหน่าย)เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (3,159,260,000.00) (4,228,000,000.00) 

การซือ (ขาย) เงินลงทนุในหลกัทรัพย์สุทธิ (310,059,450.00) - 

ตดัจําหนา่ยค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 12,478,786.00 793,424.00 

การลดลง(เพมิขึน)ในลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ (44,359,819.00) (2,203,778.00) 

การลดลง(เพมิขึน)ในลกูหนีจากดอกเบีย 83,215.00 (450,865.00) 

การลดลง(เพมิขึน)ในลกูหนีอืน 5,405,005.00 (8,387,820.00) 

การลดลง(เพมิขึน)ในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี (31,551,213.00) (43,480,431.00) 

การลดลง (เพมิขึน) ในสนิทรัพย์อืน (1,139,542.00) (1,300,450.00) 

การเพมิขนึ(ลดลง)ในภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย (8,483,038.00) 61,726,483.00 

การเพมิขึน (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (9,653,883.00)  49,216,458.00 

การเพมิขึน (ลดลง)ในเงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 70,681,730.00  99,016,087.00 

การเพมิขึน (ลดลง) ในหนีสินอืน 675,780.00 3,630,396.00 

การเพมิขึน (ลดลง) ในค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 1,003,282.00 - 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 38,423,308.00 954,247.00 

รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (211,058.00) 
 

รายการขาดทุนสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 126,500,000.00 - 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน (3,149,203,715.00) (4,060,513,465.00) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
  

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว       959,000,000.00       860,000,000.00  

จ่ายดอกเบีย       (38,323,424.00)             (742,192.00) 

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์    2,243,000,000.00     3,425,000,000.00 

จ่ายคืนทุนจากการลดมูลค่าหนว่ยทรัสต์     (125,937,250.00)                             -  

การแบง่ปันสว่นทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยทรัสต์     (108,983,500.00)                             -  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจัดหาเงิน    2,928,755,826.00     4,284,257,808.00  

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ     (220,447,889.00)       223,744,343.00  

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด       223,744,343.00                              -  

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด            3,296,454.00        223,744,343.00  
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4. อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 

  

 

 (หนว่ย: บาท)  

อัตราส่วนทางการเงิน 

2558 

สาํหรับปีสนิสุด               

31 ธ.ค. 2558 

2557 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาตังแต่  12 

ธ.ค. 2557 ถงึ 31 

ธ.ค. 2557 

      

มูลค่าสนิทรัพย์สทุธิปลายงวด (บาท) 5,601,315,216.00 3,432,972,784.00 

      

มูลค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (บาท) 3,598,025,066.00 3,425,398,639.00 

      

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทุนรวมสุทธิต่อรายได้รวม (%) 68.94 68.16 

      

อตัราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (%) 3.59 0.11 

      

อตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (%) 11.55 0.34 

      

อตัราสว่นหนีสินต่อมูลค่าสนิทรัพย์สทุธิถัวเฉลียระหวา่งงวด (%) 57.98 31.35 

      

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด 87.81 123.43 

ต่อมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (%)*     

   

หมายเหตุ :  * มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉียถ่วงนําหนกัตามระยะเวลาทีมีอยู่ใน

ระหวา่งงวด 
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

1. ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
 

1.1 ความสามารถในการทํากําไรของกองทรัสต์ 

ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังฟืนตัวอย่างช้าๆ แม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากภาครัฐและภาคการ

ท่องเทียวแต่ปัจจยัลบทงัทีกดดนัต่อเนืองมาจากปีก่อนและปัจจัยใหม่ทีเกิดขึนระหว่างปียังคงส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทย  การส่งออกหดตัวจากผลกระทบของราคานํามันและสินค้าโภคภัณฑ์ทีทรุดตัวลงรวมทังอุปสงค์ในตลาดโลกทีอ่อนแอ

เนืองจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวัโดยเฉพาะประเทศจีน  ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวจากการถูกกดดันจากการบริโภค

ภาคเอกชนและการส่งออกทีลดลง  ซึงปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเนืองมายังธุรกิจให้เช่าโรงงานสําเร็จรูปและอาคาร

คลงัสนิค้า อปุสงค์ของโรงงานสาํเร็จรูปและอาคารคลงัสนิค้าให้เช่าเติบโตช้ากว่าอปุทาน ทําให้การแข่งขันทางด้านราคาเพือดึงดูด

ลกูค้าและรักษาสว่นแบ่งตลาดรุนแรงมากขนึ  

อย่างไรก็ดี ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทีมีประสบการณ์

ในธุรกิจคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็นเวลานาน ประกอบกบัทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ลงทนุทีมีคณุภาพมาตรฐานสงูและตังอยู่ใน

ทําเลทีมีศักยภาพการเติบโต  ทําให้ในปี 2558 (ระยะเวลาตังแต่วันที 1 มกราคม 2558 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2558) กองทรัสต์

สามารถทํารายได้จากการลงทนุสทุธิทงัสนิจํานวน 286.55 ล้านบาท  โดยเป็นรายได้รวมจํานวน 415.65 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย

รวมจํานวน 129.09 ล้านบาท    ทงันี ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2558 สงูกว่าปี 2557 อย่างเห็นได้ชัด   เนืองจากในปี 

2557 กองทรัสต์เริมก่อตังและลงทุนในทรัพย์สินครังแรกเมือวันที 12 ธันวาคม 2557 ทําให้กองทรัสต์มีการรับรู้รายได้จากการ

ดําเนินงานเพียง 20 วนั (ตงัแต่วนัที 12 ถึง 31 ธันวาคม 2557)  ในขณะทีผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2558 เป็นผลการ

ดําเนินงานของทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรกเต็มปี รวมกบัรายได้และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัทรัพย์สนิทีลงทุนเพิมเติมเมือวันที 18 และ 

21 ธันวาคม 2558    

โดยในปี 2558 รายได้รวมของกองทรัสต์จํานวน 415.65 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจํานวน 

366.16 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 88.09 ของรายได้รวม)  รายได้จากเงินชดเชยจากการรับประกันการมีผู้ เช่าทีได้รับจากไทคอน

และทีพาร์คจํานวน 41.32 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.94 ของรายได้รวม)  และรายได้ดอกเบียรับจํานวน 2.54 ล้านบาท        

นอกจากนีกองทรัสต์ยังมีรายได้อืนจํานวน 5.62 ล้านบาท ทีมาจากการยึดเงินประกันตามสญัญาเช่าในไตรมาส 1 จากผู้ เช่า

โรงงานรายหนงึทีเลกิเช่าก่อนกําหนดเนืองจากผู้ เช่าซงึประกอบธุรกิจผลติภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ปรับลดขนาดการผลิตและต้นทุนใน

การดําเนินงาน   และในไตรมาส 4 จากผู้ เช่าคลงัสินค้าอีก 1 รายทีเลิกเช่าก่อนกําหนดเนืองจากผู้ เช่าซึงประกอบธุรกิจเป็นผู้

ให้บริการด้านโลจิสติคส์ (Third Party Logistics Provider) มีความจําเป็นต้องย้ายคลงัสินค้าตามเส้นทางการขนส่งของลกูค้า ซึง

เป็นปกติตามลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าว ทังนี โครงสร้างรายได้ของกองทรัสต์สามารถแบ่งเป็นรายได้ทีเกิดจาก

การให้เช่าพืนทีคลงัสนิค้า ร้อยละ 68.00 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้เช่าพืนทีโรงงาน ร้อยละ 32.00 ของรายได้รวม  
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์จํานวน 129.09 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

จํานวน 28.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.78 ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์จํานวน 44.41 ล้านบาท (คิด

เป็นร้อยละ 34.40 ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายดอกเบียจํานวน 38.42 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.76 ของค่าใช้จ่ายรวม)   

อนงึ ในปี 2558 กองทรัสต์มีรายการขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการวัดค่าเงินลงทุน (Unrealized Loss) จํานวน 126.50 

ล้านบาท เนืองจากเมือวันที 1 เมษายน 2558 ผู้ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ได้สอบทานมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยได้ประเมิน

มลูค่าของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกเท่ากับ 4,101.50 ล้านบาท น้อยกว่าราคาลงทุนของอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนครังแรก 126.50 

ล้านบาท  ส่งผลให้ในปี 2558 กองทรัสต์มีการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานอยู่ที 160.26 ล้านบาท   อย่างไรก็ดี 

มลูค่าทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรกตามการสอบทานการประเมินมลูค่าดงักลา่วยงัสงูกว่ามลูค่าประเมินในครังแรกเมือวันที 1 เมษายน 

2557 ทีมลูค่า 3,808.90 ล้านบาท 

 

1.2 ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีมลูค่าสนิทรัพย์รวม (“TAV”) จํานวน 7,687.44 ล้านบาท โดยหลกัเป็นเงินลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 7,260.76 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของสินทรัพย์รวม) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ อัตราดอกเบีย

คงทีภายใน 1 ปี จํานวน 310.27 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของสินทรัพย์รวม) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจํานวน 61.76 ล้าน

บาท และลกูหนีจากการให้เช่าและบริการจํานวน 45.56 ล้านบาท      

มลูค่าสนิทรัพย์รวม ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 เพิมขนึจากมลูค่าทรัพย์สินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวน 

3,180.66 ล้านบาท  มีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนเพิมในอสงัหาริมทรัพย์เมือวันที 18 และ 22 ธันวาคม 2558 ด้วยมูลค่าเงิน

ลงทนุเป็นจํานวนรวมทังสิน 3,159.26 ล้านบาท (ราคาประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายได้โดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายเป็น

จํานวนรวม 2,956.80 ล้านบาท และ 2,927.10 ล้านบาท)   อนึง ในระหว่างปี 2558 มีการลดลงของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

ตามมูลค่ายุติธรรมจํานวน 126.50 ล้านบาท จากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก ส่งผลให้เงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ปลายปีอยู่ท ี7,260.76 ล้านบาท 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีหนีสนิรวมเป็นจํานวนทังสิน 2,086.12 ล้านบาท  โดยหลกัประกอบด้วยเงินกู้ ยืม

ระยะยาวจํานวน 1,819.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของหนีสินรวม) และเงินมัดจําค่าเช่าและบริการจากผู้ เช่าอาคาร

คลงัสนิค้าและอาคารโรงงานทีกองทรัสต์ได้รับโอนมาจากทีพาร์คและไทคอนจํานวน 169.70 ล้านบาท  (คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของ

หนีสนิรวม)   ซงึเพิมขนึจากหนีสนิรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 1,012.32 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิมขึน

ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 959.00 ล้านบาท เพือใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิเพิมเติมในเดือนธันวาคม 2558  
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โดยทีผ่านมากองทรัสต์ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้ระยะยาวกบัธนาคารกรุงเทพจํานวนรวม 2 วงเงิน  คือ สญัญาเงินกู้ ปี 2557 

วงเงินไม่เกิน 1,350.00 ล้านบาท ซึงกองทรัสต์ได้เบิกใช้ไปจํานวน 860.00 ล้านบาท เพือลงทุนซือทรัพย์สินครังแรกในเดือน

ธันวาคม 2557 และสญัญาเงินกู้ ปี 2558 วงเงินไม่เกิน 1,005.00 ล้านบาท เพือสนับสนุนการลงทุนซือทรัพย์สินเพิมเติมในเดือน

ธันวาคม 2558 ซงึกองทรัสต์ได้เบิกใช้ไปจํานวน 959.00 ล้านบาท และคงเหลือส่วนทียังมิได้เบิกใช้เป็นจํานวน 536.00 ล้านบาท  

ทงันีกองทรัตส์มีกําหนดเวลาการชําระคืนเงินต้นครังแรกสําหรับวงเงินกู้ทัง 2 วงเงิน ในเดือนธันวาคม 2564 และ เดือนธันวาคม 

2565 ตามลาํดบั      

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์มีมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ (Net Assets Value “NAV”) จํานวน 5,601.32 ล้านบาท 

ประกอบด้วยทนุจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จํานวน 5,542.06 ล้านบาท และ กําไรสะสมจํานวน 59.25 ล้าน

บาท    โดยมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวนทังสิน 2,168.34 

ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิมทนุระหว่างปีจํานวน 2,243.00 ล้านบาท  

ในระหว่างปี 2558 ทีประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้อนมุติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์และ

จ่ายทุนคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทังสิน 2 ครัง   โดยครังที 1 ให้มีการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1934 บาทต่อ

หน่วยทรัสต์ คิดเป็นจํานวนทังสิน 66.24 ล้านบาท และครังที 2 ให้มีการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1743 บาทต่อ

หน่วยทรัสต์ คิดเป็นจํานวนทงัสนิ 59.70 ล้านบาท   ทําให้มลูค่าทีตราไว้ของหน่วยทรัสต์หลงัการลดทุนอยู่ในอัตราที 9.6323 บาท

ต่อหน่วยทรัสต์ และมีมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วยทรัสต์ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 9.8823 บาท   ทังนีการจ่ายคืนมูลค่า

หน่วยทรัสต์จากการลดทนุดงักลา่วเป็นการจ่ายคืนสภาพคลอ่งส่วนเกินส่วนทีเหลือจากกรณีทีกองทรัสต์มีการรับรู้รายการขาดทุน

สทุธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อนัเนืองมาจากการลดลงของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ 

 

1.3 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

ณ สนิปี 2558 กองทรัสต์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสทุธิ 220.45 ล้านบาท  โดยกองทรัสต์มีเงินสดสทุธิได้มาใน

กิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 2,928.76 ล้านบาท ซงึประกอบด้วยเงินสดรับจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จํานวน 2,243.00 

ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 959.00 ล้านบาท สทุธิกบัดอกเบียจ่ายจํานวน 38.32 ล้านบาท   การจ่ายคืน

ทนุจากการลดมลูค่าหน่วยทรัสต์จํานวน 125.94 ล้านบาท และการแบ่งปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จํานวน 108.98 ล้านบาท    

ในขณะทีกองทรัสต์มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,149.20 ล้านบาท โดยมีรายการสําคัญประกอบด้วยการ

เพิมขนึของเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 3,159.26 ล้านบาท  การลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ (อตัราดอกเบียคงทีภายใน 1 ปี) จํานวน 

310.06 ล้านบาท  สทุธิกบัการเพิมขนึของเงินมดัจําค่าเช่าและค่าบริการจํานวน 70.68 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

124 

1.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

จากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ปี 2558  กองทรัสต์มีการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุธิจาก 3,432.97 ล้านบาท ณ วันที 

31 ธันวาคม 2557 เป็น 5,601.32 ล้านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2558  และมีมูลค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลียในปี 2558 (ระหว่าง

วนัที 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558) ที 3,595.03 ล้านบาท สงูขึนจาก 3,425.40 ล้านบาท ในปี 2557 (ระหว่างวันที 12 

ธันวาคม 2557 ถงึ 31 ธันวาคม 2557)    โดยมีอตัราสว่นของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลียระหว่างงวด

ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11.55 เพิมขนึจากปี 2557 ทีมีอตัราสว่นคิดเป็นร้อยละ 0.34 

 

1.5 ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก 

 

ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที

ลงทุนครังแรก1 

12 ธ.ค. 2557 

ถงึ 31 ธ.ค. 

2557 

1 ม.ค. 2558 

ถงึ 31 มี.ค.

2558 

1 เม.ย. 2558 

ถงึ 30 มิ.ย.

2558 

1 ก.ค. 2558  

ถงึ 30 ก.ย. 

2558 

1 ต.ค. 2558 

ถงึ 31 ธ.ค. 

2558 

ทรัพย์สินรวม      

อตัราการเช่าพืนทีเฉลยี2 (ร้อยละ) 81 86 86 86 86 

อตัราค่าเช่าเฉลยี (บาท/ตร.ม./เดือน) 156 154 150 150 150 

พืนทีทีสามารถปลอ่ยเช่าได้ (ตร.ม.) 214,523 214,523 214,523 214,523 214,523 

ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า      

อตัราการเช่าพืนทีเฉลยี2 (ร้อยละ) 76 84 85 85 85 

อตัราค่าเช่าเฉลยี (บาท/ตร.ม./เดือน) 143 141 137 137 137 

พืนทีทีสามารถปลอ่ยเช่าได้ (ตร.ม.) 160,523 160,523 160,523 160,523 160,523 

ทรัพย์สินประเภทโรงงาน      

อตัราการเช่าพนืทีเฉลยี2 (ร้อยละ) 95 93 89 89 89 

อตัราค่าเช่าเฉลยี (บาท/ตร.ม./เดือน) 188 188 188 188 188 

พืนทีทีสามารถปลอ่ยเช่าได้ (ตร.ม.) 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

หมายเหต ุ: 1 ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ข้างต้นเป็นผลการดําเนินงานทีไมร่วมรายได้หรืออตัราการเช่าในส่วนของการรับประกนัการมีผู้ เช่า ซึงสะท้อนสถานะผู้

เช่าจริง 

 2 อตัราการเช่าพืนทีเฉลียทีแสดงในตารางข้างต้น คํานวณจากผลรวมของพืนทีทีมีผู้ เช่า ณ สินเดือนสําหรับแตล่ะช่วงเวลาหารด้วยผลรวมของพืนทีเช่าที

สามารถปล่อยเช่าได้สําหรับแตล่ะช่วงเวลา  

ทีมา : ผู้จัดการกองทรัสต์ 
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 ภาพรวมอตัราการเช่าพืนทีเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกเพิมขึนจากระดับร้อยละ 81 ในไตรมาสที 4 ปี 2557 เป็น

ร้อยละ 86 ในไตรมาสที 1 ปี 2558 และคงทีต่อเนืองถึงไตรมาสที 4 ปี 2558  โดยอัตราค่าเช่าเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก

ลดลงจาก 156 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาสที 4 ปี 2557 เป็น 154 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาสที 1 ปี 2558  

และ 150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาสที 2 คงทีถงึไตรมาสที 4 ปี 2558  

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 กองทรัสต์มีผู้ เช่ารายคลงัสนิค้าเพิมขนึจํานวน 1 ราย ซึงมีอัตราค่าเช่าตํากว่าอัตราค่าเช่าเฉลีย   

สง่ผลให้อตัราค่าเช่าเฉลยีของทรัพย์สินประเภทคลงัสินค้าลดลงจาก 143 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาส 4 ปี 2557 เป็น 

141บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาสที 1 ปี 2558    และ 137 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาสที 2 คงทีถึงไตรมาสที 4 

ปี 2558    ในขณะทีอตัราการเช่าพืนทีคลงัสนิค้าเฉลยีเพิมขนึอย่างต่อเนืองจากระดับร้อยละ 76 ใน       ไตรมาสที 4 ปี 2557 เป็น

ร้อยละ 84 ในไตรมาสที 1 ปี 2558 และ ร้อยละ 85 คงทีในไตรมาสที 2 จนถงึไตรมาสที 4 ปี 2558 ตามลาํดบั     

 ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกประเภทโรงงานมีอัตราการเช่าพืนทีเฉลียลดลงจากระดับร้อยละ 95 ในไตรมาสที 4 ปี 2557 

เป็นร้อยละ 93 ในไตรมาสที 1 ปี 2558 และร้อยละ 89 ในไตรมาสที 2 ปี 2558 ซึงมีสาเหตุหลกัจากผู้ เช่าโรงงานจํานวน 1 รายได้

เลกิเช่าก่อนกําหนดในเดือนมีนาคม 2558  อย่างไรก็ดีอตัราค่าเช่าเฉลียไม่มีการเปลียนแปลงตังแต่กองทรัสต์เข้าลงทุนในไตรมาส

ที 4 ปี 2557 ที 188 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เนืองจากผู้ เช่าทีเลิกเช่าก่อนกําหนดดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าใกล้เคียงอัตราค่าเช่า

เฉลียของทรัพย์สินประเภทโรงงานเดิม    นอกจากนีแม้ว่าในไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 สภาพเศรษฐกิจจะชะลอตัวและการ

แข่งขนัในตลาดรุนแรงจะมากขนึ  อตัราการเช่าพืนทีเฉลยีและอตัราค่าเช่าเฉลยี ยงัคงทีทีระดับร้อยละ 89 และ 188 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดือน ตามลาํดบั 

 ทังนี จากการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเมือวันที 18 และ 21 ธันวาคม 2558 จํานวนรวมทังสิน 53 ยูนิต พืนทีรวม 

155,182 ตารางเมตร  ซึงเป็นทรัพย์สินประเภทอาคารคลงัสินค้าจากทีพาร์คจํานวน 46 ยูนิต พืนทีอาคารรวม 133,282 ตาราง

เมตร และทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงานจากไทคอนจํานวน 7 ยูนิต พืนทีอาคารรวม 21,900 ตารางเมตร   ทําให้อัตราค่าเช่า

คลงัสินค้าเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีลงทุนเพิม ณ สิน ปี 2558 เพิมขึนเป็น 148 บาทต่อตารางเมตรต่อ

เดือน  ในขณะทีอตัราค่าเช่าโรงงานเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีลงทุนเพิม ณ สิน ปี 2558 ก็เพิมขึนเช่นกัน 

เป็น 190 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  เนืองจากอตัราค่าเช่าเฉลยีของทรัพย์สนิทีลงทนุเพิมเติมนนัอยู่ในระดับทีสงูกว่าอัตราค่าเช่า

เฉลยีของทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรก 

 ในปี 2558 มีสญัญาเช่าของทรัพย์สนิทีลงทนุครังแรกทีครบกําหนดอายสุญัญาเป็นจํานวนรวมทังสิน 5 สญัญา พืนทีรวม 

14,775 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก   ซึงประกอบด้วยสญัญาเช่าพืนทีคลงัสินค้าจํานวน 3 

สญัญา พืนทีรวม 10,100 ตารางเมตร และ สญัญาเช่าพืนทีโรงงานจํานวน 2 สญัญา พืนทีรวม 4,675 ตารางเมตร  โดยผู้ เช่าราย

ย่อยได้ต่ออายสุญัญาทีครบกําหนดดงักลา่วครบทกุสญัญา  
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2. แนวโน้มในอนาคต 

แม้ว่าอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมในปี 2559 จะถูกกดดันจากสญัญาณการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจ

โลกตงัแต่ในช่วงต้นปี รวมถงึสถานการณ์ความผนัผวนของราคานํามนัและสนิค้าโภคภันฑ์ในตลาดโลก และการเติบโตอย่างชะลอ

ตัวลงของเศรษฐกิจจีน  ซึงอาจมีผลกระทบต่อการฟืนตัวของภาคการส่งออกของไทย ทําให้การส่งออกไม่ขยายตัวตามทีคาด 

อย่างไรก็ดี เชือว่าแรงผลกัดันของภาครัฐผ่านทางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีจะทยอยประกาศออกมา และการเร่งเ ดินหน้า

เบิกจ่ายงบประมาณเพือสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน ด้านคมนาคม พลงังาน และสาธารณูปโภคในช่วงครึงหลงัของปี 

อาจทําให้เกิดการกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจระดับฐานรากทีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกตํา  

และอาจยังช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ รวมทังสร้างความเชือมันให้ภาคเอกชนและนักลงทุน ตลอดจนช่วยยกระดับ

ศกัยภาพของประเทศโดยรวม  

ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถงึความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และปัจจัยมห

ภาคอืนๆ เป็นอย่างดี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ เพือเสริมสร้างจุดแข็งของ

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนให้เป็นทีประจักษ์แก่กลุ่มลกูค้าเป้าหมายทังทีเป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การ

เลือกทําเลทีตังของอสงัหาริมทรัพย์ในพืนทีทีมีศักยภาพสงู การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีมีคุณภาพมาตรฐานสูงและมีระบบ

สาธารณปูโภคทีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการประเภทต่างๆ อย่างครบวงจรทีช่วยให้การดําเนินธุรกิจของผู้ เช่ารายย่อยมี

ความต่อเนือง และทําให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ เช่าใช้งานเพือการอุตสาหกรรมทังในปัจจุบันและอนาคตได้เป็น

อย่างดี เป็นต้น      
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน ซึง

ประกอบด้วยงบดลุและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลียนแปลง

สนิทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินทีสาํคญัสาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที

สาํคญัและหมายเหตเุรืองอืน ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโดยถกูต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาว่าจําเป็นเพือให้สามารถจดัทํางบการเงินที

ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึงหลกัฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและ การเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึงรวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลที

ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดังกล่าว 

ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในทีเกียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการเพือ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้จัดการกองทรัสต์ใช้และ  

ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีทีจดัทําขนึโดยผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทงัการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        

 
129 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลงสนิทรัพย์สทุธิ 

กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินทีสาํคญัสาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนัของของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 

 

บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทนุ

   เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม

      (ราคาทนุ 2558: 7,387 ล้านบาท และ 

      2557: 4,228 ล้านบาท) 8 7,260,760,000 4,228,000,000

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม 310,270,507 -                                 

เงินฝากธนาคาร 9 3,296,454 223,744,343

ลกูหนี

   จากการให้เช่าและบริการ 10, 18 45,560,315 2,203,778

   จากดอกเบีย 18 367,650 450,865

   อืน 18 2,982,815 8,387,820

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 11 61,759,435 42,687,007

สินทรัพย์อืน 2,439,992 1,300,450

รวมสินทรัพย์ 7,687,437,168            4,506,774,263           

หนีสิน

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 18 39,874,514 49,428,513

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย 53,243,445 61,726,483

เงินมดัจําค่าเช่าและบริการ 169,697,817 99,016,087

เงินกู้ยืมระยะยาว 12, 18 1,819,000,000 860,000,000

หนีสินอืน 4,306,176                   3,630,396                  

รวมหนีสิน 2,086,121,952            1,073,801,479           

สินทรัพย์สุทธิ 5,601,315,216            3,432,972,784           

สินทรัพย์สุทธิ: 

ทนุจดทะเบียนและทนุทีได้รับจากผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 13 5,542,062,750 3,425,000,000           

กําไรสะสม 14 59,252,466                 7,972,784                  

สินทรัพย์สุทธิ 5,601,315,216            3,432,972,784           

-                                  -                                 

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย 9.8823 10.0232

จํานวนหนว่ยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทงัหมด ณ วนัสินปี/งวด (หนว่ย) 566,800,000 342,500,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

งบดุล
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

2558 2557

ประเภทเงินลงทนุ/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

โฉนดเลขที พืนที ทีตัง คลงัสินค้าเลขที มลูค่ายตุิธรรม มลูค่าเงินลงทุน มลูค่ายตุิธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้า

29466 7-0-46 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา DG1/1 109,290,000       1.44                 107,675,444       2.55                 

   ตําบลบางววั อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา DG1/2

DG1/3

DG1/4

28339 12-0-68 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา M2/1 59,358,623         0.78                 -                          -                   

   ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา M2/2

M2/3 23,764,204         0.31                 -                          -                   

M2/4 28,745,347         0.38                 -                          -                   

M2/5 28,122,704         0.37                 -                          -                   

M2/6 28,849,121         0.38                 -                          -                   

สิทธิการ (แบ่ง) เช่าช่วงทีดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า

60712 3-0-17.5 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 W5 28,918,281         0.38                 -                          -                   

   ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ

สิทธิการเช่าทีดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า

98-3-7.6 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 W1/1 253,830,000       3.35                 248,378,795       5.87                 

   ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง W1/2 122,180,000       1.61                 128,094,726       3.03                 

   จังหวดัสมุทรปราการ W1/3 162,280,000       2.15                 169,044,869       4.00                 

2806 W2 44,770,000         0.59                 44,520,728         1.05                 

2805, 60712, W3 171,200,000       2.26                 183,215,627       4.33                 

60713, 60714

18789, 18790, W4 399,400,000       5.28                 407,492,977       9.64                 

18791, 18792,

2806

2806, 60712, DG1/1 50,950,000         0.67                 53,781,932         1.27                 

60713 DG1/2

DG1/3

86159, 86160, 35-0-71.1 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 W4/1 518,239,320       6.85                 -                          -                   

86161, 105253,    ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ี W4/2

105254, 105255,    จังหวดัสมุทรปราการ W4/3

105256, 105257, W4/4

105258, 105259, W4/5

105260, 118032 W4/6

W4/7

8486, 86155, 27-0-87.3 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 W5/1 283,210,618       3.74                 -                          -                   

86156, 86157,    ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ี W5/2

86158, 86162,     จังหวดัสมุทรปราการ W5/3

86163, 86164, W5/4 125,355,520       1.66                 -                          -                   

105259, 118032 W5/5

W5/6

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

2806, 18808, 

18811, 18812, 

60712
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

2558 2557

ประเภทเงินลงทนุ/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

โฉนดเลขที พืนที ทีตงั คลงัสินค้าเลขที มูลค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทนุ

(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)

กรรมสิทธิในทีดินและอาคารคลังสินค้า

195065 6-1-71.4 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 W2/1 112,200,000       1.48                 117,606,133       2.78                 

   ตําบลบอ่วิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี W2/2

195062 9-2-77 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 W5/1 173,320,000       2.29                 180,872,430       4.28                 

   ตําบลบอ่วิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี W5/2

177126 24-0-56 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา W5/1 389,920,000       5.15                 424,453,254       10.04               

   ตําบลสรุศกัดิ  อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี W5/2

W5/3

173839, 11303 8-1-22 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา W16 83,040,000         1.10                 84,578,225         2.00                 

   ตําบลสรุศกัดิ  อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี

194794 24-0-37.9 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา W20 310,960,000       4.11                 300,263,856       7.10                 

   ตําบลสรุศกัดิ  อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี

178448 7-0-21.4 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 W2 115,050,000       1.52                 120,507,233       2.85                 

   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี

177198 6-2-4.8 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 FZ4 88,010,000         1.16                 91,273,071         2.16                 

   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี

47950 13-0-8 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบรีุ W1 174,210,000       2.30                 175,851,296       4.16                 

   ตําบลหวัหว้า อําเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี

44200 11-3-59 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2 W11/1 188,580,000       2.49                 -                          -                   

   ตําบลพยอม อําเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา W11/2

W11/3

W11/4

29476 12-3-64.6 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1(B) W2/1 82,022,747         1.08                 -                          -                   

   ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง W2/2 49,316,822         0.65                 -                          -                   

W2/3 49,213,648         0.65                 -                          -                   

W2/4 49,626,342         0.66                 -                          -                   

177199 13-1-54.1 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 W1/1 54,520,000         0.72                 -                          -                   

   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี W1/2 54,404,000         0.72                 -                          -                   

W1/3 124,816,000       1.65                 -                          -                   

W1/4

173846 16-2-35.9 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 FZ1/1 217,500,000       2.87                 -                          -                   

   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี FZ1/2

FZ1/3

FZ1/4 59,508,000         0.79                 -                          -                   

FZ1/5 59,740,000         0.79                 -                          -                   

177200 11-2-37 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 FZ3/1 118,088,000       1.56                 -                          -                   

   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี FZ3/2

FZ3/3 59,508,000         0.79                 -                          -                   

FZ3/4 59,044,000         0.78                 -                          -                   

4832 13-2-11.2 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 W2/1 241,280,000       3.19                 -                          -                   

   ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวัดชลบรีุ W2/2

W2/3

W2/4

W2/5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

2558 2557

ประเภทเงินลงทนุ/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

โฉนดเลขที พืนที ทีตัง คลงัสินค้าเลขที มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทุน มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)

กรรมสิทธิในทีดินและอาคารโรงงาน

9994, 14727 5-1-39.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี SF.B1.9 A32,39 83,000,000         1.10                 82,518,144         1.95                 

   ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง

31698 6-0-87.9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี SF.M3.3 A220/1 93,160,000         1.23                 96,517,367         2.28                 

   ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง

7435 4-0-18 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง SF.A1.8/1 L_42 55,810,000         0.74                 55,462,129         1.31                 

   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

181769, 181770 4-0-11.4 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง SF.A1.8/2 L_42/2, 54,530,000         0.72                 57,017,774         1.35                 

   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี L_43/2

183315 4-0-29.2 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง SF.M1.8 G_007 53,350,000         0.70                 55,790,386         1.32                 

   ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

185321, 185322 11-1-29.4 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง SF.A3 G_025/3 83,780,000         1.11                 88,260,390         2.09                 

   ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี SF.A2.2 G_025/2 62,820,000         0.83                 65,020,841         1.54                 

167088 20-3-60 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง SF.L3.2 G_032/1 89,980,000         1.19                 93,696,976         2.22                 

   ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี SF.A2.7/3 G_032/2 75,420,000         1.00                 78,359,834         1.85                 

SF.A2.7/2 G_032/3 75,420,000         1.00                 78,089,814         1.85                 

SF.A2.7/1 G_032/4, 75,420,000         0.99                 78,089,814         1.85                 

G_033/1

SF.B3.5 G_033/2 97,070,000         1.28                 100,123,455       2.37                 

SF.L4.4 G_033 121,030,000       1.60                 124,803,294       2.95                 

20170 5-2-1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.A1.3 G1/4-4 35,880,000         0.47                 36,933,235         0.87                 

   อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา SF.A1.5/3 G_1/4_5 38,370,000         0.51                 39,945,916         0.94                 

59721 3-3-15 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.C2.2 F_7/12 60,640,000         0.80                 65,163,170         1.54                 

   อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

55952 4-1-42 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.M2.2 F_7/13 56,080,000         0.74                 59,807,293         1.42                 

   อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30621 2-2-72 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลบ้านช้าง SF.A1.3/1 28_1 37,700,000         0.50                 38,718,528         0.92                 

   อําเภออุทัย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

52780 3-3-5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี SF.M1.5/2 D_1 45,760,000         0.60                 48,314,474         1.14                 

   ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

52781 3-1-84 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี SF.M1.5/1 D_2 45,670,000         0.60                 47,756,570         1.13                 

   ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

31576 2-1-28 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ SF.S1/2-42.2 26,565,000         0.35                 -                      -                   

   ตําบลบ้านช้าง อําเภออทุัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52785 8-0-33 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี SF.L3.2-D6 88,305,000         1.16                 -                      -                   

   ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

31702 4-0-13.5 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิตี SF.A2_A220/6 64,264,000         0.85                 -                      -                   

   ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

2558 2557

ประเภทเงินลงทนุ/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

โฉนดเลขที พืนที ทีตัง คลงัสินค้าเลขที มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทุน มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(ไร่-งาน-ตร.วา) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)

สิทธิการเช่าทีดินและสิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน

26247 6-1-48 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร SF.M2.7_G802/6 72,014,940         0.95                 -                      -                   

   ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง

   และตําบลดอนหวัฬอ่ อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี

37961 6-1-66 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร SF.B3.8_G856/4 111,541,940       1.47                 -                      -                   

   ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง

   และตําบลดอนหวัฬอ่ อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี

170335 7-2-24 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร SF.L4_G625 127,722,407       1.69                 -                      -                   

   ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง

   และตําบลดอนหวัฬอ่ อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี

36404 4-1-9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร SF.M2.5/2_G906/2 77,115,416         1.02                 -                      -                   

   ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง

   และตําบลดอนหวัฬอ่ อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7,260,760,000    95.90               4,228,000,000    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
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ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558

2558 2557

ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด อตัราดอกเบีย ราคาทนุ มลูค่ายตุิธรรม มลูค่าเงินลงทุน ราคาทุน มลูคา่ยตุิธรรม มลูค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินฝากประจํา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมือทวงถาม 1.40 100,000,000         100,000,000         1.32                      -                            -                            -                        

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมือทวงถาม 1.40 90,000,000           90,000,000           1.19                      -                            -                            -                        

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมือทวงถาม 1.40 70,270,507           70,270,507           0.93                      -                            -                            -                        

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 29 มกราคม 2559 2.00 20,000,000           20,000,000           0.26                      -                            -                            -                        

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 1 กุมภาพนัธ์ 2559 2.00 20,000,000           20,000,000           0.26                      -                            -                            -                        

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 25 มีนาคม 2559 2.00 10,000,000           10,000,000           0.14                      -                            -                            -                        

รวมเงินฝากประจาํ 310,270,507         310,270,507         4.10                      -                            -                            -                        

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 310,270,507         310,270,507         4.10                      -                            -                            -                        

รวมเงินลงทุน 7,571,030,507      100.00                  4,228,000,000      100.00                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

สําหรับรอบระยะเวลา

ตงัแตว่นัที

สําหรับปีสินสดุ 12 ธนัวาคม 2557

วนัที 31 ธนัวาคม ถึงวนัที 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเชา่และบริการ 366,157,677                 8,919,891                     

รายได้ดอกเบีย 18 2,539,888                     1,389,221                     

รายรับจากการรับประกนัการมีผู้ เชา่ 17, 18 41,324,919                   1,388,619                     

รายได้อืน 5,623,875                     -                                    

รวมรายได้ 415,646,359                 11,697,731                   

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 16, 18 44,410,186                   1,505,003                     

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 16, 18 3,693,806                     193,040                        

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 16 1,474,442                     58,644                          

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 496,109                        100,000                        

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 18 28,117,598                   120,589                        

คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 11 12,478,786                   793,424                        

คา่ใช้จ่ายดอกเบยี 18 38,423,308                   954,247                        

รวมคา่ใช้จ่าย 129,094,235                 3,724,947                     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 286,552,124                 7,972,784                     

กําไร (ขาดทุน) ทเีกิดขึนและทียังไม่เกิดขึนจากเงนิลงทุน

รายการกําไรสทุธิทีเกิดขนึจากเงินลงทุน 211,058                        -                                    

รายการขาดทนุสทุธิทียงัไมเ่กิดขึนจากเงินลงทนุ 8 (126,500,000)                -                                    

รวมรายการขาดทุนทเีกิดขึนและทยีงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (126,288,942)                -                                    

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 160,263,182                 7,972,784                     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบกําไรขาดทุน
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

สําหรับรอบระยะเวลา

ตงัแตว่นัที

สําหรับปีสินสดุ 12 ธนัวาคม 2557

วนัที 31 ธนัวาคม ถึงวนัที 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี/งวด

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 286,552,124 7,972,784                     

รายการกําไรสทุธิทีเกิดขนึจากเงินลงทุน 211,058 -                                    

รายการขาดทนุสทุธิทียงัไมเ่กิดขึนจากเงินลงทนุ (126,500,000)                -                                    

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 160,263,182                 7,972,784                     

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 15 (108,983,500)                -                                    

การเพิมขึน (ลดลง) ของทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

หน่วยทรัสต์ทีออกจําหน่ายในระหวา่งปี/งวด

   จํานวน 224,300,000 หน่วย มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท 13 2,243,000,000              -                                    

      (2557: จํานวน 342,500,000 หน่วย มลูค่าหนว่ยละ 10 บาท) -                                    3,425,000,000              

จ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทนุจํานวน 342,500,000 หน่วย

   มลูคา่หนว่ยละ 0.3677 บาท 13 (125,937,250)                -                                    

การเพิมขึนสุทธิของทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 2,117,062,750              3,425,000,000              

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี/งวด 2,168,342,432              3,432,972,784              

สินทรัพย์สทุธิต้นปี/งวด 3,432,972,784              -                                    

สินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด 5,601,315,216              3,432,972,784              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแตว่นัที

สาํหรับปีสินสดุ 12 ธันวาคม 2557

วนัที 31 ธนัวาคม ถึงวนัที 31 ธันวาคม

2558 2557

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขนึในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 160,263,182                 7,972,784                     

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:

   การซือเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (3,159,260,000)             (4,228,000,000)             

   การซือเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (892,187,640)                -                                    

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 582,128,190                 -                                    

   การซือและขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์สทุธิ (310,059,450)                -                                    

   ตดัจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 12,478,786                   793,424                        

   การเพิมขึนในลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ (44,359,819)                  (2,203,778)                    

   การ (เพิมขนึ) ลดลงในลกูหนีจากดอกเบีย 83,215                          (450,865)                       

   การ (เพิมขนึ) ลดลงในลกูหนีอืน 5,405,005                     (8,387,820)                    

   การเพิมขึนในคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี (31,551,213)                  (43,480,431)                  

   การเพิมขึนในสินทรัพย์อืน (1,139,542)                    (1,300,450)                    

   การเพิมขึน (ลดลง) ในภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย (8,483,038)                    61,726,483                   

   การเพิมขึน (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (9,653,883)                    49,216,458                   

   การเพิมขึนในเงินมดัจําคา่เช่าและบริการ 70,681,730                   99,016,087                   

   การเพิมขึนในหนีสนิอืน 675,780                        3,630,396                     

   การเพิมขึนในคา่เผือหนีสงสยัจะสญู 1,003,282                     -                                    

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 38,423,308                   954,247                        

   รายการกําไรสทุธิทีเกิดขึนจากเงินลงทนุ (211,058)                       -                                    

   รายการขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทนุ 126,500,000                 -                                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (3,149,203,715)             (4,060,513,465)             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบกระแสเงนิสด
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

สําหรับรอบระยะเวลา

ตงัแตว่นัที

สําหรับปีสินสดุ 12 ธนัวาคม 2557

วนัที 31 ธนัวาคม ถึงวนัที 31 ธันวาคม

2558 2557

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 959,000,000                 860,000,000                 

จ่ายดอกเบยี (38,323,424)                  (742,192)                       

เงินสดรับจากการขายหน่วยทรัสต์ 2,243,000,000              3,425,000,000              

จ่ายคืนทนุจากการลดมลูคา่หน่วยทรัสต์ (125,937,250)                -                                    

การแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (108,983,500)                -                                    

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,928,755,826              4,284,257,808              

เงนิฝากธนาคารเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (220,447,889)                223,744,343                 

เงินฝากธนาคารต้นปี/งวด 223,744,343                 -                                    

เงนิฝากธนาคารปลายปี/งวด (หมายเหตุ 9) 3,296,454                     223,744,343                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

สําหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วันที

สําหรับปีสินสุด 12 ธันวาคม 2557

วันที 31 ธันวาคม ถึงวันที 31 ธันวาคม

2558 2557

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต้นปี/งวด 10.0232                        -                                    

รายได้จากกิจกรรมลงทนุ

   รายได้จากกิจการลงทนุสทุธิ 0.8147                          0.0232                          

   รายการกําไรสทุธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 0.0006                          -                                    

   รายการขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (0.3597)                         -                                    

รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 0.4556                          0.0232                          

บวก:   การเพิมขึนของทนุทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 0.0894                          10.0000                        

หกั:  การแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (0.3182)                         -                                    

        การลดลงของทนุทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (0.3677)                         -                                    

การเพิมขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สทุธิในระหว่างปี/งวด (0.1409)                         10.0232                        

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิปลายปี/งวด 9.8823                          10.0232                        

อัตราส่วนการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลียระหว่างปี/งวด (%) 4.45                        0.23                        

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิปลายปี/งวด (บาท) 5,601,315,216              3,432,972,784              

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ

   ถวัเฉลียระหว่างปี/งวด (%) 3.59                              0.11                              

อตัราส่วนของรายได้จากเงินลงทนุรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ

   ถวัเฉลียระหว่างปี/งวด (%) 11.55                            0.34                              

อตัราส่วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงินลงทนุ

   ระหว่างงวด/ปีต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉลียระหว่างปี/งวด (%)* 87.81                            123.43                          

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลียระหว่างปี/งวด (บาท) 3,598,025,066              3,425,398,639              

*  การซือขายเงินลงทนุไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุในตวัสญัญาใช้เงิน และการซือขายเงินลงทนุ

    ต้องเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทนุอย่างแท้จริง ซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์ฯ”) เป็นกองทรัสต์ทีระบุ

เฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสต์ โครงการได้จัดตังเป็นกองทรัสต์เมือวันที 12 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการ

กําหนดอายโุครงการและมีทนุจดทะเบียนเริมแรกจํานวน 3,425 ล้านบาท 

 กองทรัสต์ฯได้จดัตงัขนึโดยมีวตัถปุระสงค์เพือระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทวัไป ซงึกองทรัสต์ฯจะนําเงินทนุทีได้จากการระดม

ทนุไปซือ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ฯจะรับโอนกรรมสทิธิ และ/หรือสทิธิการเช่า และ/หรือสิทธิการ

เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ

จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทีกองทรัสต์ฯได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุงเปลียนแปลง รวมถึงดําเนินการ

ก่อสร้างและ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอืนๆ และ/หรือ

ดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องและจําเป็นเพือประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่

กองทรัสต์ฯและผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทรัสต์ฯ รวมถงึการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรือหลกัทรัพย์อืน และ/หรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอืนใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ    ให้เริมซือขายได้ตังแต่

วนัที 9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 กองทรัสต์ฯมีบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 

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

ผู้ได้รับการว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์จากผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) และสํานักงานประกันสงัคม เป็นผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซงึถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 19.60 และ 12.45 ตามลาํดบั (2557: สาํนกังานประกันสงัคม และบริษัท ไท

คอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั ร้อยละ 14.60 และ 12.00 ตามลาํดบั) 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรัสต์ฯมีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี ผู้จัดการ

กองทรัสต์ฯอาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้ตามทีผู้จดัการกองทรัสต์ฯ มีความเห็นว่ามีความจําเป็นและสมควร 

 (1) ในกรณีทีกองทรัสต์ฯมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิไม่รวมกําไรทียังไม่เกิดขึนจากการประเมินค่าหรือสอบทานการ

ประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนัน รวมทังการปรับปรุงด้วย

รายการอืนตามแนวทางทีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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 (2) ในกรณีทีกองทรัสต์ฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้ จัดการกองทรัสต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์    ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมดงักลา่วข้างต้น จะทําได้ก็ต่อเมือการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ดงักลา่วไม่ทําให้กองทรัสต์ฯเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิมขนึในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั 

 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าตํา

กว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์ฯสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนันและให้สะสมประโยชน์

ตอบแทนดงักลา่วเพือนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนจะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

3. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

 งบการเงินนีจดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทํา

ขึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106 เรือง การบัญชีสําหรับกิจการทีดําเนินธุรกิจ

เฉพาะด้านการลงทนุ  

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีกองทรัสต์ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล

มาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน ี

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน ี

 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจบัุน 

 กองทรัสต์ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขนึเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลียนแปลงหลกัการสําคัญซึงสามารถสรุป

ได้ดงัน ี

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 13 เรือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันีกําหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเกียวกับการวัดมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ 

หากกิจการต้องวดัมลูค่ายติุธรรมของสนิทรัพย์หรือหนีสนิใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานทีเกียวข้องอืน กิจการจะต้องวัดมูลค่า

ยติุธรรมนนัตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีและใช้วิธีเปลยีนทนัทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริมใช้มาตรฐานนี  

 มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ

ใหม่  รวมถงึแนวปฏิบติัทางบญัชีจํานวนหลายฉบบั ซงึมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงั

วนัท ี1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของกองทรัสต์ฯเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถงึแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือ

ปฏิบติั 

5. การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน กองทรัสต์ฯได้เปลียนแปลงประมาณการระยะเวลาการตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึง

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย

หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดตังกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องโดยตรงจากเดิมตามวิธีเส้นตรงภายใน

ระยะเวลา 3 ปี เป็น 5 ปี เริมตังแต่วันที 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึงผู้บริหารของกองทรัสต์ฯเชือว่าการเปลียนแปลง

ระยะเวลาการตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมเพราะสอดคล้องกับประโยชน์ทีกองทรัสต์ฯ

คาดว่าจะได้รับ 

 ในการเปลยีนแปลงประมาณการดงักลา่ว กองทรัสต์ฯได้ใช้วิธีเปลยีนทนัท ี

 ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงประมาณการดงักลา่วทีมีต่องบดลุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ   งบกําไรขาดทุนสําหรับ

ปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2558 มีดงัน ี

             (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  

31 ธันวาคม 2558 

งบดุล   

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีเพิมขนึ 2,261 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสนิสดุวนัที   31 

ธันวาคม 2558 

งบกําไรขาดทุน  

ค่าใช้จ่าย:  

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่ายลดลง (2,261) 

สนิทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเพิมขนึ (บาท) 0.0064 
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6. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

6.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายได้ค่าเช่าและบริการจะบนัทกึเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า รายได้ทีรับรู้แล้วแต่ยัง

ไม่ถึงกําหนดชําระตามสญัญาเช่าดําเนินงานแสดงไว้เป็น “ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ” ณ วันสินรอบระยะเวลา

รายงาน 

  ส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนตํากว่ามูลค่าของตราสารหนีตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทีเหลือของตราสารหนี โดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบียทีแท้จริงและถือเป็นสว่นหนงึของรายได้ดอกเบีย 

 ดอกเบียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแท้จริง 

  ค่าใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง 

6.2 การวัดค่าเงนิลงทุน 

 เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทรัสต์ฯมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซือเงินลงทนุและค่าใช้จ่ายโดยตรงทงัสนิทีกองทรัสต์ฯจ่ายเพือให้ได้มาซงึเงินลงทนุนนั 

 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเสอืมราคา ผู้จัดการกองทรัสต์ฯกําหนดราคายุติธรรมของ

เงินลงทุนดังกล่าว ณ วันทีในงบการเงินงวดแรกทีได้ซืออสงัหาริมทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซืออสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันทีในงบการเงินงวดถัดไปโดยใช้ราคาประเมินจากผู้

ประเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง

ประเทศไทย (ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั เพือวัตถุประสงค์สาธารณะ) ซึงการประเมินราคาจะทําเมือสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจเปลยีนแปลง แต่อย่างน้อยจะจดัให้มีการประเมินราคาทุกสองปีนับแต่วันทีมีการประเมินราคาเพือลงทุนหรือ

เช่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินราคาอย่างน้อยทุกหนึงปีนับแต่วันทีมีการประเมิน

ราคาครังลา่สดุไปแล้ว 

 กําไรหรือขาดทนุจากการวัดค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสทุธิทียังไม่เกิดขึนในงบกําไร

ขาดทนุ 

 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

 เงินลงทนุในตราสารหนีในความต้องการของตลาด ซึงเป็นเงินลงทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้ราคาทีคํานวณจากอตัราตอบแทนจากการซือขายครังลา่สดุของวันทีวัดค่าเงินลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

เงินลงทนุทีไม่มีตลาดซือขายคลอ่งรองรับแสดงในราคาทีคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้ เสนอซือเสนอขาย ซึง

ผู้จดัการกองทรัสต์ฯพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนทีดีทีสดุของมูลค่ายุติธรรม และกองทรัสต์ฯใช้วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายใน         

การกําหนดมลูค่ายติุธรรมของตราสารหนีทีจะครบกําหนดภายใน 90 วันนับตังแต่วันทีลงทุน กําไรหรือขาดทุนจากการวัด

ค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสทุธิทียังไม่เกิดขึนในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที

จําหน่ายใช้วิธีถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั 
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 เงินลงทนุในเงินฝากธนาคาร ตัวแลกเงิน และตัวสญัญาใช้เงินทีไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบีย

ค้างรับจนถงึวนัวดัค่าเงินลงทนุในการกําหนดมลูค่ายติุธรรมซงึได้แยกแสดงดอกเบียค้างรับไว้เป็น “ลกูหนีจากดอกเบีย” ณ 

วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 เงินลงทนุในตวัสญัญาใช้เงินทีสามารถโอนเปลยีนมือได้แสดงในราคาทีคํานวณจากอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้ เสนอซือ

เสนอขาย ซงึผู้จดัการกองทรัสต์ฯพิจารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนทีดีทีสดุของมลูค่ายติุธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงิน

ลงทนุถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขนึในงบกําไรขาดทนุ 

6.3 ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 

  ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสทุธิทีจะได้รับ กองทรัสต์ฯบันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทนุโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลกูหนีไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การ

เก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี  

6.4 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีจ่ายจริง เช่น 

ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดตังกองทรัสต์ฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องโดยตรง 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

6.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

  บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนักบักองทรัสต์ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีลงทุนในส่วนได้เสียของกองทรัสต์ฯตังแต่ร้อย

ละ 10 ของส่วนได้เสียทังหมดทีมีสิทธิออกเสียง มีอํานาจควบคุมกองทรัสต์ฯ หรือถูกกองทรัสต์ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทรัสต์ฯ 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึงทําให้มี

อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อกองทรัสต์ฯ ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ผู้ บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ฯทีมีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ 

ความสมัพนัธ์ทีมีกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัมีดงัน ี

ชือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายละเอียดการทําธุรกรรม 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชนั จํากัด (มหาชน) 

- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 

- ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

- ได้ทําสญัญาเช่าทีดินและอาคาร

โรงงานในฐานะผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วง 

- ได้ทําสญัญาซือขายทีดินและอาคาร

โรงงานในฐานะผู้ขาย 

- ได้ทําสญัญาแต่งตังผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค จํากดั 

- ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ - ได้ทําสญัญาเช่าทีดินและคลงัสนิค้า

ในฐานะผู้ ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วง 

- ได้ทําสญัญาซือขายทีดินและอาคาร

คลงัสนิค้าในฐานะผู้ขาย 

- ได้ทําสญัญาแต่งตังผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 
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ชือกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายละเอียดการทําธุรกรรม 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั 

- ผู้จดัการกองทรัสต์ฯ - รับค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

จากกองทรัสต์ฯ 

- รับค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ฯ 

- รับค่าธรรมเนียมพิเศษและค่า

นายหน้าจากกองทรัสต์ฯ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ

รวม บวัหลวง จํากดั 

- ทรัสตี - รับค่าธรรมเนียมทรัสตีจากกองทรัสต์ฯ 

ธนาคารกรุงเทพ  

จํากดั (มหาชน) 

- มีกรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัว

เดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รายใหญ่ 

- รับฝากเงินและให้กองทรัสต์ฯ            

กู้ ยืมเงิน 

6.6 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทรัสต์ฯบนัทกึลดกําไรสะสม ณ วนัทีประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

6.7 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าสนิทรัพย์ทีความเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า

ดําเนินงาน เงินทีกองทรัสต์ฯในฐานะผู้ ให้เช่าได้รับภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธี

เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

6.8 ประมาณการหนีสิน 

 กองทรัสต์ฯจะบนัทกึประมาณการหนีสนิไว้ในบญัชีเมือภาระผกูพนัซงึเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทรัสต์ฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และ

กองทรัสต์ฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันนัได้อย่างน่าเชือถือ 

6.9 ภาษีเงนิได้ 

  กองทรัสต์ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล เนืองจากกองทรัสต์ฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทย 

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์ฯจําเป็นต้องใช้     ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แนน่อนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที

แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที

ประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงัน ี
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 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 

 กองทรัสต์ฯวดัมลูค่าเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ฯได้ลงทนุไว้ ณ วนัทีในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยถือพืนฐาน

จากมลูค่ายติุธรรมทีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ จํานวนเงินทีผู้ ซือและผู้ขายตกลงแลกเปลียน

สินทรัพย์กันในขณะทีทังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียน และสามารถต่อรองกันได้อย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผู้ทีไม่มีความเกียวข้องกันกองทรัสต์ฯเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที

กองทรัสต์ฯจะได้รับจริงจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อาจแตกต่างไปขนึอยู่กบัปัจจยัและเงือนไขต่างๆ ทีจะเกิด 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์ฯได้ใช้

ดลุยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือพิจารณาว่ากองทรัสต์ฯได้โอนหรือรับโอนความเสียงและ

ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ทีให้เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

 ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลกูหนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ฯจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยู่ในขณะนนั เป็นต้น 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือขาย

คลอ่ง ผู้จดัการกองทรัสต์ฯต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิค

และแบบจําลองการประเมินมูลค่าซึงตัวแปรทีใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ในตลาด โดย

คํานงึถงึสภาพคลอ่ง ข้อมลูความสมัพนัธ์ และการเปลยีนแปลงของมลูค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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8. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

  

 

สาํหรับปี 

สนิสดุวนัที        

31 ธันวาคม    

2558 

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาตงัแต่วนัที 

12 ธันวาคม 2557  

ถงึวนัที  

31 ธันวาคม  

2557 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน   

  เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ต้นปี/งวด 4,228,000 - 

  บวก: ซือในระหว่างปี/งวด 3,159,260 4,228,000 

  เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ปลายปี/งวด 7,387,260 4,228,000 

ขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   

  ขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์     ต้นปี/

งวด - - 

   หกั: ขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขนึจากการประเมินราคา   

  ในระหว่างปี/งวด (126,500) - 

  ขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขนึจากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ปลายปี/

งวด (126,500) - 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปลายปี/งวด 7,260,760 4,228,000 

 กองทรัสต์ฯมีสญัญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการให้เช่าทีดินและคลงัสินค้า อายุของสญัญามีระยะเวลาตังแต่ 2 เดือน 

ถงึ 12 ปี โดยสนิทรัพย์ทีให้เช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงานดังกล่าว ณ วันที      31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จะก่อให้เกิด

รายได้ค่าเช่าขนัตําในอนาคตดงัน ี

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2558 2557 

ภายใน 1 ปี 506 347 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 895 696 

มากกว่า 5 ปี 580 312 

  การเปลยีนแปลงในบญัชีเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างปี 2558 สรุปได้ดงัน ี

(ก) เมือวันที 1 เมษายน 2558 กองทรัสต์ฯได้ว่าจ้างผู้ ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์โดยวิธีวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) ซึงกองทรัสต์ฯได้ปรับเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เป็น
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มลูค่ายติุธรรมใหม่เป็นมลูค่า 4,102 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 127 ล้าน

บาท ในงบกําไรขาดทนุสาํหรับปี 2558 

(ข) เมือวนัที 18 และ 21 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์ฯได้ลงทนุเพิมในอสงัหาริมทรัพย์โดยทําสญัญา      เช่าช่วงทีดิน สญัญา

เช่าทีดินและอาคารคลังสินค้าโดยมีอายุสิทธิการเช่า 28 - 30 ปี และสญัญาจะซือจะขายทีดินและสิงปลูกสร้างกับ

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษัทที

เกียวข้องกัน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจํานวนรวม 3,159 ล้านบาท (ราคาประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายได้โดยผู้

ประเมินราคาอิสระสองรายเป็นจํานวนรวม 2,956 ล้านบาท และ 2,927 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดการลงทุน

ดงัต่อไปน ี

1) ทีดินและอาคารคลงัสนิค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด พืนทีคลงัสินค้าประมาณ 133,282 ตาราง

เมตร เนือทีรวมประมาณ 157 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

-  สทิธิการเช่าทีดินและกรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 2 คลงั แบ่งเป็น 14 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน 

โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี1 และ บางพล ี3 

- สทิธิการเช่าช่วงทีดินและสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 3 คลงั แบ่งออกเป็น 20 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี1 บางพล ี3 และโครงการไทคอน        โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

- กรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 1 คลงั  แบ่งออกเป็น 4 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2 

- กรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 1 คลงั แบ่งออกเป็น 4 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค อีสเทริ น ซี บอร์ด 1 (บี) 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสินค้า จํานวน 3 คลงั แบ่งออกเป็น 13 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค แหลมฉบงั 2 

- กรรมสิทธิในทีดินและอาคารคลังสินค้า จํานวน 1 คลัง แบ่งออกเป็น 5 ยูนิต ซึงตังอยู่ที  โครงการไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค พานทอง 1 

- กรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 1 คลงั แบ่งออกเป็น 5 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางนา  

2) ทีดินและอาคารโรงงานของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) พืนทีโรงงานประมาณ 

21,900 ตารางเมตร เนือทีรวมประมาณ 39 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 1 โรง ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 1 โรง ซงึตงัอยู่ที สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 1 โรง ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 

- สทิธิการเช่าอาคารและกรรมสทิธิ ในโรงงาน จํานวน 4 โรง ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

- สทิธิการเช่าทีดิน ซงึตงัอยู่ที นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

การเปลยีนแปลงในบญัชีเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างงวด 2557 สรุปได้ดงัน ี

 เมือวนัที 22 และ 23 ธันวาคม 2557 กองทรัสต์ฯได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยทําสญัญาเช่าช่วงทีดิน สญัญาเช่าทีดินและ

อาคารคลงัสนิค้า โดยมีอายุสิทธิการเช่า 28 - 30 ปี และสญัญาจะซือจะขายทีดินและสิงปลกูสร้างกับบริษัท ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค จํากดั และบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน โดยมีมูลค่า
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การลงทนุรวม 4,228 ล้านบาท (ราคาประเมินตามวิธีพิจารณาจากรายได้โดยผู้ประเมินราคาอิสระสองรายเป็นจํานวนรวม 

3,866 ล้านบาท และ 3,900 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดการลงทนุดงัต่อไปน ี

1) ทีดินและอาคารคลงัสนิค้าของบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด พืนทีคลงัสินค้าประมาณ 160,523 ตารางเมตร 

เนือทีรวมประมาณ 205 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

-  สทิธิการเช่าทีดินและกรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 1 คลงั แบ่งเป็น 4 ยนูิต ซงึตงัอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิ

สติคส์ พาร์ค บางนา 

- สทิธิการเช่าช่วงทีดินและสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 5 คลงั แบ่งออกเป็น 9 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไท

คอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี1 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 2 คลงั แบ่งออกเป็น 4 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 3 คลงั แบ่งออกเป็น 5 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค ศรีราชา 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 2 คลงั แบ่งออกเป็น 2 ยูนิต ซึงตังอยู่ที โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ 

พาร์ค แหลมฉบงั 2 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 1 คลงั แบ่งออกเป็น 1 ยนูิต ซงึตงัอยู่ที            สวนอุตสาหกรรมโรจ

นะ (ปราจีนบรีุ) 

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

ตารางเมตร เนือทีรวมประมาณ 101.5 ไร่ โดยแบ่งเป็น 

- กรรมสทิธิ ในทีดินและอาคารโรงงาน จํานวน 2 โรง ซงึตงัอยู่ที 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 
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9. เงนิฝากธนาคาร 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทรัสต์ฯมีเงินฝากธนาคารดงัน ี

ธนาคาร เงินต้น (พนับาท) อตัราดอกเบียต่อปี (%) 

 2558 2557 2558 2557 

เงินสด 5 -   

เงินฝากธนาคาร     

 ออมทรัพย์     

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,252 223,744 0.38 0.75 

 กระแสรายวนั     

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1,039 - - - 

รวมเงินฝากธนาคาร 3,291 223,744   

รวม 3,296 223,744   
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10. ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 

 ยอดคงเหลอืของลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนีทีคงค้างนับจาก

วนัทีถงึกําหนดชําระได้ดงัน ี

          (หน่วย: พนับาท) 

 2558 2557 

อายหุนีค้างชําระ   

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 260 - 

ค้างชําระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 21,740 1,752 

   3 - 6 เดือน 5,304 - 

รวม 27,304 1,752 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าดําเนินงานทียงัไม่เรียกชําระ 19,259 452 

หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (1,003) - 

ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ - สทุธิ 45,560 2,204 
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11. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

                  (หน่วย: พนับาท) 

  

 

สาํหรับปี 

สนิสดุวนัที         

31 ธันวาคม  2558 

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที  

12 ธันวาคม 2557     

ถงึวนัที 31 ธันวาคม  

2557 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีต้นปี/งวด 42,687 - 

บวก: เพิมขนึในระหว่างปี/งวด 31,551 43,480 

หกั: ตดัจําหน่ายระหว่างปี/งวด (12,479)  (793) 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีปลายปี/งวด 61,759 42,687 

 

12. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

         (หน่วย: พนับาท) 

  อตัราดอกเบีย    

เงินกู้    (ร้อยละต่อปี) การชําระคืน 2558 2557 

1  MLR ปรับลดด้วย

อตัรา 

   ตามทีระบใุน

สญัญา 

ชําระคืนเงินต้นเป็นราย 6 เดือน จํานวนรวม 6 

งวด ซงึจะเริมชําระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือน

ธันวาคม 2564 และจะต้องชําระคืนทังหมด

ภายในเดือนมิถนุายน 2567 

860,000 860,000 

2  MLR ปรับลดด้วย

อตัรา 

   ตามทีระบใุน

สญัญา 

ชําระคืนเงินต้นเป็นราย 6 เดือน จํานวนรวม 6 

งวด ซงึจะเริมชําระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือน 

ธันวาคม 2565 และจะต้องชําระคืนทังหมด

ภายในเดือนมิถนุายน 2568 

959,000 

 

 

 

- 

 

 

 

รวมเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,819,000 860,000 

 กองทรัสต์ฯได้เบิกเงินกู้ ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพือใช้ในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ณ 

วันที 31 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์ฯมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวตามสญัญาเงินกู้ทียังมิได้เบิกใช้เป็นจํานวน 536 ล้านบาท 

(2557: 490 ล้านบาท) 
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 เงินกู้ ยืมระยะยาวข้างต้นเป็นเงินกู้ ยืมทีไม่มีหลกัประกนั และสญัญาเงินกู้ดงักลา่วกําหนดเงือนไขเป็นการทัวไป เช่น กําหนด

อัตราของภาระหนีรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ การละเว้นการกู้ ยืม ก่อหนี หรือก่อภาระผูกพันต่อบุคคลอืน 

การจําหน่ายจ่ายโอนอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า เป็นต้น 

13. ทุนจดทะเบียน 

รายการเคลอืนไหวของทนุทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์สรุปได้ดงัน ี

 

จํานวนหน่วยทรัสต์ที

จดทะเบียน

ออกจําหน่ายและชําระ

แล้ว อตัราหน่วยละ รวม 

 (หน่วย) (บาท) (พนับาท) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 12 ธันวาคม 2557 

   (วนัจดัตงักองทรัสต์) 

 

- 

 

- - 

หน่วยทรัสต์ทีเสนอขายครังแรก 
342,500,000 10.0000 3,425,000 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 
342,500,000  3,425,000 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2558 
342,500,000 10.0000 3,425,000 

การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครังที 1 
- (0.1934) (66,240) 

การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครังที 2 
- (0.1743) (59,697) 

เพิมทนุในระหว่างปี 
224,300,000 10.0000 2,243,000 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
566,800,000  5,542,063 

 เมือวันที 12 ธันวาคม 2557 ผู้จัดการกองทรัสต์ฯได้จัดตังกองทรัสต์ฯขึนตาม พรบ. ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 

2550 โดยมีทนุจํานวน 342.5 ล้านหน่วย มลูค่าทีตราไว้หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นทุนทังสิน 3,425 ล้านบาท ทังนีกองทรัสต์

ฯได้เรียกชําระเงินทุนดังกล่าวทังจํานวนและได้แจ้งการเรียกชําระเงินทุนดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

 เมือวันที 6 สิงหาคม 2558 ทีประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของ

กองทรัสต์ฯ โดยลดมลูค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.1934 บาทต่อหน่วยทรัสต์     คิดเป็นจํานวนทังสิน 66.2 ล้านบาท ซึงมี

การทนุคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวันที 4 กันยายน 2558 ทังนีผู้จัดการกองทรัสต์ฯได้แจ้งการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

กบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 



                                                                                                                                                                        

 
155 

 เมือวันที 30 ตุลาคม 2558 ทีประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของ

กองทรัสต์ฯ โดยลดมลูค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรา 0.1743 บาทต่อหน่วยทรัสต์      คิดเป็นจํานวนทังสิน 59.7 ล้านบาท ซึง

มีการจ่ายทนุคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ทงันีผู้จัดการกองทรัสต์ฯได้แจ้งการลดทุนจดทะเบียน

ดงักลา่วกบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

 ในช่วงวนัที 30 พฤศจิกายน 2558 ถงึวนัที 15 ธันวาคม 2558 กองทรัสต์ฯได้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมทุนโดยจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทวัไปจํานวนรวม 224.3 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นจํานวนรวม 2,243 

ล้านบาท และในวนัที 17 ธันวาคม 2558     กองทรัสต์ฯได้รับชําระค่าหน่วยทรัสต์เพิมทนุดงักลา่วแล้วทังจํานวน และได้แจ้ง

การเพิมหน่วยทรัสต์ชําระแล้วกบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์เพิมทนุของกองทรัสต์ฯเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้เริมซือขายได้ตังแต่วันที 25 ธันวาคม 

2558 

14. กําไรสะสม 

             (หน่วย: พนับาท) 

  

 

สาํหรับปี 

สนิสดุวนัที        31 

ธันวาคม    2558 

สาํหรับรอบระยะเวลา

ตงัแต่วนัที 12 ธันวาคม 

2557  ถงึวนัที  

31 ธันวาคม  

2557 

รายได้จากการลงทนุสทุธิสะสม 7,973 - 

กําไรสะสมต้นปี/งวด 7,973 - 
บวก: การเพิมขนึในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 

 ในระหว่างปี/งวด 160,263 7,973 

หกั: การแบ่งปันสว่นทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในระหว่างปี/งวด (108,984) - 

กําไรสะสมปลายปี/งวด 59,252 7,973 

15. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 ในระหว่างปี กองทรัสต์ฯได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงาน ดงัน ี

วนัทีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 

14 พฤษภาคม 2558 1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558  0.2175 74,494 

    และกําไรสะสม   
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30 ตลุาคม 2558 1 กรกฎาคม 2558 - 30 กนัยายน 2558 0.0370 12,673 

    และกําไรสะสม   

30 ตลุาคม 2558 1 ตลุาคม 2558 - 31 ตลุาคม 2558 0.0637 21,817 

    และกําไรสะสม   

รวมประโยชน์ตอบแทนสําหรับปี 2558 0.3182 108,984 

16. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดงัน ี

ค่าใช้จ่าย อตัราร้อยละ 

1. ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์   

-  ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

กองทรัสต์ฯ 

0.25 ต่อปีของมลูค่าสนิทรัพย์รวมของกองทรัสต์ฯ 

- ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการทรัพย์สนิ

หลกัของกองทรัสต์ฯ 

2.0 ต่อปีของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญา

บริการสําหรับทรัพย์สนิในสว่นอาคารคลงัสนิค้า 

 4.0 ต่อปีของรายได้สทุธิจากสญัญาเช่าและสญัญา

บริการสําหรับทรัพย์สนิในสว่นอาคารโรงงาน 

-  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 0.00-10.50 ต่อปีของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานการของ

กองทรัสต์ฯในสว่นอาคารคลงัสนิค้า 

 0.00-19.50 ต่อปีของกําไรสทุธิจากการดําเนินงานการของ

กองทรัสต์ฯในสว่นอาคารโรงงาน 

- ค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่า         

รายย่อยรายใหม่ 

ตามสดัส่วนตามระยะเวลาทําสญัญาเช่าและ

สญัญาบริการของผู้ เช่ารายย่อยรายใหม่ แต่ไม่

เกิน 3 เดือนของอตัราค่าเช่าและบริการ  

- ค่านายหน้าในการซือ/ขาย/โอนสทิธิ

การเช่า/รับโอนสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 

3.0 ของมลูค่าการซือ/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รับโอน

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

2. ค่าธรรมเนียมทรัสตี 0.09875 ต่อปีของมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทรัสต์ฯ 
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ค่าใช้จ่าย อตัราร้อยละ 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของ

มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิของกองทรัสต์ฯ 

 ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณเป็นรายเดือนและชําระโดยตดัจากบญัชีของกองทรัสต์ฯเป็นรายเดือน 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนสําหรับกองทรัสต์ฯ เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดตังกองทรัสต์ฯ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขึนตามกฎหมาย

และอืนๆ ตามทีจ่ายจริง 

17. รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 

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

อสงัหาริมทรัพย์จากผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ได้ตกลงรับประกนัการมี      ผู้ เช่า สาํหรับทรัพย์สนิเฉพาะรายการทีว่างจากการมีผู้

เช่า ณ วนัทีทรัสต์ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสทิธิ หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือผู้ เช่ารายย่อยได้ใช้สิทธิตาม

สญัญาเช่าในการย้ายออกจากอสงัหาริมทรัพย์ทีเช่า โดยจะชดเชยรายได้ให้แก่กองทรัสต์ฯตามอัตราค่าเช่าและค่าบริการ

ของผู้ เช่ารายย่อยรายล่าสดุทีเช่าทรัพย์สินดังกล่าว จนกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะสามารถหาผู้ เช่ารายย่อยได้ และผู้

เช่ารายย่อยเริมชําระค่าเช่าและบริการแล้ว หรือจนกว่าจะสินสดุระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีกองทรัสต์ฯเข้าลงทุนครัง

แรกในทรัพย์สนิดงักลา่ว  

18. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี/งวด กองทรัสต์ฯมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างกองทรัสต์ฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึงเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงัน ี

   (หนว่ย: พนับาท)

 

สําหรับปีสนิสดุ

วนัที 31 ธนัวาคม 

2558 

สําหรับรอบ

ระยะเวลาตงัแต่

วนัที 12 ธนัวาคม 

2557 ถึงวนัที               

31 ธนัวาคม 

 2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัท ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค จาํกัด    

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 35,079 1,251 ตามทีระบใุนสญัญาแต่งตงัผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 17) 

ซือเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 2,591,731 2,838,000 ใกล้เคียงราคาประเมิน (หมายเหตุ 8) 

ค่าเช่าจ่าย 7,431 - ตามทีระบใุนสญัญา 

ค่าบริการส่วนกลาง 2,876 - ตามทีระบใุนสญัญา 



                                                                                                                                                                        

 
158 

   (หนว่ย: พนับาท)

 

สําหรับปีสนิสดุ

วนัที 31 ธนัวาคม 

2558 

สําหรับรอบ

ระยะเวลาตงัแต่

วนัที 12 ธนัวาคม 

2557 ถึงวนัที               

31 ธนัวาคม 

 2557  นโยบายการกําหนดราคา 

ค่าซอ่มแซมและบํารุงรักษา 1,320 - ตามอตัราทีจ่ายจริง 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน)   

รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 6,246 138 ตามทีระบใุนสญัญาแต่งตงัผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 17) 

ซือเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 567,529 1,390,000 ใกล้เคียงราคาประเมิน (หมายเหตุ 8) 

ค่าบริการส่วนกลาง 51 - ตามทีระบใุนสญัญา 

ค่าซอ่มแซมและบํารุงรักษา 585 - ตามอตัราทีจ่ายจริง 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกัด    

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 44,410 1,505 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,694 193 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)     

ดอกเบียรับ 359 1,389 อตัราตลาด 

ค่าธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 17,237 34,600 มูลค่าตามสญัญา 

ค่าทีปรึกษาทางการเงิน 5,196 5,196 มูลค่าตามสญัญา 

ดอกเบียจ่าย 38,423 954 ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 12 

 ยอดคงค้างระหว่างกองทรัสต์ฯและบริษัททีเกียวข้องกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน ี
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(หน่วย: พนับาท) 

 2558 2557 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด   

 ค่าธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย 503 199 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากัด   

 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ค้างจ่าย 4,904 1,550 

 เจ้าหนีอืน -         557 

   

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จาํกัด (มหาชน)   

 ลกูหนีอืน - 1,837 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 275 - 

บริษัท ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค จาํกัด   

 ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ 1,792 - 

 ลกูหนีอืน - 6,550 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,921 - 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)   

 ดอกเบียค้างรับ 109 451 

 เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,819,000 860,000 

 ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ค้างจ่าย 17,747 35,625 

 ค่าทีปรึกษาทางการเงินค้างจ่าย 5,350 5,350 

 ดอกเบียค้างจ่าย 312 212 

เงินกู้ ยืมจากกิจการทีเกียวข้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ ยืมระหว่างกองทรัสต์ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และการเคลือนไหวของ

เงินกู้ ยืมดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 

ยอดคงเหลอื          

ณ วนัที                  

31 ธันวาคม 2557 
เพิมขนึ 

ระหว่างปี 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลอื         

ณ วนัที                

31 ธันวาคม 2558 

ธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั (มหาชน) 860,000 959,000 - 1,819,000 

19. ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงนิลงทุน 

 กองทรัสต์ฯได้ซือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว

สญัญาใช้เงินเป็นจํานวนเงิน 3,418 ล้านบาท (2557: 4,228 ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 94.99 (2557: ร้อยละ 123.43) 

ต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลยีระหว่างปี 

20. ภาระผูกพัน 

20.1 กองทรัสต์ฯมีภาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑ์และเงือนไขทีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ16 

20.2  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทรัสต์ฯมีจํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สญัญาเช่าช่วงทีดินทีบอก

เลกิไม่ได้ ดงัน ี

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2558 2557 

จ่ายชําระ   

ภายใน 1 ปี 8.0 7.4 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 34.2 32.1 

มากกว่า 5 ปี 268.0 267.7 

21. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ฯ ทีผู้ มีอํานาจตัดสินใจสงูสดุด้านการ

ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอ เพือใช้ในการตดัสนิใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล

การดําเนินงานของสว่นงาน  

 กองทรัสต์ฯดําเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานดําเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และดําเนิน

ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสต์ฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือ
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ขาดทนุจากการดําเนินงานซงึวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัทีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานและสินทรัพย์

ในงบการเงิน ดงันนั รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ทีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน

งานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ในปี 2558 กองทรัสต์ฯมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จํานวนสองราย เป็นจํานวนเงินประมาณ                91 ล้านบาท ซึงมา

จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (ในงวดปี 2557 กองทรัสต์ฯมีรายได้จากลกูค้า   รายใหญ่จํานวนหนึงรายเป็นจํานวนเงิน

ประมาณ 1 ล้านบาท) 

22. เครืองมือทางการเงนิ 

22.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

 เครืองมือทางการเงินทีสําคัญของกองทรัสต์ฯตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 107    “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมลูสาํหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินลงทนุ             ในหลกัทรัพย์ เงินฝากธนาคาร ลกูหนีจาก

การให้เช่าและบริการ ลกูหนีจากดอกเบีย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินกู้ ยืมระยะยาว กองทรัสต์ฯมีความเสียงทีเกียวข้องกับ

เครืองมือทางการเงินดงักลา่ว และ           มีนโยบายการบริหารความเสยีงดงันี 

ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อ 

กองทรัสต์ฯมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ             ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ

ควบคมุความเสยีงนีโดยการกําหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจําค่าเช่าจากลกูค้าของกองทรัสต์ฯ เพือเป็นประกันในกรณีที

กองทรัสต์ฯไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ นอกจากนนัการให้สนิเชือของกองทรัสต์ฯไม่มีการกระจกุตวั เนืองจากกองทรัสต์ฯมีฐาน

ของลกูค้าทีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย ซึงมีความสามารถในการชําระหนีทีดี ดังนันกองทรัสต์ฯจึงไม่คาดว่าจะ

ได้รับความเสียหายจากการเรียกชําระหนีดังกล่าว จํานวนเงินสงูสุดทีกองทรัสต์ฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเชือคือ

มลูค่าตามบญัชีของลกูหนีจากการให้เช่าและบริการทีแสดงอยู่ในงบดลุ 

ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ย 

กองทรัสต์ฯมีความเสยีงจากอตัราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะยาว สินทรัพย์และ

หนีสนิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบียปรับขนึลงตามราคาตลาด 

สนิทรัพย์และหนีสนิทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน

ทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกําหนด หรือ วนัทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนด

อตัราดอกเบียใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี  
 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 

 อตัรา อตัราดอกเบีย    

 ดอกเบียคงที ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ดอกเบีย 
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     (ร้อยละต่อปี) 

สนิทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 310 - - 310 1.40 - 2.00 

เงินฝากธนาคาร - 2 1 3 0.38 

ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ - - 46 46 - 

ลกูหนีอืน - - 3 3 - 

 310 2 50 362  

หนีสนิทางการเงิน      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 40 40 - 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 1,819 - 1,819 4.25 

 - 1,819 40 1,859  

 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 

 อตัรา อตัราดอกเบีย    

 ดอกเบียคงที ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ดอกเบีย 

     (ร้อยละต่อปี) 

สนิทรัพย์ทางการเงิน      

เงินฝากธนาคาร - 224 - 224 0.75 

ลกูหนีจากการให้เช่าและบริการ - - 2 2 - 

ลกูหนีอืน - - 8 8 - 

 - 224 10 234  

หนีสนิทางการเงิน      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 49 49 - 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 860 - 860 4.50 
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 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 

 อตัรา อตัราดอกเบีย    

 ดอกเบียคงที ปรับขึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย รวม ดอกเบีย 

 - 860 49 909  

22.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ จํานวนเงินทีผู้ ซือและผู้ขายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์กันในขณะทีทังสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ

เต็มใจในการแลกเปลยีนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน วิธีการกําหนด

มลูค่ายติุธรรมขนึอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสดุ หรือกําหนดขึน

โดยใช้เกณฑ์การวดัมลูค่าทีเหมาะสม  

 เนืองจากสนิทรัพย์และหนีสนิทางการเงินสว่นใหญ่ของกองทรัสต์ฯจดัอยู่ในประเภทระยะสนั และหนีสินทางการเงิน ซึงเป็น

เงินกู้ ยืมระยะยาวคิดดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาด ดังนันกองทรัสต์ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ

หนีสนิทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชีทีแสดงในงบดลุ  

23. การบริหารจดัการทุน  

 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ฯในการบริหารทางการเงินของกองทรัสต์ฯคือการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงาน

อย่างต่อเนือง และการดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม

เงือนไขการจดัตงักองทรัสต์ฯ 

24. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 ทีประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ฯมีมติอนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

สาํหรับผลการดําเนินงานตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2558 ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2558 และกําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ในอตัราหน่วยละ 0.0940 บาท รวมเป็นเงินทงัสนิ 53.28 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที 22 มีนาคม 

2559 

25. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนไีด้รับการอนมุติัให้ออกโดยกรรมการผู้ มีอํานาจของผู้จดัการกองทรัสต์ฯเมือวนัท ี23 กมุภาพนัธ์ 2559 
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