




สิ่งที่พวกเรา กองทรัสต์ TREIT มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้เช่า นัน้

ไม่ใช่เพียงแค่โรงงานและคลังสินค้าที่มีพื้นเช่าเท่านัน้ (THE PROPERTY)

สิง่ทีม่ากไปกว่านัน้ (BEYOND) คือ พวกเรามอบประสบการณ์ ความรู้

และความเช่ียวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ตลอดจนการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ และการลงทุน

เพื่อสร้างความเติบโตของผลตอบแทน ควบคู่ไปกับ

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
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การเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรม
และโลจิสติคส์ช้ันน�าของภูมิภาคอาเซียน

• การสร้างผลตอบแทนอย่างเติบโต สม�่าเสมอ และยั่งยืนแก่ผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์
• การบรหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตก้องทรัสตอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ
 การลงทนุเชิงกลยุทธใ์นอสังหารมิทรพัยคุ์ณภาพสงู โดยใช้เงนิทนุ
 จากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ เหมาะสม ตลอดจนการบริหาร
 ความเสี่ยงของกองทรัสต์
• การบริหารกองทรัสต์อย่างมีองค์รวม โดยค�านึงถึงผู้ถือหน่วย
 ทรัสต์ ผู้เช่า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
 กองทรัสต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร
การจดัการของกองทรสัตฯ์มอียู่ทัง้สิน้ 516 ยูนติ มพ้ืีนท่ีประมาณ 1.57
ลา้นตารางเมตร ซ่ึงกระจายคลอบคลมุอยูใ่นพืน้ที่อุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศทัง้สิ้น 7 จังหวัด ในพื้นที่อุตสาหกรรม 27 แห่ง ซ่ึงมี
มูลค่ายุติธรรมทั้งส้ิน 33,987 ล้านบาท ซ่ึงถือเป็นกองทรัสต์
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

กองทรัสต์ฯ ได้ จัดตั้ง ณ วันที่  12 ธันวาคม 2557 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดฯ และเริ่มซ้ือขายในตลาด ตัง้แต่วันที่ 9 
มกราคม 2558

นบัตัง้แตว่นันัน้เป็นตน้มากองทรสัตโ์ดย บรษิทั ไทคอน แทนเนจเมน้ท์
จ�ากดั ซ่ึงเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ ไดมุ้ง่มั่น แนว่แน ่ และตัง้ใจในการ
บริหารจัดการให้กองทรัสต์เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์หลัก
ทั้งสามของผู้จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงนั่นก็คือการลงทุนเพิ่มเติมใน
อสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และการบริหารเงินทุนให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้กอง
ทรัสต์เติบโตเป็นกองทรัสต์ช้ันน�าของภูมิภาค และสามารถจ่ายผล
ประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างสม�่าเสมอ เติบโต และม่ันคง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ได้ที่เว็บไซต์ของกองทรัสต์ www.treit.co.th 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน

516ยูนิต

1.57
ล้านตารางเมตร

7 จังหวัด 27 แห่ง

33,987 ล้านบาท
ถือเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรม
และโลจิสติคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไทย

อสังหาริมทรัพย์
ภายใต้การบริหารการจัดการ
ของกองทรัสต์ฯ

พื้นท่ีประมาณ

กระจายครอบคลุม
ในพื้นท่ีอุตสาหกรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
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สรุปผลการด�าเนินงานปี 2561

(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

กลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ TREIT นั้น คือการบริหารทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ฯ ซ่ึงประกอบไปด้วยโรงงาน
และคลังสินค้าจ�านวน 516 ยูนิตซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่ อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ให้สามารถสร้างประโยชน์และรายได้อย่างสูงสุด
แก่กองทรัสต์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการที่กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืน เติบโต และสม�่าเสมอแก่ผู้ถือหน่วย

รายได้รวมของกองทรัสต์มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 1,550 ลบ (+384%) และมีการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 2,811 ล้านบาท 
(+1,394%)/1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน และในรอบปีบัญชี 2561 (มกราคม ถึง กันยายน 2561) ทางกองทรัสต์มีการจ่าย
ผลประโยชน์จากผลการด�าเนินงานในรอบปีทัง้สิ้น 0.4800 บาทต่อหน่วยทรัสต์

ในรอบผลการด�าเนินงานที่ผ่านมากองทรัสต์ได้ท�าการออกหุ้นกู้เพื่อจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จ�านวน 3,740 ล้านบาท และท�าการกู้ยืมเงิน
ระยะสัน้ 1,393 ล้านบาท เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรพัยข์องกลุม่ไทคอน โดยทางผูจั้ดการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาการกู้ยมื และการออกหุน้กู้
ในอตัราการกูย้มืที่เหมาะสมและสอดคล้องกับตลาดการเงินในขณะนัน้ๆ 

1. การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน = รายได้จากการลงทุนสุทธิ + รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนนอสังหาริมทรัพย์ + รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
 ในอสังหาริมทรัพย์ 
2. ต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย ณ สิ้นปี = อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยจ�านวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
3. ทางกองทรัสต์จะท�าการโอนทรัพย์สินในส่วนที่เหลือมูลค่าประมาณ 1,907 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2561
4. การลงทุนเพื่อสร้างส่วนขยายพื้นที่การเช่ามีมูลค่าการลงทุนประมาณ 28 ล้านบาท ปัจจุบันลงทุนไปแล้วประมาณ 3 ล้านบาท
5. เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานงวดเดือน มกราคม - กันยายน 2560 และ 2561

ในรอบผลการด�าเนินงานที่ผ่านมากองทรัสต์ได้ท�าการลงทุนในกลุ่มทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอนในส่วนแรก/3 ทรัพย์ของบุคคลอื่น และ
การลงทุนเพื่อการต่อขยายพื้นที่ให้เช่า/4 รวมทัง้สิ้น 1,786 ล้านบาท

รายได้รวม
1,954 /5 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม
19.57%

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด�าเนินงาน
3,013 /1,5 ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยทรัสต์
10.5141 บาท/หน่วย

ผลประโยชน์ตอบแทน
จากการด�าเนินงาน 9 เดือน
0.4800 บาท
ต่อหน่วยทรัสต์

ต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย
ณ สิ้นปี 3.13% /2

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

การบริหารเงินทุน

การลงทุนและการขายอสังหาริมทรัพย์

฿
฿

฿

มูลค่าการลงทุน

1,786 ล้านบาท
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สรุปข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

พื้นที่ให้เช่าคลังสินค้า 818,231 ตร.ม. 

พื้นที่ให้เช่าโรงงาน 750,485 ตร.ม.

อีอีซี 948,012 ตร.ม.

กรุงเทพตอนเหนือ 391,990 ตร.ม.

กรุงเทพตะวันออก 228,714 ตร.ม.

ยานยนต์

อิเล็กทรอนิกส์

โลจิสติกส์

บรรจุภัณฑ์

ค้าปลีก

กลุ่มผู้ผลิตอาหาร

อื่นๆ

33,987 ล้านบาท
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ภายใต้กองทรัสต์

สัดส่วนพื้นที่โรงงาน
และคลังสินค้า

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่า
ตามแต่ละพื้นที่

แบ่งแยกตาม
อุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้แก่กองทรัสต์

แบ่งแยกตามสัญชาติ
ผู้เช่าที่สร้างรายได้

แก่กองทรัสต์

516 ยูนิต
อาคารโรงงาน
และคลังสินค้า 

1,586,716
ตารางเมตร
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ

79.2%
อัตราการเช่าพื้นที่

257 ราย
จ�านวนผู้เช่า

พื้นที่กรรมสิทธิ์

70%
1,097,962 ตร.ม.

พื้นที่สิทธิการเช่า
30%

470,754 ตร.ม.

พื้นที่
ทัง้หมด

48%

15%

25%

12%
28%

23%

48%

20%

13%

14%

5%

22%

11%
2%

2%

60%52%

ญี่ปุ่น

ยุโรป

เอเชีย 
(ยกเว้นญี่ปุ่น)

ไทย

สหรัฐอเมริกา
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สรุปข้อมูลทางการเงิน

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม

สิน้สดุ ณ วนัที่
30 กันยายน

ลา้นบาท

ลา้นบาท

ลา้นบาท

ลา้นหน่วย

ลา้นบาท

%

%

เทา่

บาท/หนว่ยทรัสต์

บาท/หนว่ยทรัสต์

บาท/หนว่ยทรัสต์

บาท/หนว่ยทรัสต์

ลา้นหนว่ย

ลา้นหนว่ย

4,506.7

860.0

3,425.0

342.5

-

19.08

4.50

10.00

เริ่มท�าการ
ซ้ือขาย ณ วัน
ที่ 9 มกราคม 

2558

7,687.4

1,819.0

5,542.0

566.8

5,639.7

23.66

4.25

8.84

10.09

10.90

9.71

9.95

44.32

0.18

7,771.2

1,819.0

5,542.0

566.8

5,498.0

23.41

4.12

6.57

9.95

10.70

9.70

9.70

57.71

0.23

31,961.3

5,539.9

25,423.4

2,602.3

27,063.9

17.33

2.87

6.20

9.70

10.50

8.15

10.40

110.60

0.46

35,433.3

6,933.0

25,173.6

2,602.3

30,707.1

19.57

3.13

25.77

10.40

12.20

10.20

11.80

254.20

1.38

1. มูลค่าสินทรัพย์รวม มีการเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนินงานของกองทรัสต์ การลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตลอดจนการตีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
2. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจ่าย และ หุ้นกู้
3. มูลค่าตลาดของกองทรัสต์ = จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่ายแล้ว X ราคาตลาด ณ วันท�าการสุดท้ายของปี
4. อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อสินทรัพย์รวม = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย/สินทรัพย์รวม
5. ต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย ณ สิ้นปี = อัตราดอกเบี้ย ถั่วเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยจ�านวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
6. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
7. อ้างอิงจาก Yahoo Finance

2557 25592558 2560 2561

สินทรัพย์รวม/1

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย/2

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่ายแล้ว

มูลค่าตลาดของกองทรัสต์ (Market Capitalization)/3

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อสินทรัพย์รวม/4

ต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย ณ สิ้นปี/5

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (DSCR)/6

ราคาตลาด ณ วันเปิดการซ้ือขายของปี

ราคาตลาดสูงสุดในปี

ราคาตลาดต�่าสุดในปี

ราคาตลาด ณ วันท�าการสุดท้ายของปี

จ�านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด
ที่ท�าการซ้ือขายในปี

จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่ซ้ือขายเฉลี่ยต่อวัน

สรุปงบดุลของกองทรัสต์

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ข้อมูลการซ้ือ ขาย หน่วยทรัสต์ /7
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หมายเหตุ : รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557 - 2560 = มกราคม - ธันวาคม (12 เดือน)
 รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 = มกราคม - กันยายน (9 เดือน)

รายได้รวม

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV Per Unit)

จ�านวนอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ตามผลการด�าเนินในแต่ละรอบปีบัญชี)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

1,953.9

10.5141

516

33,987.4 

0.48

3,012.9

+384%

+7%

+5%

+12%

+1,394%

(ล้านบาท)

(บาทต่อหน่วยทรัสต์)

(ยูนิต)

(ล้านบาท)

(บาทต่อหน่วยทรัสต์)

(ล้านบาท)

2557

2557 2557

25572558

2558 2558

25582559

2559 2559

25592560

2560 2560ม.ค.-ก.ย.
2561

ม.ค.-ก.ย.
2561

2560ม.ค.-ก.ย.
2560

ม.ค.-ก.ย.
2560

ม.ค.-ก.ย.
2561

ม.ค.-ก.ย.
2561

2557 2558 2559 2560 ม.ค.-ก.ย.
2561

2557 2558 2559 2560 ม.ค.-ก.ย.
2561

11.6 7.9

415.6 488.0

160.3 226.8 201.6
403.8

655.8

10.0232

45

98 98 4,228.0
7,260.7 7,351.6

30,450.6

490

9.8823

10.1391 0.7799
0.6702 0.6328

-

9.7864

595.2

7ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



10 สารจากกรรมการผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

12 โครงสร้างกองทรัสต์

13 โครงสร้างผู้จัดการกองทรัสต์

14 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์

18 คณะผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์

20 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

23 ทรัสตี

กองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด



การเติบโตของกองทรัสต์จาก

รากฐานอันมัน่คง
และผู้จัดการกองทรัสต์ มืออาชีพ

STRONG FUNDAMENTAL
AND EXCELLENCE MANAGEMENT



สารจากกรรมการผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

ในปี 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกองทรัสต์ จากการลงทุนเพิ่มเติม
ในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอนมูลค่า 3,600 ล้านบาท ซ่ึงท�าให้รายได้รวมของกองทรัสต์เติบโตขึ้น
ซ่ึงเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของผู้เช่าในตลาด
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เคารพทุกท่าน

ในฐานะกรรมการผูจั้ดการของ บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
และสิทธิการเช่าไทคอน มีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างย่ิงในการน�าเสนอ รายงานประจ�าปี 2561 ซ่ึงประกอบไปด้วย ผลการ
ด�าเนินงาน และความส�าเร็จของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน

ความส�าเร็จของกองทรัสต์ในการเข้าลงทุน
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุ่มบริษัทไทคอน
ในปี 2561 ที่ผา่นมานัน้ถอืเป็นปีที่ประสบความส�าเรจ็ของกองทรสัต์
อีกครั้งหน่ึง กล่าวคือ กองทรัสต์ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วย
ทุกท่านในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอนมูลค่า
ประมาณ 3,600 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นทรพัยส์นิท่ีมคีณุภาพสงู ตัง้อยูใ่น
ท�าเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและโลจิสติคส์ท่ีส�าคัญของประเทศ 
และมีผู้เช่าท่ีมีช่ือเสียง และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ซ่ึงจากการ
ลงทุนในครั้งนี้จะท�าให้กองทรัสต์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และมีรายได้ที่

เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในครั้งนี้ นอกจากนั้นกองทรัสต์ได้เข้าลงทุน
ในทรัพย์นอกกลุ่มบริษัทไทคอนเป็นครั้งแรกด้วยมูลค่าการลงทุน
ทัง้สิ้น 90 ล้านบาท และลงทุนในโครงการต่อเติมขยายพื้นที่ให้เช่า
โรงงานจ�านวน 1 ยูนติ จงึท�าใหปี้ที่ผา่นมาถอืเป็นปีแหง่ความส�าเรจ็
ในการเข้าลงทุนของกองทรัสต์

การกระจายตัวของรายได้และอุตสาหกรรมของผู้เช่าที่ดีขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้เช่าที่สร้างรายได้ 10 อันดับมี
สดัสว่นรายได้รวมของกองทรัสตอ์ยูท่ี่ประมาณ 20% ซ่ึงมกีารกระจาย
รายได้ในภาพรวมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
นอกจากนัน้กองทรัสตม์กีารกระจายตวัของผูเ้ช่าในแตล่ะอุตสาหกรรม
มากขึน้ซ่ึงจะท�าให้ความเสี่ยงส�าหรบัผลประกอบการของกองทรสัต์
ลดลง

ผลการด�าเนินงานของทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์
ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2561 อัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ 79.2% โดย
กองทรัสตมี์ทรพัยส์นิกระจายอยู่ในพืน้ที่ส�าคญัหลงัการแปลงสภาพ
จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เช่าได้ครบวงจร และมี
ความหลากหลายได้ ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 สิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของทรัสต์มีมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์รวม จ�านวน 33,987 ล้านบาท สินทรัพย์รวม
จ�านวน 35,433 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมจ�านวน 1,954 ล้านบาท
และกองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจ�านวน 27,362 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิม
จากปีก่อนหน้าประมาณ 1,894 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิ
ต่อหน่วยที่ 10.5141 บาทต่อหน่วย

การบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้บริหารการเงินด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้
เกดิประโยชนส์งูสดุ โดยไดบ้รหิารอตัราสว่นการกูย้มืเงนิตอ่สินทรพัย์รวม
ของกองทรัสต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด โดย ณ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีอัตราส่วน
การกู้ยืมเงินต่อสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์อยู่ที่ประมาณ 19.57%
โดยในปีที่ผ่านมาทางกองทรัสต์ได้ท�าการออกหุ้นกู้ เพื่อท�าการคืน

หนี้ระยะสัน้ นอกจากนัน้ได้กู้ยืมเงินระยะสัน้ ซ่ึงมีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ที่ต�่ าเพ่ือท�าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอน โดย
ณ วันสิ้นปีมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.13% ต่อปี

กองทรัสต์ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งที่ A(tha)
ในปีที่ผ่านมากองทรัสต์ได้รับการจัดระดับเครดิตเรทติ้งที่ A(tha)
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตเรทติ้งสูงสุดส�าหรับ
กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติคส์ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นข่าว
ที่น่ายินดีย่ิงส�าหรับกองทรัสต์ของท่าน ซ่ึงการปรับเครดิตเรทติ้ง
ของกองทรสัตใ์นครัง้นี ้ ท�าใหค้าดวา่ตน้ทนุการกูย้มืของกองทรสัต์
มแีนวโนม้ที่จะลดลงเนื่องสถาบนัการเงนิ และสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นกู้กองทรัสต์มากขึ้น

ก้าวต่อไปของทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติคส์
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ผู้จัดการกองทรัสต์มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการท่ีจะสร้าง
ความเติบโตให้แก่กองทรัสต์ โดยในปี 2562 กองทรัสต์มีแผนที่จะ
ลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมทั้งจาก กลุ่มไทคอน และทรัพย์ของ
บุคคลอื่น นอกจากนัน้แล้วยังมีปัจจัยบวกจากการขยายตัวในภาค
อุตสาหกรรมและการสง่ออกซ่ึงสง่ผลต่อความต้องการเช่าโรงงาน
และคลงัสนิคา้มากขึน้ ผมในฐานะกรรมการผูจ้ดัการขอเป็นตวัแทน
ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์
จ�ากัด กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่านที่ได้สนับสนุน
การด�าเนินงานของกองทรัสต์มาด้วยดีตลอดปี 2561 

สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนของกรรมการ และพนักงานของบริษัท
ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ผมขอแสดงความไว้อาลัยต่อ
นายสรร วิเทศพงษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ซ่ึง
ถึงแก่กรรมในปีที่ผ่านมา ท่านประธานกรรมการ เป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ คอยช่วยแนะแนวทางและสนับสนุนแก่ผู้บริหาร
และพนกังานตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหนง่ ผมและพนกังานของ
ผู้จัดการกองทรัสต์จะขอสานต่องาน และวิสัยทัศน์ของท่าน
ประธานกรรมการในการท�าให้กองทรสัต ์กา้วสูก่ารเป็น “กองทรสัต์
อุตสาหกรรมช้ันน�าของภูมิภาค”

ขอแสดงความนับถือ

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ผู้จัดการกองทรัสต์

11ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



โครงสร้างกองทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทรัสตีผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ให้กู้ยืม

ได้รับเงินปันผล

ค่าธรรมเนียม
ทรัสตี

รายได้ค่าเช่า

ค่าเช่า

เงินให้กู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่าย

บริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลัก

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า/ซ้ือ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า

ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่า/ซ้ือ/ขาย/

โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า

ถือหน่วยทรัสต์

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

กรรมสิทธิ์

สิทธิการเช่า

เช่าทรัพย์สินหลัก

บริหารจัดการ
กองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ทรัพย์สินหลัก

ผู้เช่าทรัพย์สินหลัก

กองทรัสต์ลงทุน
ในทรัพย์สินหลักรวม 516 ยูนิต

ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 299 ยูนิต
อาคารคลังสินค้า 217 ยูนิต 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

บริหารจัดการทรัพย์สินหลัก

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ�ากัด

12 รายงานประจ�าปี 2561



โครงสร้างผู้จัดการกองทรัสต์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน 
และการลงทุน

ฝ่ายจดัการทรพัยส์นิ ฝ่ายการลงทนุฝ่ายบัญชี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายชาญศักดิ์ ธรรมสมบัติดี

1. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
 กรรมการอิสระ

2. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
 กรรมการ

3. นายฮิโรอากิ ซากาเนะ
 กรรมการ

4. นายโสภณ ราชรักษา
 กรรมการ

5. นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์
 กรรมการผู้จัดการ

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา
(รักษาการ)

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการเงิน

นางสาวน�้าทิพย์ ปานจันทร์
(รักษาการ) 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

นายภูมภาร อรุณธรรมกุล
ผูอ้�านวยการฝ่ายการจดัการทรพัย์สนิ 

และการลงทุน

นางสาวธีรกานต์ ธรรมสรางกูร
ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

นางสาวน�้าทิพย์ ปานจันทร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา
(รักษาการ) 

ผู้อ�านวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างองค์กร ตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงนิ

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา

หมายเหตุ : นายสรร วิเทศพงษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
 นายมิชิโอะ มาเอดะ กรรมการ ลาออกจากผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561
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ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
5 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2549
 และรุ่นที่ 2/2550
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
 (CGI) รุ่นที่ 5/2558

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)
0.00 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บจก.เจแปน สตราทีจิก แคปปิตอล จ�ากัด 
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บลจ.แอสเซท พลัส
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บจก.ไทคอน แมนเนจเม้นท์
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี 
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
  และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ   
  บจก.วีเน็ท แคปปิทอล

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเมื่อวันที่
27 มกราคม 2560

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต
(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
1 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Michigan State University, USA
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ National Graduate Institute for
 Policy Studies, Japan

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
• Board Success through Financing & Investment (BFI)
 (5/2561 : IOD Thai Institute of Director)
• นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุน
 (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)
0.00 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จัสท์โค (ประเทศไทย)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน เทคโนโลยี
• 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการใหญ่ และรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
  บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Ticon International Pte. Ltd.
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน แมนเนจเม้นท์
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment
   Management Co., Ltd. 
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa,
   Indonesia 
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited, Hong Kong
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ด ิเวลลอปเมน้ท์

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
• 2558 - 2559 กรรมการผู้จดัการ    บจก. ทีซีซี แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท์
• 2555 - 2558 ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานบรหิารกลาง
  ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ นายโสภณ ราชรักษา

คณะกรรมการ

กรรมการอิสระ กรรมการ
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ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเมื่อวันที่
5 เมษายน 2561

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
• Board Success through Financing & Investment (BFI)
 (5/2561 : IOD Thai Institute of Director)

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)
0.00 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน แมนเนจเม้นท์
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited, Hongkong
• 2561 - ปัจจุบัน Commissioner PT SLP Surya TICON Internusa 
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd.
   (Singapore)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte. Ltd.
   (Singapore)
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน เทคโนโลยี 
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วัน แบงค็อก เวนเจอร์ส 
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Farnborough Business Park Ltd.
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Assets Co., Ltd
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
  และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd.
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Holdings (Thailand)
   Co., Ltd.
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Investments
   (Europe) SARL (Luxembourg)
• 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd.
   (Singapore)
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd.
   (Singapore)
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd.
• 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่ม
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ นายฮิโรอากิ ซากาเนะ
กรรมการ กรรมการ

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
เริ่มวาระการเป็นกรรมการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)
0.00 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก.ไทคอน แมนเนจเม้นท์
• 2561 - ปัจจุบัน General Manager
  Mitsui&Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
  Financial & New Business Dept.
  Innovation & Corporate Development Div.

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
• 2559 - 2561 Senior Director
  Advantage Partners Asia Fund
  (Advantage Partners Pte. Ltd.)
• 2555 - 2559 General Manager
  Mitsui & Co., Ltd., Portfolio Strategy Dept.,
  Private Equity Division
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ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรกเมื่อวันที่
1 สิงหาคม2559

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 
(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
2 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Mahidol University International College
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Texas A&M University, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
• หลักสูตร Management Development Program 1 ปี 2561

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)
0.00 (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ต�าแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บจก.ไทคอน แมนเนจเม้นท์

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา
• 2546 - 2559 รองผู้จัดการทั่วไป
  บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคช่ัน

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์
กรรมการผู้จัดการ
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“การบริหารอย่างมืออาชีพ ของคณะผู้บริหาร
น�าความส�าเร็จ และการเติบโตสู่กองทรัสต์”
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คณะผู้บริหาร

คณุพรีะพฒัน ์ได้เขา้รว่มงานกับ บริษทัไทคอน แมนเนจเมน้ท์
จ�ากดั (ผู้จดัการกองทรัสต)์ ตัง้แต ่สิงหาคม 2559 ในฐานะ
กรรมการบรษัิทผูจ้ดัการของกองทรัสต ์ซ่ึงท�าหนา้ที่ควบคมุ
ดแูลการปฏิบตังิานโดยรวมของผูจั้ดกองทรัสต ์วางกลยุทธ์
โดยรวม ตลอดจนการบรหิารจดัการความสมัพันธก์บัผูม้ี
สว่นได้เสยีหลักของกองทรัสต ์และสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ของผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนั้นยังรายงานผล
การด�าเนินงานประจ�าไตรมาส และประจ�าปีตอ่คณะกรรมการ
ผู้จัดการกองทรัสต์

คณุพรีะพฒันม์ปีระสบการณด์า้นการบริหารอสงัหารมิทรพัย์
ทางดา้นอุตสาหกรรมและโลจิสตคิส์มาถงึ 20 ปี และยังเป็น
ผู้น�าในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทัง้สามกองของไทคอน เข้าร่วมกับกองทรัสต์ TREIT ซ่ึง
หลังจากแปลงสภาพแล้วท�าให้กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์
อุตสาหกรรมและโสจิสติคส์ที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย

คณุพีระพัฒน์ จบปรญิญาตรี ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์
จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
จาก Texas A&M University สหรฐัอเมรกิา และ MBA
จาก Mahidol University International College

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

01 กรรมการผู้จัดการ

คุณพรพิมล ร่วมงานกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ ตั้งแต่ 1 
ตลุาคม 2561 ในต�าแหนง่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงาน
การเงิน (Chief Financial Officer) ซ่ึงดูแลรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ตลอดจนให้ค�าปรึกษาโดยรวมแก่บุคลากรขององค์กร 

คุณพรพิมล ร่วมงานกับบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คช่ัน จ�ากัด (มหาชน) มากว่า 17 ปี โดยต�าแหน่ง
สดุท้าย คอื ผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิารการเงนิ ซ่ึงมคีวามรู้
และความเช่ียวชาญในการบริหาร Industrial Property 
โดยตรง

คณุพรพมิล จบการศกึษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ และ
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
และผา่นการอบรมในหลกัสูตร Management Development
Program 1/2561

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา

02 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน 
(รักษาการ) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการเงิน และ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
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คุณชาญศักดิ์ ได้เข้าร่วมท�างานกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ 
ตัง้แต่ปี 2558 โดยทาง บรษิทั มติซุย แอนด ์โค ไทยแลนด์
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ให้
คุณชาญศักดิ์ ซ่ึงมีประสบการณ์และความช�านาญทาง
ดา้นการบริหารโลจสิตคิส์ มาร่วมงานกับผูจ้ดัการกองทรสัต์
เพื่อพัฒนาระบบอย่างมีองค์รวม ทัง้นี้ยังได้ท�าการศกึษา
และวิเคราะห์ทรัพย์สินที่มีศักยภาพ เพื่อท�าการเข้าลงทุน
ของกองทรัสต์

คุณชาญศักดิ์ได้ร่วมงานมากับมิตซุยมากกว่า 10 ปีโดย
ได้ท�าหน้าที่บริหารทางด้านโลจิสติคส์ และแผนกบริหาร
ความเสี่ยง

คุณชาญศักดิ์ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ภาคภาษา
องักฤษ) และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ)
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณุน�้าทพิย ์เขา้รว่มท�างานกับ ผู้จดัการกองทรสัต ์ตัง้แต่
ปี 2558 ในต�าแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และได้รับ
เลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
ในปี 2559 และ (รักษาการ) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ในปี 2561 โดยรับผิดชอบทางด้านการ
บัญชีของกองทรัสต์ อันได้แก่ การควบคุมดูแลทางด้าน
ปฏิบัติงานในการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย การออกใบแจ้ง
หนี้ การช�าระเงิน และจัดเตรียมรายการบัญชีเพื่อจัดท�า
งบการเงินประจ�าไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี

คณุน�า้ทพิยม์ปีระสบการณท์างดา้นการบญัชีมากกวา่ 10 ปี
โดยเคยเป็นผู้จดัการฝ่ายบญัชี บมจ. เอสเอฟคอรป์อเรช่ัน

คุณน�้าทิพย์จบการศึกษาปริญญาโท การบัญชี และ 
บรหิารธุรกิจ จากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ ปรญิญาตรี
การบญัชี จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ
และผา่นการอบรมในหลกัสตูร Management Development
Program 1/2018

นายชาญศักดิ์ ธรรมสมบัติดี นางสาวน�้าทิพย์ ปานจันทร์

03 05ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน และการบัญชี
(รักษาการ) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์

คณุภมูภารไดเ้ขา้รว่มท�างานกับผูจ้ดัการกองทรสัตต์ัง้แต่
กรกฎาคม 2560 ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์
การเงิน การลงทุน และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบ
ในการท�าการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เขา้รว่มกบักองทรสัตซ่ึ์งเป็นการแปลงสภาพกองทนุรวมฯ
ที่ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย โดยตัง้แต ่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นมา คุณภูมภารได้เข้ามารับผิดชอบทางด้านการ
จดัการทรัพยสิ์น และการลงทนุของกองทรัสต ์ เพื่อจดัการ
บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตของกองทรัสต์

คุณภูมภารมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี
ซ่ึงเคยไดท้�างานในต�าแหนง่ Senior auditor กบั Deloitte
และฝ่ายพิจารณาการปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้าองค์กร
ขนาดใหญ่ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณภูมภาร จบปริญญาตรี บัญชี จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ MBA (Finance) จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายภูมภาร อรุณธรรมกุล

04 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และการลงทุน

คุณธีรกานต์รับผิดชอบในการติดตามและประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายการต่อ
สัญญาเช่า รวมถึงการจัดหารายได้อื่นๆ เพิ่มเติม ตลอด
จนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน
ของทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ เพื่อร่วมก�าหนดกลยุทธ์
ด้านการตลาดและการขาย ก�าหนดราคาเช่า รวมถึง
กลยุทธ์ต่างๆ ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับฝ่ายกลยุทธ์ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

คุณธีรกานต์มีประสบการณ์ท�างานด้านอสังหาริมทรัพย์
มากว่า 10 ปี ในสายงานการตลาด การขายและงาน
พัฒนาธุรกิจ ทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
พืน้ท่ีส�านกังาน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมดีา้นอุตสาหกรรม
และโลจิสติคส์มาก่อน

คุณธีรกานต์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน
ศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับมหา
บัณฑิต ด้านบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธีรกานต์ ธรรมสรางกูร

06 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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ปัจจุบนัผู้บรหิารอสังหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์คอื บรษิทั ไทคอน
โลจสิติคส ์พารค์ จ�ากัด (“ทพีาร์ค”) เป็นผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์
ส�าหรบัทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล
คอนเนค็ช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์
ส�าหรับทรพัยส์นิประเภทโรงงาน ซ่ึงไทคอน และทพีาร์คมปีระสบการณ์
ในการพัฒนา และการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน

หน้าที่หลักของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ จัดหาผู้เช่าเพื่อพื้นที่

โรงงาน และคลังสินค้าภายใต้กองทรัสต์ ประสานงาน ดูแลรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่สภาพที่ดี เพื่อพร้อมน�าออกให้เช่าหรือขาย รวมถึง
การซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี และพร้อม
ที่จะใช้หาผลประโยชน์ตลอดเวลา การเรียกเก็บ ติดตาม การเรียก
เก็บเงินช�าระเงินค่าเช่า และการด�าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่
กองทรัสต์อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ ซ่ึงสามารถ
สรุปหน้าที่ และความรับผิดชอบได้ดังต่อไปนี้

1. ขายและการตลาด
(SALES & MARKETING)

2. ซ่อมแซม ดูแลรักษา
(REPAIR & MAINTENANCE)

4. ติดต่อกับผู้เช่า
(TENANT RELATIONSHIP)

5. สนับสนุนทางด้านอื่นๆ
(SUPPORTING ROLE)

3. รายงานการดูแล
ทรัพย์สิน

(REPORTING)
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ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการจัดหาผู้เช่าเพื่อเช่าพื้นที่ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ประสานงาน รวมถึงเจรจา
กับผู้เช่าในการเข้าท�า สัญญาเช่าและสัญญาบริการ หรือสัญญา
อื่นใดที่ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน รวมถึงการ
บริหารงานให้เป็นไปตามสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงการวางแผน
การก�าหนดราคา อายุสัญญาเช่าจะเป็นการท�างานร่วมกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนัน้ยงัท�าหนา้ที่ในการด�าเนนิการดา้น
การตลาด ในการออกบู๊ท การติดป้ายโฆษณา ในพื้นที่ที่ตัง้ทรัพย์ 
และพื้นที่ส�าคัญอื่นในการเพิ่มอัตราการเช่าส�าหรับกองทรัสต์

ขายและการตลาด
(SALES & MARKETING)

1

จัดเตรียมและเสนอรายงานประจ�าเดือนในเรื่องสภาวะตลาดซ่ึงมี
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้เช่ารายใหม่ที่ เช่าพื้นที่ทรัพย์สินของกอง
ทรสัต์ ผูเ้ช่าท่ีมกีารตอ่อายุสญัญาเช่า ผู้เช่าที่ไมต่่ออายุสญัญาเช่า
รวมถึงจ�านวนผู้ท่ีเข้ามาสอบถามเพื่อมีความประสงค์จะเช่าพ้ืนที่

ทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์

จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน อันได้แก่ รายการการซ่อมแซม
ระหว่างงวด ใบแจ้งหนี้การซ่อมแซม เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี และเป็นเอกสารสนับสนุนในการตรวจสอบของทรัสตี
ตลอดจนเอกสารหลักฐานหรือรายงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิาร
ทรัพย์สินตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ร้องขอ

รายงานการดูแลทรัพย์สิน
(REPORTING)

3

ด�าเนินการเพ่ืออ�านวยความสะดวก และ/หรือ ประสานงานสนบัสนนุ
ดา้นที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์แกผู้่จัดการกองทรสัต์
เพื่อก่อเกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์

สนับสนุนทางด้านอื่นๆ
(SUPPORTING ROLE)

5

การบ�ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อพร้อมน�า
ออกให้เช่าหรือขาย ซ่ึงรวมถึงการซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์
และใช้งานได้ตลอดเวลา

บริหารจัดการและควบคุมดูแลในส่วนที่ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินใน
ด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร (Preventive Maintenance) 
ซ่ึงรวมถึง การดูแลรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบการส่ือสารและการบริหารจัดการในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน

ซ่อมแซม ดูแลรักษา
(REPAIR & MAINTENANCE)

2

ประสานงานและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เช่าในการขออนุญาต
เกี่ยวกับการประกอบธุรกจิของผู้เช่า การตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของลูกค้าในเรื่องการซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสัญญาเช่า นอกจากนัน้ยงัเป็นผู้ประสานงาน เพื่อ
จดัหา และคงไวซ่ึ้งการประกนัวินาศภยั และประกนัการเสยีหายอ่ืนๆ
ทีอ่าจจะเกดิขึน้กับบุคคลภายนอก และบรกิารอืน่ใดแกผู่เ้ช่า ตามพืน้ฐาน
การด�าเนินการทางธุรกิจให้เช่าโรงงาน และคลังสินค้า 

ติดต่อกับผู้เช่า
(TENANT RELATIONSHIP)

4

21ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



รายละเอียดผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ช่ือ บรษัิท ไทคอน อนิดัสเทรยีล คอนเนค็ช่ัน จ�ากดั (มหาชน)

ที่อยู่ ห้อง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
 กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-679-6565

โทรสาร 02-287-3153

Homepage www.ticon.co.th

ไทคอนถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2533 เพื่อด�าเนินธุรกิจก่อสร้างอาคาร
โรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในปี 2545 มทีนุจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561
จ�านวน 2,751 ล้านบาท (ช�าระแล้ว 1,834 ล้านบาท)

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส มีสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนรวม
ทัง้สิ้นร้อยละ 89.46

ช่ือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ�ากัด

ที่อยู่ ห้อง 1308 ช้ัน 13/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
 กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท ์ 02-679-6565

โทรสาร 02-287-3153

Homepage www.ticonlogistics.com

ทีพาร์ค เป็นบริษัทย่อยของ ไทคอน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 ไทคอนเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และช�าระแล้ว

ทีพาร์คได้ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและ
เรยีกช�าระแลว้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 จ�านวน 11,500 ลา้นบาท
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาคารคลังสินค้าท่ีมีคุณภาพระดับ
สากลเพ่ือให้เช่า และ/หรือ ขาย โดยในปี 2552 TPARK ได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ไทคอน (TICON) ทีพาร์ค (TPARK)

จนถึงปัจจุบัน ไทคอน และ ทีพาร์ค ได้ด�าเนินการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าคุณภาพสูง โดยอาคารโรงงานและคลังสินค้า
ดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวม 40 แห่ง การก่อสร้างอาคาร
โรงงาน และคลงัสินคา้ดงักลา่วขา้งตน้ไดด้�าเนนิงานโดยทมีงานก่อสรา้งของกลุม่บริษทัไทคอน ซ่ึงประกอบดว้ยสถาปนกิวศิวกร และผู้จดัการ
โครงการซ่ึงเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรงทัง้นี้ การมีทีมงานก่อสร้างเป็นของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ในด้านการเงินการรักษา
มาตรฐานของอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิคา้และการเพิ่มความคลอ่งตวัในการกอ่สรา้ง กลา่วคอืไทคอนสามารถเรง่งานกอ่สรา้งใหเ้สรจ็
ตามความต้องการของลูกค้าและสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจาก
การบริหารจัดการอสงัหารมิทรพัย์ที่ตนเองเป็นเจา้ของซ่ึงมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่องแลว้ ไทคอนยงัใหบ้รกิารช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอใบอนญุาต
และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้ารวมทัง้การให้บริการขอใบอนุญาตท�างานในราชอาณาจักรส�าหรับคนต่างชาติ และ
การให้บริการทั่ว ๆ ไปตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น อาจมีการแนะน�าผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าการให้บริการดังกล่าวนี้
ถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และบริการของไทคอนซ่ึงส่งผลให้ไทคอนสามารถรักษาอัตราการเช่าอาคารโรงงาน และอาคาร
คลังสินค้าให้อยู่ในระดับสูงได้ ไทคอน และทีพาร์คยังท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

22 รายงานประจ�าปี 2561



ความรับผิดชอบ

ทรัสตี

ปัจจุบันบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั (BBLAM)
เป็นทรัสตีของกองทรัสต์โดยทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุรติ ระมัดระวังเย่ียงผูมี้วชิาชีพ โดยใช้ความรู ้ความสามารถ
และความช�านาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
อย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
งานอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ภายใตร้ะบบบริหารความเสี่ยง
ที่ เพียงพอ ตามมาตรฐานของผู้มีวิชาชีพในลักษณะเดียวกันนั้น
พึงกระท�า เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
และข้อผูกพันดังต่อไปนี้

(1) ดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีสาระส�าคัญเป็นไปตามกฎหมาย
 ที่ เกี่ยวข้อง และในการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
 ต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง
 ทรัสต์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากการแก้ไขไม่เป็นไป
 ตามที่กล่าว ให้ทรัสตีด�าเนินการให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่

 ที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรัสตแ์ละตาม พ.ร.บ. ทรัสตเ์พื่อธุรกรรม
 ในตลาดทุน พ.ศ 2550 เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์โดยรวม นอกจากนั้น กรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
 การเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือการจัดการทรัสต์ที่ออกตาม
 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 และ พ.ร.บ.
 ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ 2550 มีการแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์มีข้อก�าหนด
 ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว ใหท้รสัตดี�าเนนิการเพื่อแกไ้ข
 เปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น
 ตามวธิกีารที่ก�าหนดในสัญญากอ่ตัง้ทรัสต ์ หรือตามที่ส�านกังาน
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีค�าสั่ง
 ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
 พ.ศ 2550

(2) ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดูแลจัดการ
 กองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
 และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญา
 อื่นที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
 (ก) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระท�าโดยผู้จัดการ
  กองทรัสต์ที่ ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. 
  ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตัง้อยู่

 (ข) ดูแลและด�าเนินการตามที่จ�าเป็นเพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์
  มีลักษณะและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน
  สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึง
  การถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมและการแต่งต้ัง
  ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่

 (ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์โดยผู้จัดการ
  กองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย
  ที่เกี่ยวข้อง

 (ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการ
  ติดตามสิทธิประโยชน์ที่ เกิดจากทรัพย์สินของกองทรัสต์
  และการจัดท�าบัญชีทรัพย์สินในกองทรัสต์ รวมทั้งการมี
  มาตรการที่ เพียงพอในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
  ของกองทรัสต์

(3) ควบคุมดูแลผู้จัดการกองทรัสต์ให้มีการจัดท�าและเปิดเผย
 ข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก�าหนดใน
 สญัญากอ่ตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงรวมถงึการจดัท�า
 และส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
 การด�าเนนิงานของกองทรสัตต์อ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
 (ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
 (ข) งบการเงินประจ�างวดการบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
  และแสดงความเห็นแล้ว
 (ค) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการด�าเนินงาน
 (ง) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทรัสต์

23ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



 โดยใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการ
 ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และเป็นไปตามมาตรฐาน
 การบัญชีท่ีก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมถึง
 ค�านงึถึงมาตรฐานท่ีคณะกรรมการควบคมุการประกอบวชิาชีพ
 สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบ
 ไว้ด้วย นอกจากนัน้ ให้รายงานและช้ีแจงเหตุผลต่อส�านักงาน
 คณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดยไมชั่กช้า
 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 เปิดเผยสารสนเทศ
 ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และจัดส่ง
 รายงานประจ�าปีของกองทรัสตใ์หแ้กผู่ถ้อืหนว่ยทรัสต ์ พร้อมกบั
 หนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี

(4) ก�ากับดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีข้อมูลที่ เพียงพอต่อ
 การตดัสนิใจของผูล้งทนุ โดยข้อมูลดงักลา่วตอ้งสื่อสารไดอ้ยา่ง
 ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท�าให้ส�าคัญผิด รวมทั้งต้องใช้
 ความระมดัระวงัอยา่งสมเหตผุลเพื่อใหม้ั่นใจได้วา่ไดใ้หค้�าแนะน�า
 ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนหรือตัดสินใจเพื่อผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

(5) ดูแลให้กระบวนการเพิ่มทุนและลดทุนช�าระแล้วของกองทรัสต์
 ซ่ึงด�าเนินการโดยผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามที่ก�าหนดใน
 สัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) ดูแลการด�าเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้การได้มา
 และจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็นไปตามที่ก�าหนด
 ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(7) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่
 ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ ซ่ึงรวมถึงการจัดให้มี
 การประกันภัยที่ เพียงพอตลอดระยะเวลาที่ทรัสต์ลงทุนใน
 ทรัพย์สินหลักนัน้ โดยครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจ
 เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัยความรับผิดต่อ
 บุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์
 หรือจากการด�าเนินการในอสังหาริมทรัพย์

(8) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด�าเนินงานทางธุรกิจ กู้ยืมเงินเพ่ือ
 กองทรัสต์ ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
 เข้าท�าสัญญา และด�าเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ เป็นไป
 ตามที่ก�าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(9) ดแูลใหผู้้จดัการกองทรสัตด์�าเนนิการเก่ียวกับการประเมนิมูลคา่
 ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา
 ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(10) ดแูลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ด�าเนนิการเกี่ยวกบัการท�าธุรกรรม
 ระหว่างทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยง
 กนักบัผู้จดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามที่ก�าหนดในสญัญาก่อตัง้
 ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(11) ดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการจ�ากัดสิทธิในการรับประโยชน์
 ตอบแทนของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่ถอืหนว่ยทรสัตเ์กินกวา่อตัรา
 หรอืไมเ่ป็นไปตามที่ก�าหนดในสญัญากอ่ตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมาย
 ที่เกี่ยวขอ้ง ใหด้�าเนนิการเป็นไปตามที่ก�าหนดในสญัญากอ่ตัง้
 ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(12) ดแูลใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจั์ดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหนว่ยทรสัต์
 การด�าเนนิการเกี่ยวกบัการขอมตจิากที่ประชุมผู้ถอืหนว่ยทรสัต์
 และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซ่ึงรวมถึงการจ�ากัดสิทธิในการ
 ออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตามท่ี
 ก�าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(13) ในกรณีผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอ่ืนบริหาร
 อสังหาริมทรัพย์แทน จะดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์เลือก
 ผู้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยผู้จัดการ
 กองทรัสต์จะต้องแสดงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
 อสงัหารมิทรพัยใ์หชั้ดเจนและมรีะบบในการก�ากบัและตรวจสอบ
 การจัดการแทนอย่างเพียงพอ

(14) ก�าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดท�าและจัดส่งรายงานการ
 เบกิจา่ยทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ากบญัชีเพื่อการด�าเนนิงาน
 ประจ�าวัน (Petty Cash) ภายในระยะเวลาที่สมควร เพื่อ
 ตรวจสอบรายการดังกล่าว

(15) ก�าหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดูแล
 ให้ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็น
 ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นและสมควรซ่ึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
 จัดการกองทรัสต์โดยตรง

(16) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการหรือการท�าธุรกรรม
 เพ่ือกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ เพ่ือการเปิดเผย
 ข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน หรือเมื่อส�านักงาน ก.ล.ต.
 ร้องขอ

(17) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครั้ง เพ่ือตอบข้อซักถาม
 และให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงมติว่า
 เป็นกรณีที่ เ ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมาย

24 รายงานประจ�าปี 2561



 ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงต้องทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
 ทรัสต์ทราบว่าการด�าเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระท�าได้
 ในกรณีที่การด�าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(18) จัดท�ารายงานเสนอตอ่ส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท�าการ
 นับแต่รู้ หรือพึงรู้ถึงกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระท�าการ
 หรอืงดเวน้กระท�าการ จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทรสัต์
 หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่

 เกี่ยวข้อง รวมทั้งด�าเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยา
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควร

(19) บังคับช� าระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับช� าระหนี้เพ่ือให้เป็นไป
 ตามข้อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลอื่น

(20) แยกการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สิน
 ส่วนตัวของทรัสตี

(21) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการกองทรัสต์ตามความจ�าเป็นและ
 อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่าง
 นัน้กไ็ด ้ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่สญัญา
 ก่อตัง้ทรสัตไ์ดร้ะบุไว ้ ในกรณท่ีีไมม่ผู้ีจดัการกองทรสัต์ หรือ
 มีเหตุท่ีท�าให้ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 เพ่ือป้องกัน ยังยั้ง หรือจ�ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่าง
 ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
 โดยรวม และด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญา
 ก่อตัง้ทรสัตแ์ละ พ.ร.บ. ทรัสตใ์นการจัดให้มผูีจั้ดการกองทรสัต์
 รายใหม่

(22) ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนท�า
 หน้าที่เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือด�าเนินการใดๆ
 ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ค�านึงถึงและรักษาผลประโยชน์
 สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(23) จัดใหม้กีารจดัท�าทะเบยีนผู้ถอืหนว่ยทรสัต ์ โดยอาจมอบหมาย
 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
 ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
 หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ด�าเนินการแทนได้ โดยทะเบยีน
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก) รายละเอียดทั่วไป ซ่ึงได้แก่ ช่ือผู้จัดการกองทรัสต์และ
  ทรัสตี จ�านวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช�าระแล้ว
  วนัเดือนปีที่ออกหน่วยทรสัต ์ และขอ้จ�ากดัในเร่ืองการโอน
  (ถ้ามี)

 (ข) รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซ่ึงได้แก่ ช่ือ
  สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เลขที่หน่วยทรัสต์
  (ถ้ามี) จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ วันเดือนปีที่ลงทะเบียน
  เป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ วันเดือนปีที่

  ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี)
  และเลขที่ค�าร้องขอให้เปล่ียนแปลงหรือจดแจ้งรายการ
  ในทะเบียน (ถ้ามี)

 ทั้งนี้ ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอัตราท่ี
 ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย
 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
 อสังหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียนผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์ ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน
 หลักทรัพย์ ต้องก�ากับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตาม
 หลักเกณฑ์การจัดท�าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์และ
 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่มีการจัดท�าหลักฐานตามระบบ
 ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(24) ช�าระเงิน หรอื ทรพัยส์นิอื่นรวมทัง้การใหส้ทิธ ิหรอื การจ�ากดั
 สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายช่ืออยู่ในทะเบียน
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันหรือ
 ตามกฎหมาย

(25) จัดท�าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์ โดยมีข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์
 และบุคคลอื่นได้ รวมทัง้มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 กับการจัดการทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ นาย
 ทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
 ติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ได้ และมีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วย
 ทรัสต์ไม่สามารถขายคืน หรือ ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และใน
 กรณทีี่มขีอ้จ�ากดัสิทธขิองผู้ถอืหนว่ยทรัสต ์ตอ้งระบุขอ้จ�ากดั
 สิทธินัน้ไว้ให้ชัดเจน

(26) ในกรณทีี่มเีหตใุนการเปลี่ยนผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามที่ก�าหนด
 ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะด�าเนินการ
 ขอมตผู้ิถอืหนว่ยทรัสตเ์พื่อแตง่ตัง้ผู้จัดการกองทรัสตร์ายใหม่
 ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว และจะแต่งตัง้
 บุคคลที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่
 วันที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอมติแล้วแต่ไม่ได้รับมติ จะ
 ด�าเนินการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่โดยค�านึงถึง
 ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเป็นส�าคัญ
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ค่าธรรมเนียมทรัสตีตามที่ระบุใน สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ครั้งที่ 2) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
 
1. ส�าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนที่ ไม่เกิน 15,000
 ล้านบาท : เท่ากับร้อยละ 0.060 (ศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์) ต่อปี
 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนนัน้

2. ส�าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่า 15,000
 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาท : เท่ากับร้อยละ 0.045 (ศูนย์
 จุดศูนย์สี่ห้า) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ใน
 ส่วนนัน้

3. ส�าหรับทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่า 30,000
 ล้านบาทขึ้นไป : เท่ากับร้อยละ 0.030 (ศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์)
 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ในส่วนนัน้

โดยทรสัตจีะค�านวณคา่ธรรมเนยีมทรัสต ี และเรียกเกบ็จากกองทรสัต์
ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์รวมของกองทรัสต์ในวันสุดท้ายของ
แตล่ะเดอืนเป็นฐานในการค�านวณคา่ธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งข้างตน้
จะไม่รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นๆ ที่แต่งตั้งโดย
ทรัสตี

นอกจากนี้ ทรัสตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่

ในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน การออกไปตรวจสอบการซ้ือ เช่า
จ�าหน่าย หรอืโอนสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์รวมทัง้การตรวจสอบ
ทรพัย์สนิตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชนข์องกองทรสัต์ โดยสามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวจาก
ทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัด
ส�าเนาเอกสารสิทธิ เป็นต้น

ข้อมูลทรัสตี
ช่ือ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ
 ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
 กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท ์ 0-2674-6400
โทรสาร 0-2679-6882
Homepage www.bblam.co.th

ค่าธรรมเนียมในการท�าหน้าที่ทรัสตี รายละเอียดทรัสตี
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รายละเอียดทรัสตี

“เป้าหมายสูงสุดของกองทรัสต์ คือ การสร้าง
ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์”
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30 โครงสร้างธุรกิจของกองทรัสต์

32 กลยุทธ์ของกองทรัสต์

34 โรงงาน และคลังสินค้าที่กองทรัสต์ลงทุน

36 เหตุการณ์ส�าคัญของกองทรัสต์

38 สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 โดยผู้จัดการกองทรัสต์

54 นักลงทุนสัมพันธ์

58 แผนที่ ที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์

59 อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์

77 ภาพรวมของอุตสาหกรรม

สร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์



การบริหารอสังหาริมทรัพย์

และการจัดการเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง

ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

MAXIMIZE BENEFITS
TO OUR TRUST UNITHOLDERS



โครงสร้างธุรกิจของกองทรัสต์

กองทรัสต์มีเป้าหมายอันสูงสุดคือ การสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซ่ึงการบรรลุ
วตัถปุระสงคด์งักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งท�าการผสานทรพัยากรทุกอยา่งในการผลักดนักลยุทธข์องกองทรสัตใ์หเ้กิดการบรรลผุล
ภายใต้การด�าเนินธุรกิจอย่างมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่

กองทรัสต์มีเครือข่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนที่

หลากหลายซ่ึงท�าให้กองทรัสต์สามารถเข้าแหล่งเงินทุน
ที่มีต้นทุนที่เหมาะสมได้

ไทคอน และ ทีพาร์ค เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ประสบการณใ์นการบรหิารโรงงาน และคลังสนิคา้มายาวนาน

ซ่ึงท�าให้การดูแลทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
และมีประสบการณ์ท�าให้เกิดการสร้างประโยชน์สูงสุด

แก่กองทรัสต์ ตลอดจน การด�าเนินงาน
และการบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ

กลุ่มไทคอนได้ให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อนแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไทคอนจะน�าเสนอทรัพย์สินใด ๆ

แก่บุคคลอื่น ๆ

ด้วยฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
และสัญชาติ ท�าให้ portfolio ทรัพย์สินของกองทรัสต์

มีความสมดุล และมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บุคลากรของ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
ผู้จดัการกองทรสัต์นัน้ม ีความรูค้วามสามารถ ในสายงาน
บรหิารอสงัหารมิทรัพย์ทางดา้นอุตสาหกรรมและโลจสิติคส์
จงึท�าให้เกิดการสรา้งมูลคา่อยา่งมอีงคร์วมของกองทรสัต์

ทรัพยากรของกองทรัสต์ (TRUST’S RESOURCE)

แหล่งเงินทุนที่หลากหลาย
(VARY SOURCE OF FUNDS)

ทีมบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
(PROPERTY MANAGEMENT TEAM)

การบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์
(VISIONARY MANAGEMENT TEAM)

สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน
(RIGHT OF FIRST REFUSAL)

ฐานลูกค้าอันกว้างขวาง
(LARGE POOL OF TENANTS BASE)

ทรัพยากรบุคคล
(HUMAN RESOURCES)
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ด้วยทรัพยากรที่กองทรัสต์มีอยู่เป็นแรงสนับสนุนกลยุทธ์ของกอง
ทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างผล
ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้มีส่วนได้เสียของกองทรัสต์

การเติบโตอย่างยัง่ยืนของกองทรัสต์
(COMMITTED LONG TERM GROWTH)

การเติบโตอย่างมั่นคง
เพื่อสร้างผลประโยชน์

ตอบแทนสูงสุด
แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

การด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารอย่างยั่งยืน
เพื่อเพิ่มคุณค่า

แก่ผู้ถือหน่วนทรัสต์

การบริหารทรัพยากร
ของกองทรัสต์

โอกาสและความเสี่ยง
ในการด�าเนินธุรกิจ

การจัดการภายใต้
สภาพแวดล้อมของตลาด

อุตสาหกรรม
และโลจิสติคส์

กา
รล

งท
ุนเพ

ิ่ มเต
ิม การบรหิารอสังหาริมทรัพ

ย์

การบริหารเงินทุน
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กลยุทธ์ของกองทรัสต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์วตัถปุระสงคห์ลักในการบรหิารกองทรสัต์ใหส้ามารถสรา้งผลประโยชนต์อบแทนสงูสดุ และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยนื
ทัง้ในรูปของผลประโยชน์ตอบแทน สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ซ่ึงผู้จัดการกองทรัสต์มีกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กองทรัสต์ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการกองทรัสต์มีเป้าหมายในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมแก่กองทรัสต์ ไม่เพียงแต่ทรัพย์สินของ
บุคคลในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แต่ยังรวมถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่น 
โดยเน้นการลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าในพ้ืนที่นิคมอุตสากรรม
หลกัของประเทศ และในพ้ืนที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมส�าคญั
ของประเทศไทย โดยการลงทนุไมไ่ดจ้�ากดัเพยีงแต่การลงทุนในโรงงาน
และคลังสินค้าในประเทศ เท่านัน้ ทางกองทรัสต์พร้อมที่จะลงทุนใน 
โรงงาน และคลังสินค้าในต่างประเทศหากสินทรัพย์สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่สูง และตัวสินทรัพย์มีคุณภาพตามมาตรฐานของ 
โรงงานและคลังสินค้าสมัยใหม่

เพื่ อเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมและคณุสมบัติของทรัพยสิ์นที่จะลงทนุ โดยจะพจิารณา
ถึงปัจจัยที่ส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้

• คณุภาพของทรพัยส์นิ เช่น ท�าเลที่ตัง้ สภาพที่ดนิ สภาพอาคาร
 ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎ
 ข้อบังคับที่ถูกต้อง และความเสี่ยงที่เหมาะสม
• อัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ 
• คุณสมบัติและความสามารถในการช�าระของผู้เช่ารายย่อย 
• อัตราการเช่าพื้นที่ 

นอกจากนั้นด้วยกฎการลงทุนของกองทรัสต์ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทจ.49/2555 และ 
สัญญาการก่อตั้งกองทรัสต์ นั้นทางกองทรัสต์สามารถพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ไดใ้นอัตรารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรพัยส์นิรวมของ
กองทรัสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นโอกาสของกองทรัสต์ในการพัฒนา
ทรัพย์สินเองในอนาคต

การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์1

การเตบิโตอยา่งมัน่คง
เพื่อสร้างผลประโยชน์

ตอบแทนสูงสุด
แก่ผูถ้อืหนว่ยทรัสต์
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การบริหารอสังหาริมทรัพ
ย์

การที
่มีสปอนเซอร์ที่เข้มแข็ง

ผู้บริหารกองทรัสต์ที ่มีประสบการณ
์แล
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การบริหารเงินทุน

ความเข้มแข็งของฐานผู้เช่าของกอ
งทรัส

ต์
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นอกจากนัน้แล้ว กองทรัสต์ยังมีจุดแข็ง (Competitive Edge) ที่สนับสนุนกลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้มีความเข้มแข็ง และปฏิบัติการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันได้แก่

เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่ารายยอ่ย
อยา่งแทจ้รงิ ผู้จดัการกองทรัสตจึ์งจัดจ้างผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย์
คือ ไทคอนและทีพาร์ค (เจ้าของทรัพย์สินเดิม) เนื่องจากมีความ
สัมพันธ์และความเข้าใจผู้เช่ารายย่อยเป็นอย่างดี รวมถึงมีทีมงาน
ที่เพียงพอ และสามารถให้บรกิารแกผู้่เช่ารายยอ่ยไดอ้ยา่งทันทว่งที
นอกจากนี้ ยังมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางทัง้ในและนอกประเทศ จาก
ประสบการณท่ี์ยาวนานและเป็นผู้น�าในธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าวและส่งผลให้อัตราการเช่าเติบโตควบคู่
กันไป ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ ซ่ึงการบรหิารอสงัหารมิทรัพยภ์ายใต้กองของไทคอน
และทีพาร์คนั้นเป็นไปอย่างมืออาชีพ และสามารถบริหารให้อัตรา
การเช่า และอตัราการต่ออายุสญัญาเช่ามกีารเตบิโตอยา่งสม�่าเสมอ
และนอกจากนั้นทางผู้จัดการกองทรัสต์ยังศึกษาทางเลือกในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการบริหารพื้นที่

เพ่ือใช้พ้ืนท่ีให้เช่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ เช่น การ
ศึกษาโครงการแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่หลังคาของโรงงาน และ 
คลังสินค้าเป็นต้น

กลุม่บรษิทัไทคอน เป็นสปอนเซอรข์องกองทรสัตท์ี่เสนอขายโรงงาน
คลังสินค้าและ ทรัพย์สินประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติคส์อื่นๆ ที่

มีคุณภาพสูงแก่กองทรัสต์ตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงปัจจุบัน
และทางกองทรสัตไ์ดร้บั สทิธทิีจ่ะปฏเิสธกอ่น (Right of First Refusal)
จากไทคอน อันหมายถึงในกรณท่ีีกลุม่บรษิทัไทคอนจะขายทรพัยส์นิ
ให้กับบุคคลอื่นจะต้องมาเสนอขายแก่กองทรัสต์เป็นล�าดับแรก
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทไทคอน ยังท�าหน้าที่ เ ป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการดูแล
จัดการบริหารทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้เช่าของกองทรัสต์มีประมาณทัง้สิ้น 
257 ราย ซ่ึงผู้เช่ามีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีช่ือเสียง 
และมกีารกระจายตวัจากหลากหลายอุตสาหกรรม ท�าให้มกีารรกัษา
สมดุลความเสี่ยงจากผู้เช่า (Balanced and Well diversified 
tenants base)

ทมีผู้บรหิาร บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ�ากดั ผู้จดัการกองทรสัต์
ซ่ึงประกอบไปดว้ยผู้บริหารที่มปีระสบการณจ์ากสายงาน การบรหิาร
อสังหาริมทรัพย์ทางด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติคส์ และสายการ
บริหารทางการเงิน และการลงทุนซ่ึงเป็นการผสมผสานความรู้
ประสบการณ์ และการท�างานเป็นทีม ซ่ึงจะน�าพากองทรัสต์สู่การ
เติบโตที่ยั่งยืน

กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาจากสถาบันการเงิน ประกันภัย 
และบริษัทช้ันน�าของประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงมั่นใจและเช่ือใน
การบรหิารงานกองทรสัตข์องผู้จัดการกองทรสัต ์ และนอกจากนัน้
เป็นฐานการสนับสนุนในกรณีที่กองทรัสต์จะออกหุ้นกู้เพ่ิมเติมซ่ึง
จะเป็นฐานนักลงทุนที่พร้อมจะลงทุนในหุ้นกู้

ผู้จัดการกองทรัสต์มีแผนการจัดการโครงสร้างเงินทุน และต้นทุน
การกู้ยมืใหเ้หมาะสม ซ่ึงหลกัการบรหิารเงนิกู้ยมืนัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์
จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียของตลาด ณ ปัจจุบันรวมถึงการ
คาดการณอ์ตัราดอกเบีย้ในอนาคต เพื่อพจิารณาการกูย้มืในรูปแบบ
ที่ เหมาะสมในแต่ขณะนั้นๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตอย่างย่ังยืน
และสม�่ าเสมอแก่กองทรัสต์ นอกจากนั้นผู้จัดการกองทรัสต์
ได้วางแผนการใช้เงินทุนจากหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้
มคีวามเสี่ยงจากการบรหิารการช�าระหนีส้นิ และไมใ่หเ้กนิอตัราสว่น
การกู้ยืมที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซ่ึงก�าหนดไว้ที่ 35% (ในกรณีที่ไม่มีเครดิตเรทติ้ง
ระดบัเกรดลงทนุ) หรอื 60% (ในกรณมีเีครดิตเรทติง้ระดบัเกรดลงทนุ) 

นอกจากนั้นผู้จัดการกองทรัสต์ยังบริหารให้เครดิตเรทต้ิงของ
กองทรัสต์อยู่ในระดับเกรดการลงทุน (Investment grade) ซ่ึง
ปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั A (tha) ซ่ึงจดัอนัดบัโดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ�ากัด
ซ่ึงถอืวา่เป็นอนัดบัเรทติง้ที่สงูสุดส�าหรบักองทรัสตป์ระเภทอุตสาหกรรม
และโลจิสติคส์ ณ ปัจจุบันของประเทศไทย

การบริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์

การที่มีสปอนเซอร์ที่เข้มแข็ง
(STRONG AND COMMITTED SPONSOR)

ความเข้มแข็งของฐานผู้เช่าของกองทรัสต์ 
(STRONG AND DIVERSIFY TENANT)

ผู้บริหารกองทรัสต์ที่มีประสบการณ์
(EXPERIENCED MANAGEMENT TEAM)

การมฐีานนกัลงทนุและสถาบนัการเงนิที่หลากหลาย
(ENLARGE INVESTOR AND FINANCIAL 
INSTITUTION BASED)

การบริหารเงินทุนของกองทรัสต์2

1

3

2

4

3
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อุปกรณ์ส่องสว่าง
(Lightning Fixture)

ระบบป้องกันอัคคีภัย
(Fire Protection System)

พื้นที่ส�านักงาน
(Office Area)

ถนนกว้าง
(Wide Road)

เพดานสูง
(Clear-Height)

ป้อมยาม
(Security Box)

โครงสร้างอาคารเหล็ก
(Pre-Engineered Steel Structure)

พื้นรับน�้าหนักได้ 1-3 ตัน
(High floor Load)

หมายเหตุ : ภาพโรงงานนัน้อ้างอิงจากภาพโรงงานของ บริษัทไทคอน

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

โรงงานคุณภาพสูง
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ระบบป้องกันอัคคีภัย
(Fire Protection System)

ประตูส�าหรับขนถ่ายสินค้าและลานยกระดับไฮโดรลิค
(Overhead Doors With Hydraulic Dock Levelers)

พื้นที่ส�านักงาน
(Office Area)

พื้นคอนกรีตคุณภาพสูง รับน�้าหนักได้ 3-5 ตัน
(Industrial Concrete Floor)

หลังคา 2 ช้ันระบายความร้อน
(Extra Roof Ridge)

เพดานอาคารสูง 10-22 เมตร
(Extra Clear Height)

ความกวา้งระหวา่งเสา 18-30 เมตร
(Wide Column Span)

หมายเหตุ : ภาพคลังสินค้านัน้อ้างอิงจากภาพโรงงานของ บริษัททีพาร์ค

คลังสินค้าสมัยใหม่
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เหตุการณ์ส�าคัญของกองทรัสต์

เม.ย. 61

พ.ค. 61 มิ.ย. 61

ก.พ. 61

22 กุมภาพันธ์
ประกาศงบการเงนิ และผลการด�าเนนิงาน
ประจ�าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และประกาศจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนส�าหรับผลการด�าเนินงานเดือน 
พฤศจิกายน และธันวาคม 2560 ที่

หน่วยละ 0.1100 บาท และก�าหนดการ
เรียกประชุมสามญัประจ�าปี 2561 ณ วันที่

5 เมษายน 2561

14 พฤษภาคม
• ประกาศงบการเงิน และผลการด�าเนินงานไตรมาส
 1/61 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และประกาศจ่าย
 ผลประโยชน์ตอบแทนที่หน่วยละ 0.1600 บาท
• คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติในการ
 ขยายพ้ืนที่ให้เช่าโรงงานยูนิต AAA 14.2 ซ่ึงปัจจุบัน
 ผู้เช่ามสีญัญาเช่าระยะยาวกบักองทรัสต ์ซ่ึงการลงทนุ
 จะท�าการขยายพ้ืนที่ เช่าจ�านวน 1,700 ตารางเมตร
 ซ่ึงมีมูลค่าลงทุนประมาณ 28 ล้านบาท 

28 พฤษภาคม
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน ยูนิต M 1.6/2
ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวัดชลบุรี แก่
บริษัท ไทย ซันเคียว จ�ากัด (ผู้ซ้ือ) 

12 มิถุนายน
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติในการเรียกประชุม
วิสามัญครัง้ที่ 1/2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อเสนอวาระการเข้า
ลงทุนในทรัพย์ของกลุ่มบริษัทไทคอน

28 มิถุนายน
กองทรัสต์ได้ท�าการออกหุ้นกู้รวมทัง้สิ้น 3,740 ล้านบาท ซ่ึงสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ชุด ได้แก่
• หุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่า 1,800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.50%
• หุ้นกู้อายุ 4 ปี มูลค่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.97%
• หุ้นกู้อายุ 7 ปี มูลค่า 380 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.65%
• หุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่า 1,260 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.06%

5 เมษายน
• แต่งตัง้ นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ เป็นกรรมการ ของ บริษัท ไทคอน
 แมนเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์) แทน นายวีรพันธ์ พูลเกษ

• ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ�าปี 2561 ซ่ึงทุกวาระการประชุม
 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

23 เมษายน
TRIS Rating จัดอันดับ Rating TREIT 
ที่ A (Stable Outlook)

36 รายงานประจ�าปี 2561
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ก.ย. 61 พ.ย. 61

26 กันยายน
ลงนามสัญญาขายที่ดนิพร้อมอาคารโรงงาน ยูนติ A 1.75
ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
กับ บริษัท เอ็มไอซี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(ผู้ซ้ือ) 

27 กันยายน
• ลงนามสญัญาซ้ือที่ดนิพร้อมอาคารโรงงาน ซ่ึงตัง้อยูใ่น
 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนคร
 ศรีอยุธยา กับบริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีช่ัน 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (ผูข้าย) ดว้ยมูลคา่การเขา้ลงทนุ
 จ�านวน 90 ล้านบาท

• ลงนามสัญญาขายที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า ยูนิต
 W1 ซ่ึงตัง้อยูใ่น โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ โรจนะ
 จังหวัด ปราจีนบุรี กับ บริษัท สยาม นิสทราน จ�ากัด
 (ผู้ซ้ือ)

1 พฤศจิกายน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมอาคารโรงงาน ยูนิต A1.75 
ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
แกบ่รษิทั เอม็ไอซี อนิดสัเทรยีล (ประเทศไทย) จ�ากดั (ผูซ้ื้อ)

20 พฤศจิกายน
ประกาศงบการเงิน และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และประกาศจ่ายผล
ประโยชน์ตอบแทนที่หน่วยละ 0.1600 บาท และก�าหนด
การประชุมสามญัประจ�าปี 2562 ณ วนัที ่28 มกราคม 2562

26 พฤศจิกายน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมอาคารคลังสินค้า ยูนิต W1 
ซ่ึงตั้งอยู่ในทีพาร์ค โรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี แก่บริษัท 
สยาม นิสทราน จ�ากัด (ผู้ซ้ือ)

1 สิงหาคม
ประชุมวสิามญัสามญัผูถ้อืหนว่ยทรสัต์
ครั้งที่ 1/2561 ซ่ึงผู้ถือหน่วยอนุมัติให้
กองทรัสต์ เข้ าท�าการเข้ าลงทุนใน
ทรพัย์สนิของกลุ่มไทคอนมูลคา่รวมกัน
ไม่เกิน 3,600.13 ล้านบาท

2 สิงหาคม
แถลงข่าวความส�าเร็จการเข้าลงทุนในทรัพย์ของกลุ่มไทคอน

14 สิงหาคม
ประกาศงบการเงิน และผลการด�าเนินงานไตรมาส 
2/61 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และประกาศ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่หน่วยละ 0.1600 บาท

30 สิงหาคม
ท�าการโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่า ทรัพย์สิน
จากกลุ่มบริษัทไทคอนในส่วนแรกมูลค่าประมาณ 
1,693 ล้านบาท และจะโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เหลือ
ภายใน 31 ธันวาคม 2561
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สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561
โดยผู้จัดการกองทรัสต์
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อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มไทคอน

โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 
จ.ชลบุรี

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

ก่อนรายการก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
จากการประเมินมูลค่า

(มูลค่ายุติธรรม)

อสังหาริมทรัพย์ของ
บจก. สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีช่ัน 

(ประเทศไทย)

การลงทุนขยายพื้นที่โรงงานให้เช่า 
ที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ 

จ.ระยอง

การลงทุนในทรัพย์สิน การขายทรัพย์สิน

1. การเข้าลงทุน การขาย และการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการของผู้จัดการกอง
ทรัสต์ได้พิจารณาการเข้าลงทุนเพ่ิมเติมในโรงงาน และคลังสินค้า
คุณภาพสูงทั้งสิ้น 1,783 ล้านบาท 27 ยูนิต พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 
85,106 ตารางเมตร และท�าการลงทนุขยายพืน้ที่ใหเ้ช่าโรงงาน ยูนติ
AAA 14.2 นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดระยองมูลค่า
การลงทุนรวมประมาณ 28 ล้านบาท (ณ วันที ่30 กันยายน 2561
ทางกองทรัสต์ได้ลงทุนไปแล้วทัง้สิน้ประมาณ 3 ล้านบาท) 

ในส่วนการขายอสังหาริมทรัพย์ในงวดปีที่ผ่านมา ทางกองทรัสต์
ได้ท�าการขายโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวัดชลบุรี 
(มูลคา่ยุตธิรรม 46.7 ลา้นบาท )

+1,693 ล้านบาท

-47 ล้านบาท

1,739 ล้านบาท
+90 ล้านบาท

+3 ล้านบาท

=

39ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



1.1. การเข้าลงทุน

1,693.1

1,907.1

1,783.1 85,106.0/1

30 สิงหาคม 2561

ภายในวันที่

31 ธันวาคม 2561

27 กันยายน 2561

ภายในวันที่

30 กันยายน 2562

ที่ตัง้

ที่ตัง้

วันโอนกรรมสิทธิ์

ประมาณการณ์
วันโอนกรรมสิทธิ์

ราคาเข้าลงทุน
(ล้านบาท)

ราคาเข้าลงทุน
(ล้านบาท)

พื้นที่ให้เช่าที่เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

พื้นที่ให้เช่าที่เพิ่มขึ้น
(ตารางเมตร)

โรงงานและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทไทคอนในส่วนแรก

โรงงานและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทไทคอนในส่วนที่สอง

โรงงานของบริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

โครงการขยายพื้นที่ให้เช่าโรงงาน

รวมทัง้สิ้น

สมุทรปราการ

ชลบุรี

อยุธยา

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

ปราจีนบุรี

ชลบุรี

พื้นที่ใหม่ 79,106.0

พ้ืนท่ีแปลงสภาพ 35,250

พ้ืนท่ีใหม่ 72,775

พ้ืนท่ีแปลงสภาพ 28,100

ปัจจุบนัลงทุนไปแลว้ 
3.0 ลา้นบาท

ประมาณ 28 ลา้นบาท

อยุธยา

ระยอง

90.0 6,000.0

1,700

อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน (เสร็จสิ้นแล้ว)

อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน ณ ปัจจุบัน (คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในรอบปีบัญชี 2562)

1. ค�านวณจากพื้นที่ทรัพย์สินใหม่เท่านัน้

40 รายงานประจ�าปี 2561



1.1.1 การเข้าลงทุน

โรงงานและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทไทคอน

โรงงานของบริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีช่ัน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

มูลค่าการเข้าลงทุน : ประมาณ 3,600 ล้านบาท/1

มูลค่าการเข้าลงทุน : 90 ล้านบาท/1

จากการประชุมวิสามัญครัง้ที่ 1/2561 ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติให้
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอน/2ในมูลค่า
การลงทุนรวมกันไม่เกิน 3,600,130,000 บาท/1 ซ่ึงทรัพย์สินใหม่
ประกอบไปดว้ย โรงงาน และคลงัสนิคา้คณุภาพสงูในรูปแบบกรรมสทิธ์ิ
และสิทธิการเช่า รวมทั้งสิ้น 58 ยูนิต มีพ้ืนที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 
151,881 ตารางเมตร ซ่ึงตัง้อยูใ่น 11 พืน้ที่ท�าเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
และโลจิสติคส์ของประเทศ นอกจากนั้นกองทรัสต์ลงทุนใน 
ทรัพย์สินแปลงสภาพ ซ่ึงคือการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในโรงงานและ
คลงัสินคา้ซ่ึงกอ่นการเขา้ลงทนุนัน้เป็นสทิธกิารเช่า จ�านวน 23 ยูนติ
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยเหตุผลการเข้า
ลงทนุนัน้ คอืการที่ราคาที่ดนิของ “นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร”
มรีาคาที่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และอตัราการเช่าที่เตบิโตอยา่งต่อเนื่อง
ดังนั้น การเข้าลงทุนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในครั้งนี้จะท�าให้มูลค่า
ของทรัพย์สินเติบโตอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากการลดลง
ของมูลค่าทรัพย์สินในอนาคต 

โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 กองทรสัต์ไดท้�าการโอนทรัพยส์นิ
ที่ เข้าลงทุนดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1,693 ล้านบาท และจะ
ท�าการโอนทรัพย์สินที่เข้าลงทุนที่เหลือภายใน 31 ธันวาคม 2561 

ทรพัยส์นิที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุประกอบดว้ยกรรมสทิธิ์ในท่ีดนิเนือ้ที่

รวมประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา และกรรมสิทธิ์ในอาคาร
โรงงานและส�านักงาน จ�านวน 2 หลัง โดยมีพื้นที่อาคารโรงงาน
และส�านักงาน (รวมทัง้พื้นที่ส่วนถนนและรัว้) รวมประมาณ 8,976 
ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและ
อาคารโรงงานและส�านักงานดังกล่าว ซ่ึงตัง้อยู่ที่สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ อยุธยา ต�าบลบา้นช้าง อ�าเภออุทยั จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้ว 
บรษัิท สตาร ์ไมโครนคิส ์จะเช่าทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิดงักลา่ว
จากกองทรัสต์เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี โดยระยะเวลาการเช่า
จะเริ่มนับตัง้แต่วันที่สตาร์ ไมโครนิคส์ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ (คือ วันที่ 27 กันยายน 
2561) จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2571 

1. ไม่รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
2. กลุ่มบริษัทไทคอน คือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
  และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ�ากัด 
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1.1.2 การลงทุนขยายพื้นที่ให้เช่า

โครงการขยายพืน้ที่ใหเ้ช่าโรงงาน
ในนคิมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี ้จงัหวดัระยอง

มูลค่าการเข้าลงทุน : ประมาณ 28 ล้านบาท/1

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติในการขยายพ้ืนท่ี
ให้เช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง ซ่ึง
ปัจจุบันผู้เช่ามีสัญญาเช่าระยะยาวกับกองทรัสต์ ซ่ึงการลงทุนจะ
ท�าการขยายพื้นที่เช่าจ�านวน 1,700 ตารางเมตร ซ่ึงหลังการลงทุน
ขยายพื้นที่ในครัง้นี้ พื้นที่เช่าจะมีทัง้สิ้น 15,950 ตารางเมตร 

การลงทุนในครั้งนี้จะท�าให้มีรายได้เช่าเพ่ิมขึ้นจากพ้ืนที่ส่วนขยาย 
ตลอดจนทั้งอายุสัญญาเช่าในส่วนพ้ืนที่ที่ เพ่ิมขึ้นจะมีอายุเท่ากับ
สัญญาเช่าในพื้นที่ก่อนการขยายซ่ึงมีอายุสัญญาเช่าระยะยาว

1.2. การขายอสังหาริมทรัพย์ 

46.70

248.30

28 พฤษภาคม 2561

1 พฤศจิกายน 2561

26 พฤศจิกายน 2561

ที่ตัง้

ที่ตัง้

วันโอนกรรมสิทธิ์

วันโอนกรรมสิทธิ์

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)

ผู้ซ้ือ

ผู้ซ้ือ

ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน ยูนิต M 1.6/2

ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน ยูนิต A 1.75

ที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า ยูนิต W1

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

ชลบุรี

ชลบุรี

ปราจีนบุรี

46.70

56.20

192.10

บริษัท ไทย ซันเคียว จ�ากัด 

บริษัท เอ็มไอซี อินดัสเทรียล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

บริษัท สยาม นิสทราน จ�ากัด 

อสังหาริมทรัพย์ที่ท�าการขาย (เสร็จสิ้นแล้ว)

อสังหาริมทรัพย์ที่ท�าการขาย (อยู่ระหว่างการโอนทรัพย์)

1. ไม่รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
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1.2.1 การขายอสังหาริมทรัพย์ระหว่างปี 

1.2.2 อสังหาริมทรัพย์ที่ขายและจะท�าการโอนทรัพย์ในรอบปีบัญชี 2562

ที่ดนิพรอ้มอาคารโรงงาน ยูนติ M 1.6/2

ที่ดนิพรอ้มอาคารโรงงาน ยูนติ A 1.75

ที่ดนิพรอ้มอาคารคลงัสนิคา้ ยูนติ W1

ที่ตัง้ : นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวัดชลบุรี 
วันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซ้ือ : 28 พฤษภาคม 2561

ที่ตัง้ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี
วันที่ลงนามสัญญาขาย : 26 กันยายน 2561
วันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซ้ือ : 1 พฤศจิกายน 2561

ที่ตัง้ : โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ โรจนะ จังหวดั ปราจนีบุรี

วันที่ลงนามสัญญาขาย : 27 กันยายน 2561
วันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซ้ือ : 26 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาท�าการขายแก่
บริษัท ไทย ซันเคียว จ�ากัด (ผู้ซ้ือ) โดยมีราคามูลค่ายุติธรรม
ณ วันทีข่าย 46.7 ล้านบาท โดยทรัพย์สินมีพ้ืนทีใ่ห้เช่า 1,950 ตารางเมตร
มีเนื้อที่  2 ไร่ 3 งาน 83.3 ตารางวา ซ่ึงผู้จัดการกองทรัสต์
พิจารณาขายจากก�าไรจากการขาย อายุทรัพย์สินท่ีมีประมาณ
13 ปี และเป็นโรงงานทีไ่มม่ผู้ีเช่า ดงันัน้การขายจะท�าใหผ้ลประกอบการ
โดยรวมของกองทรัสต์ดีขึ้น

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาท�าการขายแก่
บริษัท เอ็มไอซี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด (ผู้ซ้ือ) โดยมี
ราคามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ขาย 56.20 ล้านบาท โดยทรัพย์สิน
มพีืน้ที่ใหเ้ช่า 2,000 ตารางเมตร มเีน้ือที่ 3 ไร ่1 งาน 24 ตารางวา
ซ่ึงผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาขายจากก�าไรจากการขาย อายุ
ทรัพย์สินที่มีประมาณ 22 ปี

คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาท�าการขายแก่ 
บริษัท สยาม นิสทราน จ�ากัด (ผู้ซ้ือ) โดยมีราคามูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ขาย 192.1 ล้านบาท โดยทรัพย์สินมีพ้ืนที่ให้เช่า 10,020
ตารางเมตร มีเนื้อท่ี 13.08 ไร่ ซ่ึงผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณา
ขายจากก�าไรจากการขาย และเป็นคลังสินค้าที่ไม่มีผู้เช่า
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1.3 การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

2.1 สรุปผลการด�าเนินของอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์

2. ผลการด�าเนินงานจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประเมนิมูลคา่อสงัหารมิทรพัย์ภายใต้
กองทรัสต์รายปีเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงอยู่บนพื้นฐาน
ของศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์และเป็นไปตามภาวะตลาด
อุตสาหกรรมและโลจสิติคสใ์นขณะนัน้ๆ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์มีประมาณ
33,987.4 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
1,798 ล้านบาท

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด้ใช้ศกัยภาพในการบรหิารอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งประกอบไปดว้ย โรงงาน และคลงัสินคา้ ให้มอีตัราเช่าที่มอีตัราที่เหมาะสม
สร้างรายได้แก่กองทรัสต์อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กองทรัสต์จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ที่เหมาะสมและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีอสังหาริมทรัพย์ทัง้สิ้น 516 ยูนิต และมีอัตราการเช่า ที่ 79.2% โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีการกระจายตัวที่ดีส�าหรับผู้เช่าในแต่ละอุตสาหกรรม สัญชาติ พ้ืนที่ให้เช่า 
อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ให้เช่าโรงงาน และคลังสินค้า และสัดส่วนพื้นที่กรรมสิทธิ์ (Freehold) เพิ่มขึ้นจาก 69% เป็น 70% โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นนี้เป็นการปรับสมมุติฐานให้เป็นไปตามศกัยภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และภาวะตลาดอุตสาหกรรม และ
โลจิสติคส์ของประเทศไทย และปัจจุบันอายุคงเหลือสิทธิการเช่า
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 26 ปี 

516 

33,987   

1,568,716 

1,241,739 

79.2%

257

490 

30,451 

1,484,660 

1,172,408 

79.0%

252

+5%

+12%

+6%

+6%

+0.2%

+2%

98

7,302

369,705

289,913 

78.4%

45

+427%

+365%

+324%

+328%

+0.8%

+473%

ณ วันที่
30 กันยายน 2561

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

อัตราเปลี่ยนแปลง
(เมื่อเทียบกับวันที่
31 ธ.ค. 2560)

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560

(ก่อนการแปลงสภาพ)

อัตราเปลี่ยนแปลง
(เมื่อเทียบกับวันที่ 
30 ก.ย. 2560)

จ�านวนทรัพย์สิน (ยูนิต)

มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)

พื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)

พื้นที่ที่มีผู้เช่า (ตารางเมตร)

อัตราการเช่า (%)

จ�านวนผู้เช่า
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2.1.1 การเพิ่มขึ้นในสัดส่วนกรรมสิทธิ์ 2.1.2 สัดส่วนของพื้นที่กรุงเทพตะวันออกและพื้นที่อีอีซี

2.1.3 สัดส่วนของโรงงานและคลังสินค้า

2.1.4 แบ่งแยกรายได้ตามอุตสาหกรรม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560

30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561

31% 30%

69% 70%

สิทธิการเช่า 456,012 ตร.ม. 
กรรมสิทธิ์ 1,028,648 ตร.ม.

โรงงาน 745,535 ตร.ม.
คลังสินค้า 739,125 ตร.ม.

สิทธิการเช่า 470,754 ตร.ม. 
กรรมสิทธิ์ 1,097,962 ตร.ม.

โรงงาน 750,485 ตร.ม.
คลังสินค้า 818,231 ตร.ม.

1,484,660
ตร.ม.

1,568,716
ตร.ม.

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561

อีอีซี 920,848 ตร.ม.
กรุงเทพตอนเหนือ 385,090 ตร.ม.
กรุงเทพตะวันออก 178,722 ตร.ม.

อีอีซี 948,012 ตร.ม.
กรุงเทพตอนเหนือ 391,990 ตร.ม.
กรุงเทพตะวันออก 228,714 ตร.ม.

12% 15%

26% 25%62% 60%

50% 48%50% 52%

ยานยนต์

อีเล็คทรอนิคส์

โลจิสติคส์

ญี่ปุ่น

ยุโรป

เอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)

บรรจุภัณฑ์

ค้าปลีก

ไทย

สหรัฐอเมริกา

อาหาร

อื่นๆ

30% 28%

50%

4%
12%

13%

21%23% 23%
18% 22%

1%
2%

4%

2%17% 12%

7%
11%

48%13%

20%

14%

5%
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31 ธันวาคม 2560

30 กันยายน 2561

2.2 การกระจายตัวของรายได้ของผู้เช่า 10 อันดับแรก

จากการท่ีผู้จัดการกองทรัสต์บริหารจัดการกลุ่มผู้เช่า และการซ้ือทรัพย์สินเพ่ิมเติมจึงท�าให้การกระจุกตัวของรายได้จากผู้เช่า 10 อันดับ
แรกลดลงจาก 21.75% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ลดลงเหลือ 20.42% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ซ่ึงท�าให้ความเสี่ยงการกระจุก
ตัวของรายได้โดยรวมนั้นลดลง ตลอดทั้งผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกและผู้เช่ารายอื่นๆ เป็นผู้เช่าที่มีช่ือเสียง และมีฐานลูกค้าที่ เข้มแข็งจึง
ท�าให้ความเสี่ยงในฐานลูกค้าของกองทรัสต์นัน้ลดลง

Siam Makro

Siam Makro

Leschaco

Leschaco

Kintetsu

Lazada

BJC

BJC

Lazada

Kintetsu

Schenker

DHL

Denso

DTS
Draexlmaier

Panalpina

Denso

DTS
Draexlmaier

Samsung

DHL

Trancy

จากรายได้รวม
ของกองทรัสต์ 

จากรายได้รวม
ของกองทรัสต์ 

21.75%

20.42%

5.26%

4.53%

2.28% 2.18% 2.11% 1.97%
1.54% 1.53% 1.53% 1.39% 1.36%

2.48%
2.10% 1.97% 1.74% 1.72% 1.69% 1.68% 1.57% 1.54%
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2.3 อัตราการเช่า 

อัตราการเช่าเฉล่ียส�าหรับ 9 เดือน ปี 2561 อยู่ท่ี 79.0% ซ่ึงเพิ่มจาก 9 เดือนของปี 2560 ที่ 77.8% (+1.2%) โดยโรงงานมีอัตราการเช่า
เฉลี่ย 9 เดือนอยู่ที่ 80.0% (+2.6%) และคลังสินค้ามีอัตราการเช่าเฉลี่ย 9 เดือนอยู่ที่ 78.4% (+0.2%) โดยรวมแล้วเนื่องจากภาพรวม
อุตสาหกรรมของประเทศนัน้มกีารเตบิโตขึน้ และการสง่ออก ตลอดจนการผลติดขีึน้ จงึท�าให้ความตอ้งการใช้โรงงาน และคลงัสนิคา้เพิ่มขึน้
โดยสรุปแล้วอัตราการเช่าของกองทรัสต์มีดังต่อไปนี้

กองทรัสต์ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่

30 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป ดังนัน้งบการเงนิส�าหรบัปี 2561 จงึไดจั้ดท�าขึน้ตามวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลาบญัชีใหม่เป็นครัง้แรก โดยเป็น
งบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เพื่อประโยชนต์อ่ผูใ้ช้งบการเงนิในการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบขอ้มูล รวมถงึการอธบิายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรอืลดลงไดอ้ยา่งเหมาะสม
จึงได้เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 กับงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยผู้ใช้งบการเงินสามารถดูรายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 เรื่องข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมอัตราการเช่า 

3.1 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

โรงงาน

คลังสินค้า

อัตราการเช่าเฉลี่ย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เฉลี่ยอัตราการเช่า
9 เดือน ปี 2560

เฉลี่ยอัตราการเช่า
9 เดือน ปี 2561

พื้นที่ให้เช่า
1,568,716 ตร.ม.

พื้นที่ให้เช่า
369,705 ตร.ม.

(ก่อนการรวมกอง)
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3. การวิเคราะห์งบการเงิน
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9 เดือน 2561
(มกราคม - กันยายน)

9 เดือน 2560
(มกราคม - กันยายน)

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง%

รายได้รวม

ต้นทุนทางการเงิน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

79.1% 80.0%

73.0%

80.9%
77.9%78.4% 79.0%79.2% 79.2%

หน่วย:ล้านบาท
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1. รายได้จากการลงทุน

1.1  รายได้จากการเช่าและบริการ
ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 
30 กันยายน 2560 และ 2561 กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าและ
บริการ 396.82 ล้านบาท และ 1,933.74 ล้านบาท ตามล�าดับ คิด
เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 387.31 ซ่ึงเป็นผลมาจาก

• การเพิ่มขึน้ของจ�านวนอสงัหาริมทรพัยภ์ายใตก้องทรัสต์
 จากการที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS,
 TGROWTH (“กองทุนรวม”) แปลงสภาพเข้ารวมกับกองทรัสต์
 TREIT ช่วงเดือนธันวาคม 2560 รวมถึงในรอบระยะเวลาตัง้แต่
 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีการลงทุนใน
 ทรัพย์สินเพ่ิมเติม ซ่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์
 มีจ�านวนโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าจ�านวน 516 ยูนิต และมี
 พื้นที่ให้เช่ารวม 1,568,716 ตารางเมตร เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
 เดียวกันของปีก่อนหน้า ที่กองทรัสต์มีจ�านวนโรงงานและคลัง
 สินค้าให้เช่าจ�านวน 98 ยูนิต และมีพื้นที่ให้เช่ารวม 369,705
 ตารางเมตร

• การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่าและอัตราการเช่า 
 นอกจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้เช่าตามที่กล่าวข้างต้นแล้วนัน้ 
 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงขึ้นด้วย ท�าให้ ณ วันที่ 30
 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีพ้ืนที่ เช่าของอาคารโรงงานและ
 คลังสินค้า ซ่ึงสามารถรับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการ เพิ่มขึ้น
 มากกวา่ 3 เทา่ เมื่อเทยีบกบัจ�านวนพืน้ที่เช่าของอาคารโรงงาน
 และคลงัสนิคา้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ท�าใหร้ายไดค้า่เช่า
 และบรกิารในช่วง 9 เดอืนของปี 2561 เพ่ิมขึน้มากกวา่ 3.8 เทา่
 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2560        
          
1.2  รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบ้ียเกิดจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจาก
การด�าเนินงาน กองทรัสต์อาจน�าสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนใน 
พนัธบัตรรฐับาล เงินฝากประจ�ากบัธนาคารพาณชิย ์ใบรบัฝากเงนิ
ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน หรือการลงทุนอื่น ที่ได้มีการพิจารณา
ถึงระดับความเสี่ยงของการลงทุน และถือเป็นทางเลือกทางหนึ่ง
ในการบริหารเงินท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูงกว่า
การฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร

ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 
2561 กองทรัสต์มีรายได้ดอกเบี้ยจ�านวน 2.92 ล้านบาท และ 9.47 
ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 6.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
การแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ TREIT ท�าให้มี
สภาพคล่องส่วนเกินจากการด�าเนินงานมากข้ึน และกองทรัสต์มี
การน�าสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวไปลงทุนเป็นจ�านวนท่ีมากกว่า
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

1.3  รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า
ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ
2561 กองทรัสต์มีรายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า จ�านวน
0.52 ลา้นบาท และ 2.59 ลา้นบาท ตามล�าดบั เพิ่มขึน้ 2.07 ลา้นบาท
เนื่องจากในเดอืนสิงหาคม 2561 กองทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัย์สนิ
เพิ่มเตมิจาก บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเนคช่ัน จ�ากดั (มหาชน)
(“ไทคอน”) และบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค จ�ากัด (“ทพีารค์”)
รวมเรยีกว่า “กลุม่ไทคอน” โดยกลุม่ไทคอนมเีงื่อนไขของการรับประกนั
การมีผู้เช่าทรัพย์สินเฉพาะรายการที่ว่างจากการมีผู้เช่า ณ วันที่

กองทรัสต์ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ท�าให้กองทรัสต์มีรายรับจากการรับประกันการ
เพิ่มขึ้น 2.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ�านวน 0.52 ล้านบาท
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซ่ึงรายรับดังกล่าวนัน้ได้สิ้นสุด
เงื่อนไขการรับประกันการมีผู้เช่าในเดือนธันวาคม 2559 แต่
อย่างไรก็ตามในปี 2560 กองทรัสต์มีการรับรู้รายได้จากการ
รับประกันส�าหรับโรงว่างบางส่วนที่ไม่ได้ท�าการบันทึกเป็นรายได้
ภายในปี 2559

1.4  รายได้จากการยึดเงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ
ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ
2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการยึดเงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ
จ�านวน 3.60 ล้านบาท และ 7.10 ล้านบาท ตามล�าดับ เพ่ิมขึ้น
3.50 ล้านบาท รายได้จากการยึดเงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าและบริการ และสัญญาให้บริหาร
สาธารณูปโภค (หากมี) ที่ท�าระหว่างผู้เช่ารายย่อยที่เช่าทรัพย์สิน
กับกองทรัสต์ รายได้ดังกล่าวจะมีผลบังคับหากผู้เช่ารายย่อย
ท�าการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนก�าหนด

1.5  รายได้อื่น
รายได้อื่นมาจากรายได้จากการรับเงินค่าเบี้ยประกันจากบริษัท
ประกันภัยตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ในรอบระยะเวลาตั้งแต่
1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 2560 และ 2561 กองทรสัตมี์รายไดอ้ื่น
จ�านวน 0.01 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท ตามล�าดับ 

2. ค่าใช้จ่าย

2.1  ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ
2561 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์มีจ�านวน 37.63 ล้านบาท
และ 235.79 ลา้นบาท ตามล�าดบั เพิ่มขึน้ 198.16 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงสภาพ
กองทนุรวมเขา้รวมกบักองทรสัต ์TREIT ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2560
ซ่ึงท�าให้กองทรัสต์มีรายได้ ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานของ
กองทรัสต์ และมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมของกองทรัสต์เพ่ิมขึ้น ซ่ึง
ส่งผลต่อการค�านวณ ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
หลกัของกองทรสัต ์คา่ธรรมเนยีมพเิศษ และคา่ธรรมเนยีมการบรหิาร
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จัดการกองทรัสต์เพิ่มข้ึนในทางเดียวกัน อนึ่งหลังจากการแปลง
สภาพกองทุนรวมเข้าสู่กองทรัสต์ TREIT ทางกองทรัสต์ได้เริ่มใช้
อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของผู้ถือ
หน่วยกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยทรัสต์ จากที่ประชุมผู้ถือหน่วย
กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยทรัสต์ วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560
โดยเริ่มปรับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ซ่ึงอัตราใหม่
ที่ปรับใช้นั้นเป็นไปตามขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์ การบริหาร
จัดการและการด�าเนินงานต่าง ๆ ของกองทรัสต์อย่างครบถ้วน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.2  ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ในรอบระยะเวลาตัง้แต ่ 1 มกราคม ถึง 30 กนัยายน 2560 และ
2561 ค่าธรรมเนียมทรัสตี มีจ�านวน 4.39 ล้านบาท และ 12.86
ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มข้ึน 8.47 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ที่เพิ่มขึน้มาจากการที่มูลคา่ทรพัยส์นิโดยรวมของกองทรสัตเ์พิ่มขึน้
จากการแปลงสภาพกองทนุรวมเข้ารวมกบักองทรสัต์ TREIT อีกทัง้
กองทรัสต์ได้ท�าการใช้อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีใหม่ตามที่ได้รับ
อนมุติัจากการผูถ้อืหน่วยกองทนุรวม และผู้ถือหนว่ยทรัสต ์ ตัง้แต่
เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา

2.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ
2561 คา่ธรรมนายทะเบียน มจี�านวน 1.71 ล้านบาท และ 6.11 ลา้นบาท
ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 4.40 ล้านบาท ปัจจุบัน นายทะเบียนของ
กองทรัสต ์คอื บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั
ซ่ึงดูแลการจัดส่งเอกสารการประชุม การปิดสมุดทะเบียน ฯลฯ
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยภายหลังจาก
การแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ TREIT ในช่วง
เดือนธันวาคม 2560 ส่งผลให้มีจ�านวนของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพ่ิม
มากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมนายทะเบียนเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

2.4  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ 
2561 ค่าธรรมเนียมทะเบียน มีจ�านวน 0.53 ล้านบาท และ 1.95
ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 1.42 ล้านบาท

2.5  ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในรอบระยะเวลาตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 2561 กองทรสัต์
มีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 2.92 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวกองทรัสต์มีการโอนขายทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า
ในขณะที่ไม่มีรายการดังกล่าวในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

2.6  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในรอบระยะเวลาตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 30 กนัยายน 2561 กองทรสัต์
มีค่าใช่จ่ายในการบริหารจ�านวน 71.46 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน

53.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ�านวน 18.25 ล้านบาท ในช่วงเวลา
เดยีวกันของปีกอ่นหนา้ ค่าใช้จา่ยในการบรหิารที่เพิ่มขึน้มสีาเหตหุลกั
มาจากทรัพย์สินภายใต้การบริหารเพ่ิมขึ้นจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมเขา้รวมกบั TREIT ในเดอืนธันวาคม 2560 โดยคา่ใช้จา่ย
ในการบรหิารสว่นใหญ่เกี่ยวข้องกบัทรัพยส์นิ อาทเิช่น คา่ซ่อมแซม
อาคารโรงงานและคลังสินค้าที่ ว่ าง ค่าบริการส่วนกลาง
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารโรงงาน และคลัง
สินค้าที่ว่าง ซ่ึงเพ่ิมขึ้นตามจ�านวนทรัพย์สินที่รับโอนมาจากการ
แปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวมกับ TREIT ตามที่กล่าวข้างต้น

2.7  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย
ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ
2561 ค่าใช่จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายจ�านวน 11.29 ล้านบาท
และ 29.32 ล้านบาท ตามล�าดับ เพ่ิมขึ้น 18.03 ล้านบาท เนื่องจาก
มกีารรับรูค้า่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี (สนิทรพัย)์ เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้
ซ่ึงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์
ในปี 2560 จ�านวน 11.74 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นจากค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติมในปี 2561 จ�านวน 6.29 ล้านบาท

2.8  ต้นทุนทางการเงิน
ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ
2561 กองทรัสต์มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 55.16 ล้านบาท และ
132.50 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 77.34 ล้านบาท การที่ต้นทุน
การเงนิเพิ่มขึน้มสีาเหตหุลกัมาจากการที่กองทรสัต์มหีนีสิ้นที่มภีาระ
ดอกเบี้ย (เงินกู้ยืม และหุ้นกู้) เพ่ิมขึ้น ซ่ึง ณ 30 กันยายน 2561
กองทรัสต์มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวนรวม 6,933 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับจ�านวนรวม 1,800 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของหนี้สินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการแลกเปล่ียนทรัพย์สินและภาระหนี้ของกองทุนรวมในการ
แปลงสภาพกองทุนรวมเข้ากับรวมกับกองทรัสต์ TREIT ในช่วง
ปลายปี 2560 รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการลงทนุในทรัพยส์นิเพ่ิมเตมิในช่วงเดือนสงิหาคม ปี 2561 ดว้ย

2.9  รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ในรอบระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2560 และ
2561 กองทรัสตม์รีายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิจ�านวน 251.10 ลา้นบาท
และ 1,206.37 ล้านบาท ตามล�าดับ เพ่ิมขึน้ 955.27 ลา้นบาท คดิเป็น
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 380.43 ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากในช่วง
9 เดือนแรกของปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
จ�านวน 1,933.74 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัจ�านวน 396.82 ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการโอนทรัพย์สินท่ีมี
ผู้เช่าจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ากับกองทรัสต์ TREIT ใน
เดือนธันวาคม 2560 รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในช่วง
เดือนสิงหาคมและกันยายน 2561 และการเพิ่มขึ้นของอัตราการเช่า
โดยภายหลังการด�าเนินการดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
กองทรสัตม์พีืน้ที่เช่าท่ีรบัรู้รายไดค้า่เช่า และบรกิารท่ีเพิ่มขึน้มากกวา่
3 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

49ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



อนึ่ง งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีก�าไร
สุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 8.30 ล้านบาท 
และมีก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(Unrealized Gain) จ�านวน 1,789.20 ล้านบาท จากการสอบทาน
มูลค่าทรัพย์สินประจ�าปี ส่งผลให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานอยู่ที่ 3,012.87 ล้านบาท 

1. สินทรัพย์

1.1  เงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตาม
มูลค่ายุติธรรม มีมูลค่าทั้งสิ้น 33,987 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก
สิ้นปี 2560 ประมาณ 3,537 ล้านบาท เนื่องจากกองทรัสต์
มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมและกันยายน
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของก�าไรจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ส�าหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561 มีอยู่ทั้งสิ้น 904.54 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 
762.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 โดยเป็นการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทเงินฝากประจ�า

1.2  เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มอียู่ทัง้สิน้
จ�านวน 233.44 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 ประมาณ
935.00 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการที่กองทรัสต์มีการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทเงินฝากประจ�าเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น

1.3  ลูกหนี้

1.3.1  ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
  จ�านวน 112.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 68.05 ล้านบาท ณ
  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการค้างช�าระค่าเช่าและ
  ค่าบริการของผู้เช่ารายย่อยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงลูกหนี้จากการ
  ให้เช่าและบริการท่ีเกิดจากส่วนต่างของรายได้ค่าเช่าและ
  บรกิารจากการบันทกึบญัชีกบัรายที่รบัรู้จริง โดยรายได้คา่เช่า

 และบรกิารตามการบนัทกึบญัชีจะทยอยรบัรู้รายได้เป็นเสน้ตรง
 ตามอายุสัญญาของผู้เช่ารายย่อย อย่างไรก็ตามกองทรัสต์
 มีการเก็บค่ามัดจ�าการเช่าโรงงาน/คลังสินค้า เป็นจ�านวน
 3 - 6 เท่าของค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนที่ได้รับจากผู้เช่า
 รายย่อย เพื่อบรรเทาความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการ
 ผิดนัดช�าระ

1.3.2  ลูกหนี้อื่น
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ลกูหนีอ้ื่น จ�านวน 87.87 ลา้นบาท
  เพิ่มขึ้นจาก 19.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
  สาเหตุหลกัมาจากกองทรสัตมี์การบนัทกึรายไดค้า้งรบัคา่ภาษี
  โรงเรือนและที่ดินของปี 2561 ซ่ึงยังไม่ได้เรียกเก็บจากผู้เช่า
  รายย่อย โดยกองทรัสต์จะด�าเนินการเรียกเก็บ และช�าระค่า
  ภาษีโรงเรือนและที่ดินดังกล่าวในช่วงต้นปี 2562 
 
1.4  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี จ�านวน
80.68 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 14.57 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม รวมถึงการแปลงสภาพกองทุน
รวมเข้ารวมกับกองทรัสต์ ในปี 2560 โดยค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นใน
การด�าเนินการดังกล่าว อาทิเช่น ค่าบริการที่ปรึกษาทางการเงิน
ค่าบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยบนัทกึบัญชีเป็นค่าใช้จา่ยรอการตัดบญัชี (สนิทรัพย)์
ในวันท่ีเกิดรายการ และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
ภายในระยะเวลา 5 ปี

3.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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1.5  สินทรัพย์อื่น
สินทรัพยอ์ื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มจี�านวน 24.33 ลา้นบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 6.80 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก
กองทรัสต์ มีการวางเงินค�้าประกันค่ามิเตอร์น�้า มิเตอร์ไฟฟ้า กับ
การไฟฟ้า การประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซ่ึงบันทึก
เป็นสินทรัพย์ และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

2. หนี้สิน

2.1  เงินกู้ยืม และ หุ้นกู้
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561 กองทรัสตม์เีงนิกูย้มืและหุน้กูร้วมทัง้สิน้
6,933.05 ล้านบาท โดยการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้จ�านวน
1,393.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 มีสาเหตุมาจากการ
กู้ยืมเงินเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุ่มบริษัทไทคอน ใน
เดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ อัตราส่วนการกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 19.57 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
2560 ร้อยละ 2.24

2.2   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและภาษีโรงเรือนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและภาษีโรงเรือนค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 มีจ�านวน 132.11 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ�านวน
12.59 ลา้นบาท เนื่องมาจากมคีา่ใช้จา่ยที่เกี่ยวข้องกบั คา่ธรรมเนยีม
ผู้จัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย ส�าหรับการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ของเดือนกันยายน 2561 ที่จะครบก�าหนด
ช�าระในเดอืนตลุาคม 2561 ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัคา่ธรรมเนียม
ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลของการที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์มีจ�านวนมากขึ้น
ท�าให้ฐานในการคิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไปในทางทิศทางเดียวกัน
นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอันได้แก่ ค่าซ่อมแซมโรงงาน
คา้งจา่ย คา่สาธารณปูโภคคา้งจ่าย รวมถงึค่าภาษโีรงเรือนคา้งจา่ย
ซ่ึงบางส่วนได้รับโอนมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเข้ารวม
กับกองทรัสต์ TREIT

2.3  ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�านวน 66.02
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.12 ล้านบาท เมื่อเทียบสิ้นปี 2560 การเพิ่มขึ้น
ของดอกเบี้ยค้างจ่ายมีสาเหตุมาจากการที่ในช่วง 9 เดือนของปี
2561 กองทรัสต์มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน ซ่ึง
การจ่ายช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ของทกุปี ตลอดอายุของหุน้กู ้นอกจากนี ้ในเดอืนสิงหาคมกองทรสัต์
มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซ่ึงมี
ก�าหนดการช�าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ดังนั้น ตามที่กองทรัสต์ได้
เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 30 กันยายน ของทุกปี และ
เริ่มใช้รอบระยะเวลาบัญชีใหม่ในปี 2561 เป็นครัง้แรก จึงมีผลท�าให้
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560

2.4  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน
30.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 12.01 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560
โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่าย
เงินปันผลของผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/2561 ในเดือนกันยายน
การจ่ายค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
เป็นต้น โดยภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่ายดังกล่าวกองทรัสต์จะยื่น
ช�าระภาษีในเดือน ตุลาคม 2561

2.5  ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มี
จ�านวน 0.58 ล้านบาท เนื่องจากกองทรัสต์บันทึกรับรู้รายได้ค่า
เช่าและบริการ ซ่ึงผู้เช่ารายย่อยได้ช�าระค่าเช่าและบริการของเดือน
ตุลาคม 2561 ในเดือนกันยายน 2561

2.6  เงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินมัดจ�าค่าเช่าและบริการ จ�านวน
844.37 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 83.08 ล้านบาท
มสีาเหตหุลกัมาจากการลงทุนทรพัยสิ์นเพิ่มเตมิในช่วงเดอืนสงิหาคม
และกนัยายนของปี 2561 ซ่ึงกองทรสัตท์�าการรบัโอนเงนิมดัจ�าคา่เช่า
และบริการ ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าและบริการ และสัญญาให้
บริการสาธารณูปโภค (หากมี) จากผู้ให้เช่าเดิม

2.7  หนี้สินอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หนี้สินอื่น จ�านวน 12.40 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ�านวน 5.37 ล้านบาท เนื่องจากกองทรสัต์
มีภาษีขายเพ่ิมขึ้น จึงท�าให้มียอดช�าระภาษีมูลค่าเพ่ิมขึ้นด้วย โดย
กองทรัสต์จะช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2561

3. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ
 จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส�าหรับปี 2561

หลังจากการออกหน่วยทรัสต์ใหม่ กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน
25 , 4 23 . 4 5  ล้านบาท แบ่งออกเป็นหน่วยทรัสต์ จ�านวน 
2,602,387,048 หน่วย ทั้งนี้ ภายหลังการเพ่ิมทุนในปี 2560
ดังกล่าวแล้ว ในปี 2561 กองทรัสต์ยังไม่มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
หรือได้รับ เงินทุนจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพิ่ ม เติมแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีการประกาศลดทุนจ�านวน 241.76
ล้านบาท และ 8.07 ล้านบาท โดยท�าการจ่ายเงินทุนคืนให้แก่
ผู้ถือหน่วยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 และ วันที่ 11 กันยายน 2561
ตามล�าดับ ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทุนจดทะเบียน
และทนุที่ไดร้บัจากผู้ถอืหนว่ยทรสัตม์มูีลคา่ทัง้สิน้ 25,173.62 ลา้นบาท
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4. การบริหารเงินทุนและความเสี่ยงทางการเงิน 

4.2 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เป้าหมายของผู้จัดการกองทรัสต์คือการบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อให้กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหน่วย
ทรัสต์ ซ่ึงปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องคือการบริหารเงินทุนของกองทรัสต์ ซ่ึงปัจจุบันกองทรัสต์ระดมเงินทุนผ่านการเพิ่มทุนและการระดมเงิน
ผ่านการกู้ยืมและตราสารหนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์มีหนี้จากการออกหุ้นกู้ 
5,540 ลา้นบาท และเงนิกู้ยืมระยะสัน้จ�านวนประมาณ 1,393 ล้านบาท
(รวมทัง้สิ้น 6,933 ล้านบาท และเป็นดอกเบี้ยงคงที่ทัง้หมด) โดยมี
อตัราเฉลี่ยตน้ทนุการกู้ยมือยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 3.13 โดยอตัราสว่น
เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ต่อสินทรัพย์รวม อยู่ที่ร้อยละ 19.57% ซ่ึงถือว่า
น้อยกว่าตามที่ประกาศของ กลต ก�าหนดไว้ที่ 35% (ส�าหรับ
เครดิตองคก์รต�่ากว่าระดบัลงทนุ) และ 60% (ส�าหรบัเครดติองคก์ร
อยู่ที่ระดับการลงทุน)

นอกจากนัน้อันดับเครดิตเรทติ้งกองทรัสต์ซ่ึงจัดอันดับโดย บริษัท 
ทรสิ เรทติง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั อยูท่ี่ A (tha) (Stable Outlook)
(ระดับการลงทุน - Investment Grade) ซ่ึงให้อันดับ ณ วันท่ี
23 เมษายน ซ่ึงถือเป็นเครดิตเรทติ้งที่ สุงสุดส�าหรับกองทรัสต์
ประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติคส์ในประเทศไทย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ได้มีการระดมทุน และลดทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ส่วนของทุน 

342,500

2,035,587

224,300

10.0000

9.7669

10.0000

3,425,000

19,881,389

2,243,000

2,602,387 25,173,623

จ�านวนหน่วยทรัสต์
(พันหน่วย)

มูลค่าต่อหน่วย
(บาท)

วัตถุประสงค์
การเพิ่มทุน

จ�านวนเงิน
(พันบาท)

ครัง้ที่ 1

ครัง้ที่ 2

ครัง้ที่ 3

ครัง้ที่ 4

เพื่อระดมทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ซ่ึงประกอบไปด้วยโรงงานและคลังสินค้า
จ�านวนทัง้สิ้น 45 ยูนิต 

เพื่อระดมทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ซ่ึงประกอบไปด้วยโรงงานและคลังสินค้า
รวมจ�านวนทัง้สิน้ 392 ยูนิต ทรัพย์สนิอ่ืน
และภาระจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
TFUND, TLOGIS และ TGROWTH

เพื่อระดมทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ซ่ึงประกอบไปด้วยโรงงานและคลังสินค้า
รวมจ�านวนทัง้สิ้น 53 ยูนิต 

รวม

(0.1934)

(0.1743)

(0.0929)

   (0.0031)

(66,240)

(59,697)

(241,762)

(8,067)

1. เงินทุนเสนอขายครัง้แรก

4. การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์

3. ทุนที่เพิ่มเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน
 และภาระของกองทุนรวม
 อสังหาริมทรัพย์

2. เพิ่มทุนครัง้ที่ 1
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อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อสินทรัพย์รวม (LTV%)

สรุปรายละเอียดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

การครบก�าหนดช� าระคืนเงินต้นของหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

6,933 ล้านบาท

1,393 ล้านบาท

5,540 ล้านบาท

19.57%

A (tha)

3.13%

5,540 ล้านบาท

3,740 ล้านบาท

1,800 ล้านบาท

17.33%

A (tha)

2.87%

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
30 กันยายน 2561

ยอดหนี้เงินกู้ยืมและหุ้นกู้

• เงินกู้ยืมระยะสัน้

• หุ้นกู้

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม

เครดิตเรทติ้งกองทรัสต์

อัตราเฉลี่ยต้นทุนการกู้ยืม

31 ธ.ค. 57 30 ก.ย. 6231 ธ.ค. 59 30 ก.ย. 6430 ก.ย. 61 30 ก.ย. 67 30 ก.ย. 68 30 ก.ย. 7131 ธ.ค. 58 30 ก.ย. 6331 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 65
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-

Limit 60% : ส�าหรับกองทรัสต์ที่มี Credit Rating ในระดับเกรดการลงทุน

Limit 35% : ส�าหรับกองทรัสต์ที่ไม่มี Credit Rating

19.08%
23.66% 23.41%

17.33% 19.57%

เงินกู้ยืม
ระยะสัน้

หุ้นกู้

1,393

800

1,800

300

1,000

380

1,260
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ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ ในการบริหารกองทรัสต์เพื่อสร้าง
ผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหนว่ยทรสัต์อยา่งเตบิโต และตอ่เนื่อง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุน โดยต้องมีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูลอยา่งครบถว้น ถกูต้อง และโปร่งใส โดยอยูบ่นพืน้ฐาน กฎหมาย
กฎระเบียบ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, 
TLOGIS, TGROWTH เขา้รว่มกบักองทรัสต ์TREIT ซ่ึงท�าใหก้องทรสัต์

TREIT มีจ�านวนผู้ถือหน่วยเพิ่มขึ้นกว่า 8 พันท่าน ทางผู้จัดการ
กองทรัสต์มีความตัง้ใจ และสัญญาว่าจะตอบสนองความต้องการ
และข้อมูลอันส�าคัญเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยมีความมั่นใจในกองทรัสต์ 
และผู้จัดการกองทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้จากเว็บไซต์กองทรัสต์ การประกาศของกองทรสัต ์การเขา้
รว่มประชุมสามญั และวสิามญั ตลอดจนกจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
อื่นๆ ที่จะประกาศให้ทราบหากมีกิจกรรมเกิดขึ้น

1. การวางแผนงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อและการรับทราบข้อมูลของกองทรัสต์

การประกาศข่าวสารทัว่ไป

การประชุมสามัญ และวิสามัญ

เว็บไซต์กองทรัสต์ TREIT

www.treit.co.th

Facebook

TREIT

เว็บไซต์ของกองทรัสต์ TREIT นัน้เป็นช่องทางในการที่นักลงทุนจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน และง่ายที่สุด เนื่องจากมีการน�าเสนอข้อมูลที่

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงประกอบไปด้วย ข่าวสารองค์กร รายงานประจ�าปี งบการเงิน เอกสารน�าเสนอข้อมูลองค์กร 
(presentation slide) กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และกลยุทธ์ของกองทรัสต์ TREIT

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางอื่นเช่น เว็บไซต์ SETTRADE (www.settrade.com) และเว็บไซต์ SET
(www.set.or.th) 

กองทรสัต์ไดม้กีารจัดประชุมสามญัประจ�าปี เพื่อรายงานผลการด�าเนนิงาน และงบการเงนิของกองทรสัต ์และ/หรอื เรื่องอื่นๆ ที่ตอ้งไดร้บัจาก
อนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างเช่น การซ้ือทรัพย์ที่เกินมูลค่า 30% ของสินทรัพย์โดยรวมแต่ละขณะ และการออกหุ้นกู้ เป็นต้น และการ
ประชุมวิสามญั ซ่ึงจะจดัเม่ือมเีรื่องที่ตอ้งขออนมัุตจิากผู้ถอืหนว่ยทรสัตใ์นกรณีไมไ่ดน้�าเสนอใหพิ้จารณาและอนมัุติในการประชุมสามญัประจ�าปี

นักลงทุนสัมพันธ์ 
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2. นโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทน ประวติัการจา่ยประโยชนต์อบแทนตัง้แตจั่ดตัง้กองทรสัต ์สถติกิารเปลี่ยนแปลง
 ราคาตลาด ส�าหรับปี 2560 และสรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

Facebook

TREIT

กองทรสัตม์นีโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยทรสัต์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์
เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 ครัง้ได้ ทัง้นี้

1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย
 ทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิที่ปรับปรุง
 แล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้น
 รอบปีบัญชีหรอืรอบระยะเวลาบญัชีที่มกีารจา่ยประโยชนต์อบแทน
 นัน้แล้วแต่กรณีหรืออัตราอื่นใดที่ ก.ล.ต. ก�าหนด

2. ในกรณีที่กองทรัสตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจั้ดการกองทรสัต์
 จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ขอ้จ�ากดัและวธิกีารจา่ยประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์

1. ในกรณทีี่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิแกผู่จั้ดการกองทรสัตว์า่มบุีคคลใด
 หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เกินกว่า
 ร้อยละ 50 ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้า
 ถงึขอ้จ�ากดัสิทธใินการไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จดัการ
 กองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
 บุคคลเดียวกันนั้น ในส่วนที่ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวน
 หนว่ยทรสัตท่ี์จ�าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด เว้นแตก่ฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ก�าหนดหรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น โดยให้ประโยชน์ตอบแทน
 ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วน
 การถือหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรร
 ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับใน
 คราวนัน้

สรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและการเผยแพร่งบการเงินของกองทรัสต์

สรุปกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�าปี 2561 - 2562

14 พฤษภาคม 2561

14 สิงหาคม 2561

20 พฤศจิกายน 2561

9 มกราคม 2561

5 เมษายน 2561

21 พฤษภาคม 2561

1 สิงหาคม 2561

28 มกราคม 2562

ประกาศผลการด�าเนินงานและการจ่ายผลตอบแทน ไตรมาสที่ 1/2561

ประกาศผลการด�าเนินงานและการจ่ายผลตอบแทน ไตรมาสที่ 2/2561

ประกาศผลการด�าเนินงานและการจ่ายผลตอบแทน ไตรมาสที่ 3/2561
(สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561)

งานนักลงทุนสัมพันธ์ “Pulse Asia 2018” ณ The Fullerton Hote ประเทศสิงค์โปร์

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ�าปี 2561 

Investor Day ณ โรงแรม Okura Prestige 

ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ�าปี 2562

วันที่

วันที่

รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
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2. ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
 วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน โดย
 ก. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
 ข. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�าการทุกแห่งของผู้จัดการ
  กองทรัสต์
 ค. ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
  หน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนและทรัสตีหรือแจ้งข้อมูล
  ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชนต์อบแทนเป็นเงนิโอนเขา้บญัชี
 เงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเชค็ขีดคร่อม
 เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามช่ือและที่อยู่ท่ีปรากฏ
 ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทน
 จ�านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
 แพง่และพาณชิย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไมน่�าประโยชนต์อบแทน
 จ�านวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอื่นใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของ
 ทรัสต์

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทน
 ที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต�่ากว่า
 หรือเทา่กบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรสัต์สงวนสทิธิที่จะไมจ่่าย
 ประโยชน์ตอบแทนในครั้งนั้น และให้สะสมประโยชน์ตอบแทน
 ดังกลา่วเพื่อน�าไปจา่ยรวมกับประโยชนต์อบแทนที่จะใหม้กีารจา่ย
 ในงวดถัดไป

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนตัง้แต่จัดตัง้กองทรัสต์

สรุปราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ประจ�าปี 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
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จ�านวนซ้ือขาย (ล้านหน่วย)

จากผลการด�าเนินงาน 12 เดือน จากผลการด�าเนินงาน 9 เดือน

ราคาเฉลี่ย (บาท/หน่วยทรัสต์)

2558 2559 2560 2561
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 กองทรสัตมี์บทวเิคราะห ์ซ่ึงท�าการวจิยั
และวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์จาก DBS Vickers Secur i t ies
(Thailand) Co., Ltd.

ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ยินดีที่จะตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้สนใจ หาก
ต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ที่

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
(รักษาการ) ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2679 6565 โทรสาร : 0 2287 3153
อีเมล์ : ir.treit@tmanrm.com เว็บไซต์ : www.treit.co.th

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 (วันท�าการสุดท้ายของรอบปี 2561)

นักวิเคราะห์กองทรัสต์ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม

สิน้สดุ ณ วนัที่
30 กันยายน

บาท/หนว่ยทรัสต์

บาท/หนว่ยทรัสต์

บาท/หนว่ยทรัสต์

บาท/หนว่ยทรัสต์

ลา้นหนว่ย

ลา้นหนว่ย

      10.09           

10.90             

9.71             

9.95           

44.32 
            

0.18 

     9.95           

10.70             

9.70             

9.70           

57.17             

0.23 

9.70           

10.50             

8.15           

10.40         

110.60 
            

0.46 

10.40            

12.20            

10.20            

11.80           

254.20 
             

1.38 

609.7

449.4

159.8

104.9

52.5

37.4

35.0

27.6

25.2

23.4

23.4%

17.3%

6.1%

4.0%

2.0%

1.4%

1.3%

1.1%

1.0%

0.9%

2557 25592558 2560 2561

ราคาตลาด ณ วันเปิดการซ้ือขายของปี

ราคาตลาดสูงสุดในปี

ราคาตลาดต�่าสุดในปี

ราคาตลาด ณ วันท�าการสุดท้ายของปี

จ�านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด
ที่ท�าการซ้ือขายในปี

จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่ซ้ือขายเฉลี่ยต่อวัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มบริษัทไทคอน

ส�านักงานประกันสังคม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท มิตซุย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิก) พีทีอี แอลทีดี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND

ข้อมูลการซ้ือ ขาย หน่วยทรัสต์

เริ่มท�าการ
ซ้ือขาย
ณ วันที่ 

9 มกราคม 
2558

อ้างอิงจาก: Yahoo Finance

จ�านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ 
(ล้านหน่วย)

%
(จากจ�านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมด)

รายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์
TREIT

ล�าดับ

1,524.9 58.5%รวม
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แผนที่ ที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้ของกองทรัสต์

1.57
ล้านตารางเมตร

7จังหวัด

27 ท�าเล

516
ยูนิต

79.2%
อัตราการเช่า

33,987ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

2.21 ปี
อายุสัญญาเช่าเฉลี่ย

299 ยูนิต
โรงงาน

217 ยูนิต
คลังสินค้า
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง ในหลากหลายท�าเล
ยุทธศาสตร์ และหลากหลายนิคมอุตสาหกรรม รวม 516 ยูนิต พื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 1,568,716 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดโดยสรุป
ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินประเภทโรงงาน

ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า
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1.7%

6.4%

8.2%

2.6%

2.3%

14.7%

0.5%

2.5%

1.3%

2.4%

5.2%

638.5

2,199.7

2,735.9

835.1

876.6

6,204.3

187.8

918.3

452.4

862.1

2,048.2

1.2%

4.3%

0.6%

4.9%

6.8%

0.6%

16.5%

1.3%

0.7%

4.4%

2.8%

2.3%

0.7%

1.0%

2.8%

1.3%

341.5

1,669.7

171.6

1,225.1 

1,973.0 

192.1

5,347.6

469.9

153.1

1,343.1

921.4

615.7

162.3

245.6

837.2

359.7

27,050

99,728

128,582

41,200

35,525

231,225

7,200

39,250

21,025

38,100

81,600

18,324

67,306

9,800

76,477

106,692

10,020

258,260
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นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (บ่อวิน) จ.ชลบุรี 

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 1) จ.ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 2) จ.ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 3) จ.ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วังน้อย 1 จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค วงันอ้ย 2 จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1  จ.สมุทรปราการ

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3  จ.สมุทรปราการ

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อมตะ ซิตี้ ชลบุรี จ. ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 จ.ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 1 จ.ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2 จ.ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค อสีเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (A) จ.ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (B) จ.ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค อสีเทร์ิน ซีบอร์ด 2 (A) จ.ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บ่อวิน จ.ชลบุรี

จ�านวนโรงงาน 
(ยูนิต)

จ�านวนคลังสินค้า 
(ยูนิต)

พื้นที่ให้เช่า
(ตารางเมตร)

พื้นที่ให้เช่า
(ตารางเมตร)

สัดส่วนต่อพื้นที่
ให้เช่ารวม

สัดส่วนต่อพื้นที่
ให้เช่ารวม

มูลค่าทรัพย์สิน 
(ล้านบาท)

มูลค่าทรัพย์สิน 
(ล้านบาท)

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / โครงการ

นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / โครงการ

ล�าดับ

ล�าดับ

299

217

750,485

818,231

47.8% 17,958.9

52.2% 16,028.5

รวม

รวม

อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
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ทรัพย์สินที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพตอนเหนือ

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตัง้อยู่ในต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินที่สามารถ
ขนส่งกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้โดยสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน เป็นแหล่งผลิตที่ส�าคัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตัง้อยู่บนถนนสายเอเชีย กิโลเมตร 59-60 ต�าบลบ้านหว้า อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สะดวกต่อการขนส่งสินค้า เป็นแหล่งผลิตที่ส�าคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์

ต�าแหน่งที่ตัง้        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร 56 กม.
• สนามบินดอนเมือง 41 กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ 95 กม.
• ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 65 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 13 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 27,050 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 638.50 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร 60 กม.
• สนามบินดอนเมือง 44 กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ 85 กม.
• ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 65 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 36 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 99,728 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • กรรมสิทธิ์ 88% 
 • สิทธิการเช่า 12%
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   เฉลี่ยประมาณ 25 ปี 
   (ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 2586)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,199.70 ล้านบาท
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สวนอุตสาหกรรมโรจนะ & โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ อยุธยา

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยาตัง้อยู่บนท�าเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตัง้อยู่บนถนนโรจนะ (ทางหลวง
หมายเลข 309) เช่ือมต่อกับถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) และถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ใช้เวลาเดินทางเพียง
45-60 นาที จากกรุงเทพมหานคร เอื้ออ�านวยต่อการคมนาคมขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ และมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน

อาคารโรงงาน

อาคารคลังสินค้า

ต�าแหน่งที่ตัง้        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินดอนเมือง  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง กม.
• สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง  กม.
• ถนนวงแหวนรอบนอก  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  กม.
• เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 54 ยูนิต 
อาคารคลังสินค้า 3 ยูนิต
พื้นที่ให้เช่ารวม 146,906 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • กรรมสิทธิ์ 93%
 • สิทธิการเช่า 7% 
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   เฉลี่ยประมาณ 25 ปี
   (ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 2586)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 3,077.40 ล้านบาท
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เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วังน้อย 1

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีท�าเลที่ตัง้ที่เหมาะส�าหรับการลงทุนทางอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมตัง้อยู่บนท�าเลยุทธศาสตร์บน
ถนนพหลโยธนิ (ทางหลวงหมายเลข 1) กโิลเมตรที่ 46 รองรบัอุตสาหกรรมตา่งๆ มเีสน้ทางเช่ือมตอ่กบัทางหลวงยกระดับ ซ่ึงใช้เวลาเดนิทาง
เพยีง 45 นาที จากกรุงเทพมหานคร และหา่งจากถนนวงแหวนรอบนอกเพยีง 5 กโิลเมตร จงึสะดวกสบายในดา้นการเดนิทาง และการขนสง่
ล�าเลียงสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ

โครงการไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค วังน้อย 1 ตั้งอยู่บนท�าเลยุทธศาสตร์บนถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ห่างจากถนนวงแหวน
รอบนอกเพียง 200 เมตร ซ่ึงสะดวกต่อการขนส่งกระจายสินค้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ยังแวดล้อมไปด้วย
ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ท�าให้ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค วังน้อย 1 มีข้อได้เปรียบต่อการขนส่งกระจายสินค้าอย่างมาก

ต�าแหน่งที่ตัง้   จังหวัดปทุมธานี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร 46 กม.
• สนามบินดอนเมือง 30 กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ 70 กม.
• ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 60 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 17 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 41,200 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • กรรมสิทธิ์ 88%
 • สิทธิการเช่า 12% 
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   เฉลี่ยประมาณ 25 ปี
   (ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 2586)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 835.10 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินดอนเมือง  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  กม.
• สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง  กม.
• ถนนวงแหวนรอบนอก  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ก.ม.
• นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  กม.
• เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา  กม.
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โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วังน้อย 2

โครงการไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค วังน้อย 2 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม. 57 ฝ่ังขาเข้าสู่กรุงเทพมหนคร (ไม่ไกลจากโครงการไทคอน 
โลจิสติกส์ พาร์ค วังน้อย 1) รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ บนท�าเลยุทธศาสตร์บนถนนพหลโยธิน 
(ทางหลวงหมายเลข 1) อยู่ห่างจากถนนวงแหวนตะวันตกไม่ถึง 4 กม. และในอนาคตยังสามารถเช่ือมต่อกับทางหลวงหมายเลขท่ี 6 
(บางปะอิน-นครราชสีมา) สะดวกต่อการขนส่งกระจายสินค้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วยสนับสนุน
การด�าเนินการด้านโลจิสติกส์ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต�าแหน่งที่ตัง้          จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินดอนเมือง  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  กม.
• สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง  กม.
• ถนนวงแหวนรอบนอก  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ก.ม.
• นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  กม.
• เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 9,800 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100%

มูลค่าทรัพย์สินรวม 171.60 ล้านบาท

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 13 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 67,306 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100%

มูลค่าทรัพย์สินรวม 1,669.70 ล้านบาท
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ทรัพย์สินที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพตะวันออก

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

โครงการไทคอนโลจิสติกส์ พาร์ค บางพลี 1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งอยู่ในเขตต�าบลบางปูใหม่และต�าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นท�าเลศักยภาพสูงทั้งด้านความสะดวก
ในการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคที่ เพียบพร้อม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ง่ายต่อการจัดหาแรงงาน และสามารถ
เช่ือมต่อไปพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และท่าเรือน�้าลึกได้โดยสะดวก

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด (กม. 22) ใกล้กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและเส้นทาง
ที่สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัภมูภิาคอื่นไดโ้ดยสะดวก นอกจากนี ้ยงัตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพมหานคร สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิและทา่เรอื
แหลมฉบัง เป็นท�าเลที่ดีเยี่ยมส�าหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคการผลิตและผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

ต�าแหน่งที่ตัง้             จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 11 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 35,525 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 876.60 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้             จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  กม.
• ถนนวงแหวนรอบนอ  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี ้ชลบุร ี กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางปู  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว ์  กม.
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โครงการไทคอนโลจิสติกส์ พาร์ค บางพลี 3

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 ตัง้อยู่บนถนนชลหารพิจิตร เช่ือมต่อกับบางนา-ตราด กม. 19 ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท�าเลยุทธศาสตร์ศักยภาพสูง เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการ
กระจายสินค้า

ต�าแหน่งที่ตัง้             จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  กม.
• ถนนวงแหวนรอบนอก  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี ้ชลบุร ี กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางปู  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว ์  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 28 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 106,692 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • สิทธิการเช่า 100% 
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   เฉลี่ยประมาณ 29 ปี 
   (ถงึวันที่ 30 ธ.ค. 2588
   และ 30 ส.ค. 2591)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 1,972.98 ล้านบาท

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 10 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 76,477 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • สิทธิการเช่า 100% 
  • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   เฉลี่ยประมาณ 24 ปี
   (ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2586)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 1,225.10 ล้านบาท
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โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ ปราจีนบุรี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค โรจนะ ปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนถนนสาย 304 ในท�าเลที่ เหมาะส�าหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
เป็นท�าเลยุทธศาสตร์ที่สะดวกต่อการขนส่ง และกระจายสินค้าให้แก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอิเล็คทรอนิคส์ที่ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ ยังเป็นท�าเลศักยภาพสูงเช่ือมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วซ่ึงเป็นช่องทางสู่ตลาดอาเซียนอีกด้วย

ต�าแหน่งที่ตัง้      จังหวัดปราจีนบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร   กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ   กม.
• นิคมอุตสาหกรรม 304   กม.
• นิคมอุตสาหกรรมเกทเวย์   กม.
• นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ กบินทร์บุรี  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 1 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 10,020 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 192.10 ล้านบาท
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี (อมตะนคร) & โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อมตะนคร

นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี (อมตะนคร) ตัง้อยู่บนท�าเลยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บน
ถนนบางนา-ตราด กม.57 ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง สะดวกต่อการเดินทางและ
การขนส่งสินค้าด้วยเส้นทางที่หลากหลาย ได้แก่ ถนนบางนา-ตราด, ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 
(มอเตอร์เวย์) มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เพียบพร้อม เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่หลากหลาย เป็นพื้นที่ส�าคัญส�าหรับภาคการผลิต  

ต�าแหน่งที่ตัง้      จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร   กม.
• สนามบินสุวรรณภูม ิ   กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง   กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  กม.
• ถนนวงแหวนรอบนอก   กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 94 ยูนิต 
อาคารคลังสินค้า 7 ยูนิต
พื้นที่ให้เช่ารวม 250,875 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • กรรมสิทธิ์ 79%
 • สิทธิการเช่า 21% 
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   เฉลี่ยประมาณ 26 ปี 
   (ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2586
   และ 17 ธ.ค. 2588)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 6,674.20 ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

อาคารโรงงาน

อาคารคลังสินค้า
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นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี (บ่อวิน) & โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บ่อวิน

นิคมอุตสาหกรรม ป่ินทอง โครงการ 1 

นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี ตัง้อยู่ที่ต�าบลบ่อวิน อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 110 กม. สามารถเดินทาง
โดยทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 331 ใหม ่ซ่ึงเช่ือมไปยงัทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 7 (มอเตอรเ์วย์) และเช่ือมโยง
สู่ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง สะดวกต่อการขนส่งสินค้า การจัดการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า นอกจากนี้สามารถเดินทางไปตัวอ�าเภอ
ศรีราชาได้โดยสะดวก เพียง 25 กม. เป็นแหล่งการผลิตที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน 
ช้ินส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก รวมถึงเป็นท�าเลยุทธศาสตร์ส�าหรับธุรกิจการขนส่งและโลจิกติกส์เพ่ือสนับสนุน
ภาคการผลิตที่หลากหลายในพื้นที่

นคิมอุตสาหกรรม ป่ินทอง โครงการ 1 ตัง้อยูห่า่งจากท่าเรอืน�้าลกึแหลมฉบงั 10 กโิลเมตร ตดิถนนทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงหมายเลข 7
(มอเตอร์เวย์) สามารถเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ภายในระยะเวลา 60 นาที และอยู่ห่างจากเมืองส�าคัญในภูมิภาคตะวันออก 
อย่างเมืองศรีราชา 15 กม. พัทยา 30 กม. นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นด้านท�าเลที่ตั้ง ซ่ึงตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
ในภูมิภาคตะวันออก ท�าให้ง่ายต่อการเช่ือมโยงระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ในภูมิภาค

ต�าแหน่งที่ตัง้         จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 3 ยูนิต 
อาคารคลังสินค้า 9 ยูนิต
พื้นที่ให้เช่ารวม 27,900 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 547.48 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้         จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 19 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 39,250 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 918.30 ล้านบาท
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นิคมอุตสาหกรรม ป่ินทอง โครงการ 2

นิคมอุตสาหกรรม ป่ินทอง โครงการ 3

นิคมอุตสาหกรรม ป่ินทอง โครงการ 2 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 และห่างจากท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบังเพียง 
13 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากเมืองส�าคัญ
ในภูมิภาคตะวันออก อย่างเมืองศรีราชา และพัทยา เป็นท�าเลที่ตั้งที่รองรับการขยายตัวของภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
ในภูมิภาคตะวันออก ง่ายต่อการเช่ือมโยงระบบซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ในภูมิภาค

นิคมอุตสาหกรรม ป่ินทอง โครงการ 3 รองรับการขยายเป็นท�าเลที่ตัง้ที่รองรับการขยายตัวของภาคการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
ในภูมิภาคตะวันออก อยูไ่มไ่กลจากนคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 และ 2 หา่งจากทา่เรอืน�้าลกึแหลมฉบงัเพยีง 17 กโิลเมตร สามารถ
เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน

ต�าแหน่งที่ตัง้       จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูม ิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 9 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 21,025 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • กรรมสิทธิ์ 59%
 • สิทธิการเช่า 41%
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   ประมาณ 25 ปี
   (ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2586)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 452.40 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้          จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูม ิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 13 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 38,100 ตารางเมตร

รูปแบบการลงทุน • กรรมสิทธิ์ 87%
 • สิทธิการเช่า 13%
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   ประมาณ 25 ปี
   (ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2586)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 862.10 ล้านบาท
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ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (A)

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (B)

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด ตั้งอยู่บนท�าเลยุทธศาสตร์ ใกล้แหล่งผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์พื้นที่อีสเทิร์น
ซีบอร์ด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง และนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะ ซิตี้ จ.ระยอง สามารถตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์แก่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างดี

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 (B) ตัง้อยู่ไม่ไกลจากแหล่งผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถรองรับการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และสนับสนุนการด�าเนินการด้านโลจิสติกส์
ให้บริษัทคู่ค้าในนิคมใกล้เคียงมากมาย เช่น นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง
และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง

ต�าแหน่งที่ตัง้            จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช จ.ชลบุรี กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด กม.
• นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 2 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 3 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 7 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 35,430 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 615.68 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้             จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช จ.ชลบุรี กม.
• นคิมอุตสาหกรรม เหมราช อสีเทิรน์ ซีบอรด์ กม.
• นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 2 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 3 กม.
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ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (A)

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 (A) อยู่ห่างจากแหล่งผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด
เพียง 2 นาที เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีส�าหรับสนับสนุนความต้องการด้านโลจิสติกส์ให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในพ้ืนที่อีสเทิร์นซีบอร์ด

ต�าแหน่งที่ตัง้            จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง กม.
• นคิมอุตสาหกรรม อสีเทริน์ ซีบอรด์ จ.ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด กม.
• นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 2 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 3 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 15,800 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 245.60 ล้านบาท

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 4 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 11,400  ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100%

มูลค่าทรัพย์สินรวม 162.30 ล้านบาท
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โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 1

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 1 ตัง้อยู่บนท�าเลศักยภาพสูง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) 
ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 7 นาที รวมทัง้อยู่ไม่ไกลจากแหล่งผลิตภาคอุตสาหกรรม แวดล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมาย รวมถึง
สะดวกในการคมนาคมขนสง่และเอือ้อ�านวยตอ่การด�าเนนิการดา้นโลจสิตกิสเ์ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสะดวกในการขนสง่สนิคา้
ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง

โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พารค์ แหลมฉบงั 2 ตัง้อยูบ่นท�าเลศักยภาพสูง ใกลท้า่เรือแหลมฉบัง และนคิมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี

ต�าแหน่งที่ตัง้             จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี กม.
• นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 2 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 3 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 21 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 69,404 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 1,343.10 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้             จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี กม.
• นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 2 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 3 กม.
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โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา

โครงการไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ ศรรีาชา ตัง้อยูบ่นจุดกึ่งกลางระหวา่งนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี ชลบุร ี(อมตะนคร) และท่าเรอืแหลมฉบงั
มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้ด�าเนินการด้านโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ ยังเป็นท�าเลที่ตั้งที่

เหมาะสมส�าหรับการท�าศูนย์กระจายสินค้าส�าหรับธุรกิจน�าเข้า-ส่งออกผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

ต�าแหน่งที่ตัง้             จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูม ิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จ.ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จ.ชลบุรี กม.
• นคิมอุตสาหกรรม อสีเทร์ิน ซีบอรด์ จ.ระยอง กม.
• นิคมอุตสาหกรรม เหมราช จ.ชลบุรี กม.
• นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 1 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 2 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 3 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 5 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 44,418 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 837.20 ล้านบาท

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 15 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 43,950 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100%

มูลค่าทรัพย์สินรวม 921.40 ล้านบาท
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โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1

นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง 1 ตั้งอยู่ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี (อมตะนคร) และท่าเรือแหลมฉบัง
เป็นท�าเลศักยภาพรองรับการผลิตในพ้ืนที่อมตะนคร ลูกค้าของเราสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนบริษัทคู่ค้าภายในนิคมฯ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นท�าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมส�าหรับการท�าศูนย์กระจายสินค้าส�าหรับธุรกิจน�าเข้าส่งออกผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง
อีกด้วย

นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง ตัง้อยู่บนถนนหมายเลข 331 เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
ในภาคตะวันออก รายล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และตัง้อยู่ไม่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน

ต�าแหน่งที่ตัง้  จังหวัดชลบุรี

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร   กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ   กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง   กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง   กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางพลี   กม.
• นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   กม.
• นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง   กม.
• นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกร   กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 5 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 10,600 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 100% 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 153.10 ล้านบาท

ต�าแหน่งที่ตัง้         จังหวัดระยอง

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร  กม.
• สนามบินสุวรรณภูมิ  กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง  กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารโรงงาน 30 ยูนิต 
พื้นที่ให้เช่ารวม 81,600 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน • กรรมสิทธิ 79%
 • สิทธิการเช่า 21%
 • สิทธิการเช่าคงเหลือ
   ประมาณ 25 ปี
   (ถงึวันที่ 27 ก.พ. 2587)

มูลค่าทรัพย์สินรวม 2,048.20 ล้านบาท
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60.4
59.8
66.3
46.6
57.4
51.8
29.5

114
100
27
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โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ตัง้อยู่บนท�าเลศักยภาพบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ซ่ึงเป็นเส้นทางสายหลักใน
การเช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นอกจากนี้ ยังใกล้กับกรุงเทพมหานคร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง รวมไปถึงแวดล้อมไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม
และนคิมอุตสาหกรรมตา่งๆ รวมถึงขอ้ไดเ้ปรยีบด้านความสะดวกสบายในการคมนาคมและการเขา้ถงึศนูยก์ลางดา้นโลจสิตกิสต์า่งๆ ของประเทศ

ต�าแหน่งที่ตัง้   จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระยะทางจากสถานที่ส�าคัญ (กิโลเมตร)
• กรุงเทพมหานคร    30 กม.
• สนามบินสุวรรณภูม ิ    33 กม.
• ท่าเรือแหลมฉบัง     58 กม.
• สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง      30 กม.
• นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี   19 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางพลี    22 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมบางปู     52 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง    40 กม.
• นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว ์    2.3 กม.

ทรัพย์สินปัจจุบัน
อาคารคลังสินค้า 81 ยูนิต
พื้นที่ให้เช่ารวม 258,260 ตร.ม.

รูปแบบการลงทุน กรรมสิทธิ์ 69%
 สิทธิการเช่า 31%
 สิทธิการเช่าคงเหลือเฉลี่ยประมาณ
 26 ปี (ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2586
 และ 20 ธ.ค. 2588) 

มูลค่าทรัพย์สินรวม 5,347.60 ล้านบาท
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ภาพรวมของอุตสาหกรรม

• เปรียบเทียบการเติบโต GDP ระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน 2560 และ มกราคม - กันยายน 2561 
• การเติบโตของ GDP และการเติบโตของอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/2561 อ้างอิงจาก ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• อุปสงค์ และอุปทานของโรงงาน และคลังสินค้าในไตรมาสที่ 1/2561 จากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ภาวะเศรษฐกิจไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) มีการขยายตัวร้อยละ 3.3
ชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าทัง้ปี 2561 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตโดยรวมที่ร้อยละ 4.2 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทย
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รูปภาพที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

รูปภาพที่ 2 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยด้านการผลิต ในและนอกภาคเกษตร ปี 2560 – 2561

ไตรมาส
1/2557

ไตรมาส
4/2557

ไตรมาส
3/2558

ไตรมาส
2/2559

ไตรมาส
1/2560

ไตรมาส
4/2560

ไตรมาส
3/2561

9 เดือน ปี 60 9 เดือน ปี 61 2561 F

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสที่ 3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่2 ตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น 
สาขาขนส่งและการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 6.2 ในไตรมาสที่ 3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสที่ 2 สอดคล้องกับการขยาย
ตัวของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทัง้การขยายตัวของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม

ด้านการผลิต 

6.2

3.7

3.9

6.0

3.2

3.4

9.7

4.0

4.3

-1.3

4.7

4.0

10.2

4.1

4.6

15.9

3.0

3.9

10.2

3.4

3.9

6.5

4.8

4.9

4.3

3.3

3.3

7.2

4.1

4.3

ภาคเกษตร

ภาคนอกเกษตร

GDP

การขยายตัว (%) 2560
2560

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 39 เดือน 9 เดือน

2561

GDP (YoY)

0.8 1.1

2.4
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3.9
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4.3 4.0
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-0.4

ร้อยละ (%)

ร้อยละ (%)

6.0

4.0

2.0

0.0

6.0

4.0

2.0

0.0

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.3

เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.3
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รูปภาพที่ 3 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยด้านการผลิตที่ส�าคัญ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 

มปัีจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเรง่ข้ึนของการบรโิภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวม การขยายตวัในเกณฑส์งูของการสง่ออกสนิคา้ 
และการขยายตัวตอ่เนื่องของการใช้จา่ยภาครฐับาล 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึ้น
อย่างช้า ๆ จากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการใช้ก�าลังการผลิตภาค
อุตสาหกรรม 

การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 63,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวใน
เกณฑ์สูงต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกในรูปเงิน USD เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6 โดยกลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น ข้าว มัน
ส�าปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก ช้ินส่วนและ
อุปกรณค์อมพวิเตอร ์เครื่องจกัรและอุปกรณ ์เป็นตน้ การสง่ออก
ไปยงัตลาดส�าคญัขยายตวัดตีอ่เนื่อง ทัง้สหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป
จีน ญี่ปุ่น อาเซียน และออสเตรเลีย 

ขยายตัวร้อยละ 5.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในไตรมาส
กอ่นหนา้ โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจากการปรบัตวัดขีึน้ของฐานรายได้
ในระบบเศรษฐกิจ การลดลงของข้อจ�ากัดจากมาตรการรถยนต์
คนัแรก การด�าเนนิมาตรการดแูลผู้มีรายไดน้้อยของภาครฐั รวมทัง้
อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่า และการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของความเช่ือมั่นของผู้บริโภค โดยการใช้จ่ายซ้ือสินค้า
คงทนขยายตัวเร่งขึ้น สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ที่ขยายตัวเรง่ข้ึนจากไตรมาสกอ่นหนา้ ในขณะที่การใช้จา่ยในหมวด
สินค้าอื่นๆ ขยายตัวดีต่อเนื่อง 
 
โดยมีการขยายตัวของหมวดอาหารเคร่ืองดื่ม หมวดโรงแรมและ
ภัตตาคาร หมวดสื่อสาร หมวดขนส่ง และหมวดการค้าขยายตัว
ร้อยละ 2 ร้อยละ 6.5 ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 7.2
ตามล�าดับ ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมอยู่ที่ระดับ 69.6 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ไตรมาส 

ขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.0 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า 

ด้านการใช้จ่าย 

ภาคเกษตร

+4.3
อุตสาหกรรม

+1.6
ก่อสร้าง

+4.7
โรงแรมและภัตตาคาร

+6.5
การค้า

+7.2
ขนส่ง

+6.2

การลงทุนรวม

การส่งออก-น�าเข้าสินค้า 

การบริโภคภาคเอกชน

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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รูปภาพที่ 4 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่าย ปี 2560 - 2561

รูปภาพที่ 5 มูลค่าการส่งออก ปี 2560 - 2561

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การอุปโภคภาครัฐบาล

การลงทุนรวม

  - ภาคเอกชน

  - ภาครัฐ

การส่งออกสินค้าและบริการ

การน�าเข้าสินค้าและบริการ

GDP

ดชันปีรมิาณการสง่ออกสินคา้ (%YoY)

ดชันรีาคาสนิคา้สง่ออก (%YoY)

มูลคา่การสง่ออกสนิคา้ (ลา้นดอลลาร ์สรอ.)

การขยายตัว (%)

การขยายตัว (%)

2560
2560

2560

6.0

3.6

235,267

2.9

3.7

56,234

9.0

3.5

61,802

5.0

2.8

56,101

7.0

4.3

61,131

2560

4.9

4.7

61,788

-0.4

3.0

63,387

-7.7

2.4

20,705

7.5

4.5

63,014

2561

2561

คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
 
(1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซ่ึงท�าให้การส่งออก และ
 ภาคการผลิตส�าคัญๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการ
 ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

(2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ 
 ท่ียังมีแนวโน้มเร่งขึ้นตามการเบิกจ่ายและความคืบหน้าของ
 โครงการลงทุนของภาครัฐ

(3) การฟ้ืนตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนตามการ
 ปรบัตัวดขีึน้ของอตัราการใช้ก�าลงัการผลติในภาคอุตสาหกรรม
 การปรบัตวัดขีึน้ของความเช่ือมั่นในภาคธุรกจิ และความคบืหนา้
 ของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ๆ และ

(4) การปรับตัวดีขึ้ นของฐานรายได้ ในระบบเศรษฐกิจที่ มี
 ความชัดเจนมากขึ้นตามล�าดับ ทัง้นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออก
 สินค้าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการ
 ลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.1 และร้อยละ 4.4 ตามล�าดับ
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.4 และบัญชี
 เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.4 ของ GDP

โดยสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ด้านการใช้จ่าย : การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวเร่งขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอตัวลง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 กันยายน

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 39 เดือน

ไตรมาส 4

9 เดือน
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ภาพรวมอุตสาหกรรมอาคารโรงงานส�าเร็จรูป และคลังสินค้า

ส�าหรับอุปทานอสังหาริมทรัพย์ภาคอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นที่ดิน
ว่างเปล่าที่ ตั้งภายในเขตอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม สวน
อุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม) โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า และ
คลังสินค้าให้เช่า โดยอุปทานของที่ดินว่างเปล่า พบว่า มีอุปทาน
ประมาณ 157,000 ไร่ เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม
หากเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2560 มอุีปทานของที่ดนิวา่งเปลา่

ส�าหรบัโรงงานส�าเร็จรูปใหเ้ช่า โดยผูป้ระกอบการหลัก จ�านวน 5 ราย
ได้แก่ บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง (TFD) บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน 
จ�ากดั (มหาชน) และกองทนุที่เกี่ยวข้อง (TICON) บริษัทดบับลวิเอชเอ
คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และกองทุนที่ เกี่ยวข้อง (WHA) 
บริษัทป่ินทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด และ
กองทุนที่ เกี่ยวข้อง (Pinthong) กลุ่มบริษัทอมตะ และกองทุน

เพิ่มขึน้ประมาณ 3.3% โดยคาดว่าในอนาคตจะมอุีปทานใหมเ่พิ่มขึน้
ประมาณ 12,500 ไร่ ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การพัฒนาหรือก�าลังรอ
การพัฒนา โดยในด้านท�าเลที่ตั้ง พบว่านิคมอีสเทิร์น ซีบอร์ด 
ชลบุร ีและระยอง ยงัเป็นท�าเลท่ีมคีวามนยิมสงูสุด เนื่องจากอยู่ใกล้
กับท่าเรือ ซ่ึงส่งผลดีให้กับด้านการขนส่ง และความปลอดภัยจาก
ปัญหาอุทกภัย 

ที่เกี่ยวขอ้ง (Amata) พบวา่ มปีรมิาณอุปทานรวมประมาณ 1,100
หน่วย เป็นพื้นที่รวมประมาณ 2,360,000 ตร.ม. ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการหลักหยุดท�าการ
ก่อสร้าง และลดลง 0.2% เมื่ อเทียบกับไตรมาสปีก่อนหน้า 
เนื่องจากโรงงานส�าเร็จรูปบางส่วนได้ถูกขายให้แก่ผู้เช่า โดยเป็น
พื้นที่โรงงานให้เช่าของไทคอนมากที่สุดประมาณ 49% รองลงมา
ไดแ้ก่ WHA ประมาณ 26% และ TFD อมตะ และป่ินทอง ตามล�าดับ

อุปทาน (SUPPLY)

รูปภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงปริมาณอุปทานของพื้นที่ดินว่างเปล่าในเขตอุตสาหกรรม
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ส�าหรับคลังสินค้าให้เช่า โดยผู้ประกอบการหลัก จ�านวน 4 ราย 
ได้แก่ บรษัิทไทคอน โลจิสตคิส ์พารค์ จ�ากดั และกองทนุที่เกี่ยวข้อง
(TPARK) บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และ
กองทุนที่ เกี่ยวข้อง (WHA) Bangkok Free Trade Zone และ 
Wyncoast โดยมีปริมาณอุปทานรวมประมาณ 3,430,000 ตร.ม. 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 0.15% หรือเพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสของปีก่อนหน้าประมาณ 13.3% โดยภายในเวลาประมาณ  
8 - 14 เดือน คาดว่าจะมีปริมาณอุปทานใหม่เพ่ิมขึ้นประมาณ 
50,000 ตร.ม. ซ่ีงอยู่ภายใต้การพัฒนา 

รูปภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงปริมาณอุปทานของพื้นที่โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า

รูปภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงปริมาณอุปทานของพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า
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ปริมาณอุปสงค์ของพื้นที่โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า มีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 70% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 0.5%
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11,000 ตารางเมตร รวมปริมาณอุปสงค์ของพื้นที่โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า มีพื้นที่ประมาณ 1,670,000 ตร.ม. 

ดา้นปรมิาณอุปสงคข์องพืน้ที่คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า มอีตัราการเช่าพืน้ที่

ประมาณ 80% ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าที่มอีตัราการเช่า
ประมาณ 79% หรอืปรบัเพิม่ขึน้ประมาณ 43,000 ตารางเมตร คิดเป็น
ปรมิาณอุปสงคข์องพืน้ที่คลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ประมาณ 2,760,000 ตร.ม. 

ดา้นสว่นแบ่งการตลาดของพืน้ที่โรงงานส�าเรจ็รูปใหเ้ช่าที่เกดิขึน้จรงิ
พบว่า ไทคอน มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งด้วย
พื้นที่ประมาณ 802,000 ตร.ม. คิดเป็น 48% ของพื้นที่เช่าทัง้หมด 

อุปสงค์ (DEMAND)

รูปภาพที่ 9 แผนภูมิแสดงปริมาณอุปสงค์ และอุปทานของพื้นที่โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า

รูปภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงปริมาณอุปสงค์ และอุปทานของพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า
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และความรับผิดชอบต่อสังคม



การก�ากับดูแลที่ดขีองกองทรัสต์

การบริหารความเสี่ยง
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเส่ียงแบบมีประสิทธิภาพ และมีการปฎิบัติอย่าง
ต่อเนื่องนั้นคือ พื้นฐานหลักของการบริหารจัดการของผู้จัดการ
กองทรัสต์

การบรหิารความเสี่ยงของกองทรสัต์นัน้จะเป็นการปฎิบตัริว่มงานกนั
ระหว่างผู้บริหาร (Top-Down Approach) และพนักงานระดับ
ปฎิบัติการทุกคน (Bottom-up engagement) เพ่ือให้มั่นใจได้
วา่การบรหิารและการจัดการความเสี่ยงนัน้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของกองทรัสต์ เพื่อก่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความเป็นระบบของกองทรัสต์

การตรวจสอบ
ภายใน

การฝึก
และการอบรม

การตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบอิสระ

Whistle-Blowing

ขัน้ตอนการปฎิบัติงาน
ที่เป็นมาตรฐานกระบวนการ

ตรวจจับ
ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
ของกองทรัสต์

กระบวนการ
บริหาร

ความเสี่ยง

กระบวนการรายงานความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

และการสื่อสาร

ความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรสามารถรับได้
และปรัชญาการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุม
ภายใน

โมเดลการบริหารความเสี่ ยงของผู้จัดการกองทรัสต์ (ERM 
Framework) นัน้มพีลวัตรในการจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสทิธภิาพ
ซ่ึงมขีัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี 1) การระบุความเสี่ยง และประเมนิความเสี่ยง
2) การบริหารและจัดการความเส่ียง 3) การควบคุมความเสี่ยง
และ 4) การรายงาน โดยเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ขั้นเป็นตอน โดยฝ่ายก�ากับปฏิบัติการจะท�าการตรวจสอบ และ
รายงานให้กับผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถตรวจพบความเส่ียง และจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การด�าเนินงาน
ของกองทรัสต์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

1 2

การระบุความเสี่ยงและ
ประเมินความเส่ียง 

การบริหาร
และจดัการความเส่ียง

การควบคุม
ความเส่ียง

การก�ากับดูแล
ความเสี่ยงที่ดี

กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง

การก�ากับดูแล
ความเสี่ยงที่ดี

การรายงาน
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ปัจจัยความเสี่ยง

ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที่กองทรสัตล์งทนุ
กองทรสัต์ไดเ้ขา้ท�าสญัญาเช่าที่ดนิ สญัญาเช่าช่วงที่ดนิ สญัญาเช่า
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง
สัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือสัญญาต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสตเ์พ่ือประโยชนใ์นการจดัหาผลประโยชนใ์นอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทรัสต์และด�าเนินการใด ๆ เพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดในสัญญา

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก�าหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือผิดสัญญา หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุ
แห่งการเลิก หรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี้ แม้กองทรัสต์จะมี
สทิธทิี่จะบอกเลกิสญัญาเรยีกค่าเสยีหาย รวมตลอดจนเรยีกคา่ขาด
ประโยชน์และค่าเช่าที่ช� าระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่คู่สัญญา
ผิดสัญญาดังกล่าวอาจท�าให้กองทรัสต์ไม่ได้รับผลประโยชน์จาก
การกระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการหรือบังคับการให้เป็นไปตาม
สัญญาตามที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไป
ตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้อก�าหนด หรือ ในกรณีที่คู่สัญญา
ปฏบิตัผิดิขอ้ก�าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวขอ้งแล้ว คูสั่ญญา
อาจไมช่�าระคา่เสียหายตามท่ีกองทรสัต์เรยีกรอ้ง กองทรัสตอ์าจตอ้ง
น�าเรื่องดังกลา่วเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมโดยการฟ้องรอ้งตอ่ศาล
ที่ เกี่ยวข้องซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการด�าเนินการดังกล่าว 
ทั้งนี้  ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลา
และผลกระทบในการด�าเนินการรวมถึงจ�านวนเงินที่กองทรัสต์จะ
ไดรั้บชดเชยจากความเสยีหายตา่ง ๆ ดงักล่าว นอกจากนี ้ผลแหง่
คดีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่ เกี่ ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมี
ค�าพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับ
ใหเ้ป็นไปตามค�าพิพากษาของศาล ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสี่ยง
ที่ จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจ�านวนหรือภายในระยะเวลาที่

คาดการณ์ไว้

อนึ่ง ในการเข้าท�าสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าช่วงท่ีดิน และ
สัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้มีการก�าหนดค่าเสียหายที่

กองทรัสต์จะได้รับในกรณีที่มีการผิดสัญญาโดยผู้ให้เช่า โดยผู้ให้
เช่าตกลงช� าระค่าเสียหายให้แก่กองทรัสต์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สญัญา โดยเง่ือนไขดังกลา่วมีความเหมาะสมและเพ่ือประโยชนส์งูสุด

1.1 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามสัญญา

เนื่องจากทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่กองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุนใน
สิทธิการเช่าซ่ึงมีช่วงระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ถึง 30 ปี
นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซ่ึงกองทรัสต์จะสามารถจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า 
ดังนั้น กองทรัสต์จึงมีความเส่ียงในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยเม่ือ
ใกลสิ้น้สดุระยะเวลาการเช่าดังกลา่ว เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเช่า
เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาของผู้เช่ารายย่อยในการท�าสัญญา
เช่าคลังสินค้าและโรงงาน อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการท�าสัญญา
เช่ากับผู้เช่ารายย่อยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสัญญามาตรฐานท่ี
มีอายุของสัญญาไม่เกิน 3 ปี ท�าให้ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นใน
ช่วงระยะเวลา 3 ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าเพียงเท่านั้น  
นอกจากนี้ เนื่องจากผู้เช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าคลังสินค้า
และโรงงานระยะสั้น ผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่าจะสามารถจัดหา
ผู้เช่าที่มีความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา
3 ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าได้

ผู้จดัการกองทรสัตไ์ด้แตง่ตัง้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ�ากดั
(“ทีพาร์ค”) และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ�ากัด 
(มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สิน
ประเภทคลังสินค้าและโรงงานที่ได้ลงทุนตามล�าดับ โดยผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะมีหน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์
ลงทุนตามที่ ผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย รวมถึงการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้เช่ารายใหม่ 
การต่อสัญญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วน
กลางกับผู้เช่าปัจจุบัน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบ�ารุงรักษา

ของผู้ถือหนว่ยทรัสต ์ อยา่งไรกด็ ี ในบางกรณคีา่เสยีหายท่ีผู้ให้เช่า
จะชดเชยใหแ้กก่องทรสัตดั์งกลา่ว อาจไมเ่พยีงพอที่จะชดเชยมูลคา่
ทางเศรษฐกิจของความเสียหายที่กองทรัสต์ได้รับจากการผิด
สัญญาและอาจจะน้อยกว่ามูลค่าท่ีกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว

1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการหาผู้เช่ารายยอ่ย เมื่อใกลส้ิน้สดุ
 ระยะเวลาการเช่า

1.3 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ ขึ้นอยู่กับ
 ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

88 รายงานประจ�าปี 2561



หรือพัฒนาทรัพย์สินที่กองทรัสต์ได้ลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
เหมาะสมแกก่ารจดัหาผลประโยชน์ โดยการบรหิารดังกลา่วจะสง่ผล
โดยตรงต่อผลประกอบการของกองทรัสต์

อย่างไรก็ตาม หากทีพาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง แม้ว่า
กองทรัสต์ได้ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไว้
เพียงพอและน่าสนใจ กองทรัสต์อาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่น
เพ่ือท�าหน้าท่ีบริหารทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนได้ดีเทียบเท่ากับ
การบริหารจัดการของทีพาร์คและไทคอน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ
ทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลประกอบการฐานะการเงินและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

• ผู้จัดการกองทรัสต์จะก�าหนดมาตรการที่ใช้ในการก�ากับดูแล
 โดยจัดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินการน�าเสนอข้อมูล
 คลังสินค้าหรือ โรงงานที่ เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
 ของ ทีพาร์ค หรือ ไทคอน หรือ TFUND หรือ TLOGIS หรือ
 TGROWTH หรอื กองทรัสต ์อยา่งเทา่เทยีมกัน รวมถงึผู้จดัการ
 กองทรัสต์จะก�าหนดค่าเช่าของคลังสินค้าและโรงงานที่สามารถ
 เทียบเคียงกันได้ เมื่อค�านึงถึงขนาดของอาคาร พื้นที่ใช้สอย
 ท�าเลท่ีตั้ง และรูปแบบของสิ่งปลูกสร้าง โดยจะก�าหนดให้อยู่ใน
 ระดับใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อให้ลูกค้า
 แต่ละรายมีข้อมูลของคลังสินค้าหรือ โรงงานที่สามารถให้เช่าได้
 ในช่วงเวลานัน้อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน

• ทัง้นี ้ในการน�าเสนอขอ้มูลทรพัย์สนิของผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์
 หรือ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ลูกค้าที่สนใจจะเช่าพื้นท่ี
 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะน�าเสนอข้อมูลอาคารคลังสินค้า
 หรือโรงงานที่ว่างอยู่ โดยจะไม่ระบุความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
 นั้น ๆ ซ่ึง มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การน�าเสนอข้อมูล
 ทรัพย์สินทั้งหมดมีความเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี ผู้บริหาร
 อสังหาริมทรัพย์จะจัดท�ารายงานหรือน�าส่งข้อมูลรายช่ือลูกค้า
 ที่มีความสนใจจะเช่าทรัพย์สินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
 ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นรายเดือนให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์
 โดยในรายงานดังกล่าวจะระบุท�าเลที่ตั้ง พ้ืนที่ ใช้สอย และ
 รายละเอียดของอาคารคลังสินค้าหรือโรงงานท่ีลูกค้ามี
 ความประสงคท่ี์จะเช่า ซ่ึงมาตรการดงักลา่วจะช่วยให ้ ผูจ้ดัการ
 กองทรัสต์สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการท�างานของ
 ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ด้านการหาผู้เช่าเพ่ือเช่าทรัพย์สิน
 ของกองทรสัต ์ทรพัยส์นิของผู้บรหิารอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรือ
 ทรพัยส์นิของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยซ่ึ์งอยูภ่ายใตก้ารบรหิาร
 ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

• ผู้จัดการกองทรัสต์จะก�าหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียม
 ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ทีพาร์คและไทคอนจะได้รับ
 จากการท�าหน้าที่ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์
 ให้ใกล้ เ คียงกับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมท่ีทีพาร์ค
 และไทคอนจะไดรั้บจากการท�าหนา้ท่ีเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทัง้ 3 กองทุนดังกล่าว

• ผู้จัดการกองทรัสต์จะก�าหนดแนวทางการพิจารณาผลการ
 ปฏิบัตงิานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ ซ่ึงผู้จดัการกองทรสัต์
 สามารถเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 - กรณีที่ผลการด�าเนินงานประจ�าปีของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
  กองทรสัตล์งทนุต�่ากวา่ประมาณการผลการด�าเนนิงานที่ระบุ
  ไว้ในแผนการด�าเนินงานประจ�าปีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้จัดการกองทรัสต์เป็นระยะเวลา
  ติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ใน
  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย และ

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้งให้ทีพาร์คและไทคอนป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าและโรงงานที่ได้
ลงทุนตามล�าดับ ในขณะเดียวกันทีพาร์คและไทคอน ก็ยังคงเป็น
เจ้าของคลังสินค้าและโรงงานในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม และ
สวนอุตสาหกรรมเดียวกันกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน  และ
รวมถึงการที่ไทคอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
(“TFUND”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์
(“TLOGIS”) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
อินดัสเทรียล โกรท (“TGROWTH”) นอกจากนี้ ทีพาร์คและไทคอน
ยังเป็นผู้เสนอขายคลังสินค้าและโรงงานให้แก่กองทรัสต์ ซ่ึงบทบาท
ต่าง ๆ ของทีพาร์คและไทคอน ท่ีมีต่อกองทรัสต์อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัด
เลอืกคลงัสนิคา้และโรงงานมาเสนอขายให้กบักองทรัสต ์และการจดัหา
ผูเ้ช่าใหม ่ ประกอบกบัการที่ไทคอนจะเป็นผู้ถือหนว่ยทรสัตร์ายใหญ่
ของกองทรัสต์ และท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกอง
ทรัสต์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทัง้ 3 กองทุนดังกล่าว จึง
อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�าหน้าท่ีเป็นผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์และหาผู้เช่าให้ทรัพย์สินที่ เป็นของกอง
ทรัสต์ ไทคอน ทีพาร์ค และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 
กองทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ใน
การเลือกซ้ือคลังสินค้าและโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการ
ปฏบัิติหนา้ที่ของไทคอน และทพีารค์ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนี้

1.4 ความเสี่ยงที่เกดิจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่ง
 กองทรัสต์กับทีพาร์คและไทคอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
 ต่อการด�าเนินการของกองทรัสต์

89ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



 - กรณีอัตราการเช่าทรัพย์สินที่บริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอน
  ต�่ากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน เว้นแต่
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ในบางกรณีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อาจพจิารณาด�าเนนิการซ่อมแซมดว้ยตวัเอง และเบกิเป็นคา่ใช้จา่ย
ของกองทรัสต์ ในกรณีที่เป็นงานซ่อมแซมเล็กน้อย หรือเป็นงานที่

จะต้องใช้ความเช่ียวชาญในการซ่อมแซม หรืองานที่จะต้องท�าใน
เวลาท่ีจ�ากัด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การซ่อมแซมดังกล่าวมี
มูลคา่สงู ผูจั้ดการกองทรสัตม์นีโยบายท่ีจะพจิารณาใหผู้้เช่ียวชาญ
ท�าการถอดแบบราคามาประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

ในปัจจุบันผู้จัดการกองทรัสต์ไมได้ก�าหนดแผนส�ารองเงินเพื่อ
ช�าระเงินกู้ยืมจากธนาคาร และ/หรือ หุ้นกู้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 
และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อช�าระคืนเงินต้นของ
เงินกู้ยืมธนาคาร และช� าระคืนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งน้ี 
(Refinancing) อยา่งไรกด็ ีกองทรสัตอ์าจมคีวามเส่ียงที่ไมส่ามารถ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ และ/หรือ ไม่ได้ตกลงท�าสัญญาเงิน
กู้ฉบับใหม่ หรือได้ข้อเสนอในสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ และ/หรือ 
สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ แต่มีเงื่อนไขในสัญญา
เงินกู้ฉบับใหม่ และ/หรือ หุ้นกู้ชุดใหม่ที่ไม่ดีเท่ากับข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขเดิม

ในกรณทีี่กองทรัสตไ์มส่ามารถช�าระหนีเ้งนิกูยื้มธนาคาร (บางส่วน)
และ/หรือ ช� าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งน้ี 
(Refinancing) เนื่องดว้ยจากเหตกุารณข้์างตน้ ผู้จดัการกองทรัสต์
อาจพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ในการหาแหล่งเงินทุนมาช�าระหน้ี 
และ/หรือ ช� าระคืนเงินต้นดังกล่าว อาทิ การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ รวมถึงการขายทรัพย์สินบางส่วนของ
กองทรัสต์เพื่อช�าระหนี้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือ
หนว่ยทรสัตจ์ะไดร้บั ทัง้นี ้ ผู้จดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาทางเลอืก
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และกองทรัสต์ 
โดยจะพิจารณาถึงความสามารถในการช�าระหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย
ความสามารถในการก่อภาระผูกพัน เช่น อัตราส่วนการกู้ยืมเงิน
ตอ่สนิทรพัยร์วมของกองทรสัต ์ และความสามารถในการกอ่ใหเ้กดิ
รายได้ในอนาคตของกองทรัสตอ์ยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรกด็ ีผู้จดัการ
กองทรัสต์เห็นว่าความเสี่ยงที่กองทรัสต์จะผิดนัดช�าระหนี้ดังกล่าว
อยู่ในระดับที่ต�่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อัตราส่วนการกู้ยืมเงิน ต่อมูลค่า
สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ ประมาณร้อยละ 19.57 โดยเงินกู้ยืม
ดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารจ�านวน 1,393 ล้านบาท 
และหุ้นกู้ 5,540 ล้านบาท รวมทัง้สิ้น 6,933 ล้านบาท

กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงิน การช�าระคืนดอกเบี้ย 
และ/หรอื เงนิต้นไมว่า่บางส่วนหรอืทัง้หมด อนัเป็นเหตใุหผ้ดิสญัญา
เงินกู้ และ/หรือ ข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงในกรณีดัง
กล่าวอาจน�าไปสู่เหตุการณ์ที่ท�าให้เกิดเหตุผิดนัดในสัญญาอื่นได้
(Cross Default)

ทั้งน้ี ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ชุดใหม่ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อช�าระคืนเงิน
ต้นของเงินกู้ยืมธนาคาร และเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายใน
ครัง้นี้ (Refinancing) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่ไม่
สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ และ/หรือ ไม่ได้ตกลงท�า
สัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ หรือได้ข้อเสนอในสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ 
และ/หรือ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ แต่มีเงื่อนไขใน
สญัญาเงินกูฉ้บับใหม่ และ/หรอื หุ้นกูท้ี่ชุดใหมท่ี่ไมดี่เทา่กบัข้อตกลง
หรือเงื่อนไขเดิม

1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน

90 รายงานประจ�าปี 256190 รายงานประจ�าปี 2561



ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกจิระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทเดียวกับกองทรัสต์เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในเร่ืองของการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผู้เช่าที่มีศักยภาพ เพ่ือมาเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ ซ่ึงการแขง่ขนัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในดา้นลบ
ต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี้ บริษัทคู่แข่งดังกล่าว
อาจจะมีแหล่งเงินทุนและปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีเอื้อให้สามารถ
แข่งขันกับทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการแข่งขันดังกล่าว
อาจเพ่ิมต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือ ท�าให้อัตรา
การเช่า และ/หรือ อัตราค่าเช่าที่ทรัสต์เรียกเก็บจากผู้เช่าลดลง

อย่างไรก็ตาม บุคลากรของทีแมนในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และ
บุคลากรของทีพาร์คและไทคอนในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็น
เวลานาน รวมทัง้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นอาคารคลังสินค้า
และอาคารโรงงานที่มคีณุภาพมาตรฐานสูง และมรีะบบสาธารณปูโภค
ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้เช่า
ใช้งานเพ่ือการอุตสาหกรรมทัง้ในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งปัจจัยมหภาค
อื่น ๆ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล
ในด้านการค้าการลงทุนและการต่างประเทศ นโยบายทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายด้านการคลังของรัฐบาล 
ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ มูลค่าของการอุปโภคและบริโภค
ภายในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ 
เป็นปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคลังสินค้าและโรงงานของ
ผู้เช่ารายย่อยในปัจจุบันและผู้ที่สนใจจะเช่าในอนาคต โดยเฉพาะ
จากผู้ประกอบการจากต่างประเทศซ่ึงเป็นกลุ่มผู้เช่าหลักของ
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์จะลงทนุ รวมทัง้ความผนัผวนดงักลา่ว
ยังอาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าอีกด้วย

ผูจั้ดการกองทรสัตไ์ดต้ระหนกัถงึความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และปัจจัยมหภาคอื่นๆ รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอย่างดี ผู้จัดการกองทรัสต์จึงให้
ความส�าคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ
เสริมสร้างจุดแข็งของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งที่ เป็นบริษัทในประเทศและ

2.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้อัตรา
 การเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง

2.2  ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกจิ และการเมืองภายในประเทศ

ต่างประเทศ อาทิ การเลือกท�าเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง 
การให้บริการประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจรที่ช่วยให้การด�าเนิน
ธุรกิจของผู้เช่ารายย่อยมีความต่อเนื่องเป็นต้นเพ่ือสร้างความได้
เปรียบและสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ในยามที่เศรษฐกิจถดถอย 
นอกจากนี้ ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทยดว้ยมาตรการตา่ง ๆ อาทิ
การขอส่งเสริมการลงทุนผ่านส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
จากต่างประเทศย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในภูมิภาคได้รับ
ผลกระทบและเข้าสู่ภาวะถดถอย หรือมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือ
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงอาจ
จะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์ของคลังสินค้าและโรงงาน
ให้เช่า ผลประกอบการของผู้เช่ารายย่อยสถานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์และราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์  ทัง้นี้
ผู้จดัการกองทรสัตไ์มส่ามารถควบคมุปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักลา่ว
และไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจุบนัหรอืในอนาคตหรอืการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมอืง
ของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
สถานะทางการเงินและผลการด�าเนินกิจการของผู้เช่ารายย่อยท่ี
เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้ราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาด

กองทรัสต์มีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยบางรายอาจไม่ต่อ
อายุสญัญา หรอื ผู้เช่ารายยอ่ยบางรายเรยีกรอ้งใหม้กีารปรบัเปลี่ยน
เงื่อนไขในสัญญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการ
ส่วนกลาง ซ่ึงเอื้อประโยชน์ต่อกองทรัสต์น้อยลงหากเปรียบเทียบ
กับสัญญาท่ีได้ท�าไว้ในปัจจุบัน หรือในกรณีที่มีผู้เช่ารายย่อย
จ�านวนมากไม่ต่ออายุสัญญาและกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่า
รายย่อยใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายย่อยเดิมได้ในเวลาอันสมควร 
กรณีและเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์ 
อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินงานปกติผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
หารือกับผู้เช่ารายย่อยล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดอายุสัญญาเช่า 
ท�าให้สามารถด�าเนินการหาผู้เช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนได้ในกรณี
ที่ผู้เช่ารายย่อยเดิมไม่ต่ออายุสัญญาเช่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้เช่ารายย่อยที่มีมูลค่าการเช่าสูงสุด
10 อันดับแรก ของทรัพย์สินปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.42

2.3 ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญาของผู้เช่า
 รายย่อย

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
 ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

2.4 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช�าระคา่เช่า คา่บรกิาร
 และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผู้เช่ารายย่อย

91ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 91ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



(Cluster) ของคู่ค้าท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน ประกอบกับภาครัฐมี
นโยบายกระชับความสมัพนัธก์บัตา่งประเทศ โอกาสท่ีผู้เช่ายา้ยออก 
และ/หรอื ไมต่อ่สญัญานา่จะมคีวามเป็นไปไดน้้อย และการหาผูเ้ช่า
เพ่ือทดแทนน่าจะท�าได้ไม่ยาก อนึ่ง กองทรัสต์มีนโยบายในการ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซ่ึงจะช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากผู้เช่า
รายใดรายหนึ่ง

ของรายได้ทั้งหมดของทรัพย์สินปัจจุบัน โดยสัดส่วนรายได้ของ
ผู้เช่ารายย่อยอันดับแรกคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.53 ของรายได้
ทั้งหมดของทรัพย์สินปัจจุบัน ดังนั้น กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยง
จากการที่ผู้เช่ารายย่อยรายใหญ่ดังกล่าวไม่สามารถช� าระค่าเช่า 
ยกเลิกสัญญาเช่า หรือ ไม่ต่อสัญญาเช่า

นอกจากความเสี่ยงเร่ืองการกระจุกตัวของผู้เช่าดังที่ ได้กล่าว
ข้างต้นแล้ว กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมของผู้เช่า และ/หรือ สัญชาติของผู้เช่า ซ่ึงหาก
อุตสาหกรรมใดมีการหดตัว หรือ เกิดปัญหาในกรณีที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ อาจสง่ผลกระทบท�าใหผู้้เช่ารายย่อย
รายดังกล่าวเลิกเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสัญญาเช่า และอาจส่งผล
กระทบต่อผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์ตามล�าดับ

อยา่งไรกดี็ ทพีาร์คและไทคอนในฐานะผู้บรหิารอสังหารมิทรัพยข์อง
กองทรัสต์เช่ือว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนปัจจุบันเป็นทรัพย์สิน
ที่มีศักยภาพ ตัง้อยู่ในท�าเลที่ดี อีกทัง้ โดยทั่วไปลักษณะของการ
ประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า จะมกีารกระจุกตวัของกลุม่ธุรกจิ (Cluster)
ของคู่คา้ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกนั ประกอบกบัภาครฐัมนีโยบายกระชับ
ความสัมพนัธก์บัตา่งประเทศ โอกาสที่ผูเ้ช่ายา้ยออก และ/หรือ ไมต่อ่
สัญญาน่าจะมีความเป็นไปได้น้อย และการหาผู้เช่าเพ่ือทดแทน
น่าจะท�าไดไ้มย่าก อนึ่ง กองทรัสตม์นีโยบายในการลงทนุในทรัพย์สนิ
เพิ่มเติม ซ่ึงจะช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง

ผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์อาจท�าการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สิน
ที่ เช่าจากกองทรัสต์ซ่ึงต้องได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจาก
เจา้พนกังานทอ้งถิ่น ทัง้นี ้ในกรณทีี่มกีารตอ่เตมิดัดแปลงทรพัยส์นิ
ที่ เช่าโดยไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ
พิจารณาให้ผู้ดัดแปลงหรือเจ้าของอาคารแก้ไขหรือระงับการใช้
อาคารส่วนที่ดัดแปลงต่อเติมดังกล่าวได้ ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมี
ความเส่ียงที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนส่วนของอาคารท่ี
ดดัแปลงตอ่เตมิในลกัษณะดงักล่าวหากผูเ้ช่าไมด่�าเนนิการตามค�าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการรื้อถอนส่วนของอาคารท่ีดัดแปลง
ต่อเติม

อย่างไรก็ดี สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยได้มีการให้ผู้เช่าวางเงิน
ประกันการเช่า เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าของ
ผู้เช่ารายย่อย และกรณีที่ผู้เช่าท�าการดัดแปลงหรือต่อเติมใด ๆ 
โดยปราศจากความยินยอมของกองทรัสต์ จะถือเป็นเหตุในการ
ผิดสัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย ดังนัน้ กองทรัสต์จะสามารถน�า
เงินประกันการเช่าดังกล่าวมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนส่วน
ของอาคารที่ดัดแปลงต่อเติมได้

นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดลง
ผู้เช่ารายย่อยมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ เช่าคืนในสภาพดี
รวมทั้งท�าให้ทรัพย์สินที่เช่ากลับคืนสู่สภาพเดิมหากมีการดัดแปลง
หรือต่อเติมใด ๆ โดยผู้เช่ารายย่อยเป็นผู้ช� าระค่าใช้จ่ายเองหรือ
ผู้เช่าจะช�าระค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ 
ดังนั้น ความเส่ียงในส่วนที่ เกี่ยวกับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
รวมถึงการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบ
อยา่งมนียัส�าคญัต่อการด�าเนินงานและสถานะการเงนิของกองทรสัต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้เช่ารายย่อยที่มีมูลค่าการเช่าสูงสุด 
10 อันดับแรก ของทรัพย์สินปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.42 
ของรายไดทั้ง้หมดของทรพัยสิ์นปัจจุบนั โดยสดัสว่นรายไดข้องผู้เช่า
รายยอ่ยอันดับแรกคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 4.53 ของรายได้ทัง้หมด
ของทรัพย์สินปัจจุบัน ดังนัน้ กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงจากการ
ท่ีผู้เช่า รายย่อยรายใหญ่ดังกล่าวไม่สามารถช�าระค่าเช่า ยกเลิก
สัญญาเช่า หรือ ไม่ต่อสัญญาเช่า ในระดับที่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้

นอกจากความเสี่ยงเร่ืองการกระจุกตัวของผู้เช่าดังที่ ได้กล่าว
ข้างต้นแล้ว กองทรัสต์อาจมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมของผู้เช่า และ/หรือ สัญชาติของผู้เช่า ซ่ึงหาก
อุตสาหกรรมใดมีการหดตัว หรือเกิดปัญหาในกรณีที่ เกี่ยวกับ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ อาจสง่ผลกระทบท�าใหผู้เ้ช่ารายยอ่ย
รายดังกล่าวเลิกเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสัญญาเช่า และอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกองทรัสต์ตามล�าดับ

อย่างไรก็ดี ทีพาร์คและไทคอนในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์เช่ือว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนปัจจุบันเป็น
ทรัพย์สินที่มีศักยภาพ ตัง้อยู่ในท�าเลที่ดี อีกทัง้ โดยทั่วไปลักษณะ
ของการประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า จะมกีารกระจุกตวัของกลุม่ธุรกจิ

เนื่องจากบางส่วนของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน เป็นการลงทุน
ในสิทธิการเช่าที่ดิน กับทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ซ่ึงสัญญาเช่า
ดังกล่าวก�าหนดให้กองทรัสต์มีหน้าที่ต้องรื้อถอนอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างบนที่ดินเพ่ือส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ทีพาร์คหรือไทคอน
เมื่อครบก�าหนดอายุสญัญาเช่า กองทรสัต์จงึมคีวามเสี่ยงที่จะมภีาระ
และมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถน�าซากที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร
คลังสินค้าไปจ�าหน่ายเพื่อน�ามาชดเชยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนได้

2.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการสง่มอบที่ดนิหลงัจากสญัญา
 เช่าทรัพย์สินสิ้นสุด

2.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้าง

2.5  ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของผู้เช่ารายยอ่ย และ/หรอื
 อุตสาหกรรม และ/หรือ สัญชาติของผู้เช่ารายย่อย

92 รายงานประจ�าปี 256192 รายงานประจ�าปี 2561



นอกจากนี้ กองทรัสต์ยังมีเวลาในการด�าเนินการส่งมอบที่ดินคืน 
ตามสัญญาถึง 180 วัน ในการด�าเนินการดังกล่าว จึงอยู่ในวิสัย
ที่ทรัสต์สามารถด�าเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์

ทั้งนี้ การรื้อถอนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต
ซ่ึงอาจท�าให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเพิ่มขึ้นและอาจ
สง่ผลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัตอ่สถานะทางการเงนิของกองทรสัต์
ในปีที่ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลง

ในกรณทีี่มีการเวนคนืทรัพยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ไมว่า่ทัง้หมด
หรอืบางสว่นตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ก�าหนดในพระราชบญัญติั
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไข
เพ่ิมเตมิ) และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายว่าดว้ยการเวนคืน”)
กองทรัสต์อาจไม่ได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีก�าหนดในกฎหมายดงักล่าว
หรือกองทรัสต์อาจได้รับค่าชดเชยในจ�านวนที่น้อยกว่าเงินที่

กองทรัสต์ลงทุนซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจผล
การด�าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์

ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนประเภท
สิทธิการเช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทีพาร์คตกลงจะคืนค่าเช่า
บางส่วนส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ทีพาร์คได้รับเงินที่ได้รับจากการเวนคืนตามที่

ก�าหนดในสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง 

ส�าหรับทรัพย์สินปัจจุบัน สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยที่ยังมีผลอยู่
ในปัจจุบันของคลังสินค้าจ�านวน 1 ยูนิต พื้นที่คลังสินค้าประมาณ 
24,043 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่คลังสินค้าไม่เกินร้อยละ 6.5 ของ
พื้นที่ให้เช่ารวมของทรัพย์สินปัจจุบัน มีเงื่อนไขก�าหนดให้ผู้ให้เช่า
ชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสม และใช้ความ
สามารถอยา่งดีที่สดุในการจดัหาสถานท่ีเช่าใหม ่และ/หรอื กอ่สร้าง
คลังสินค้าให้แก่ผู้เช่ารายย่อยในกรณีทรัพย์สินถูกเวนคืน เมื่อกอง
ทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว กองทรัสต์จะมีภาระในการ
ด�าเนินการตามข้อสัญญาดังกล่าวไปตลอดอายุของสัญญาเช่า
ฉบับนี้อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้ท�าข้อตกลงกับทีพาร์คเพื่อก�าหนด
ให้ทีพาร์คมีหน้าที่ด�าเนินการตามข้อก�าหนดดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
รายย่อยโดยทีพาร์คจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนกอง
ทรัสต์ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวถูกเวนคืน

เนื่องจากทรพัยส์นิปัจจุบันบางรายการ มสัีญญาเช่าทรพัยสิ์นที่ผู้เช่า

ท�ากับทีพาร์ค จ�านวนรวม 9 ยูนิต ซ่ึงให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการย้ายไป
อาคารคลงัสนิคา้ภายในกลุม่ทพีารค์กอ่นครบก�าหนดสญัญาเช่าได้ 
(Option to Swap) (ทัง้นี ้กลุม่ทพีาร์ค หมายถงึ ทพีารค์ กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ี่ทพีาร์คเป็นผู้บรหิารอสังหารมิทรัพย ์และกองทรสัต)์ 
กลา่วคอื ผูเ้ช่าสามารถใช้สทิธยิกเลกิสญัญาเช่าเดมิ และยา้ยไปเช่า
อาคารคลังสินค้าอ่ืนในกลุ่มทีพาร์คได้ตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า
โดยไมถ่กูยดึเงนิประกันการเช่า อนึ่ง สญัญาเช่าทรพัยส์นิที่มเีงื่อนไข
ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 ของพ้ืนที่อาคารคลังสินค้าที่

กองทรัสต์ลงทุนปัจจุบัน

อกีทัง้ ทรพัยสิ์นปัจจุบันบางรายการ มสีญัญาเช่าทรพัยส์นิที่ผูเ้ช่า
ท�ากับ ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ซ่ึงให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการยกเลิก
สัญญาเช่าที่ดิน และ/หรือ อาคารคลังสินค้า และ/หรือ อาคาร
โรงงาน และ/หรอื สญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารสว่นกลาง
(ถ้ามี) (“สัญญาบริการลูกค้า”) ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาตาม
สญัญาได ้หากมกีารใช้สทิธภิายหลงัจากระยะเวลา 12 เดอืนนบัจาก
วันเริ่มต้นของสัญญาดังกล่าว (Option to Early Terminate) 
โดยการบอกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งนอ้ย 3 เดอืนล่วงหนา้
โดยไม่ถูกยึดเงินประกันการเช่า 

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลาที่เหลือของ
สัญญาเช่าปัจจุบัน (โดยไม่รวมกรณีที่ ผู้เช่าใช้สิทธิในการย้าย
คลังสินค้า (Option to Swap) ไปยังทรัพย์สินอื่นของกองทรัสต์) 
ทีพาร์ค และ/หรือไทคอน (แล้วแต่กรณี) ตกลงจะชดเชยให้แก่
กองทรัสต์ในจ�านวนเงินเท่ากับเงินประกันการเช่าตามท่ีระบุไว้ใน
สัญญาเช่า ดังนัน้ กองทรัสต์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้เช่า
ใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าว

อยา่งไรกด็ ี หากผู้เช่าตอ้งการตอ่อายุสญัญาเช่าภายหลงัสญัญาเช่า
ฉบับปัจจุบันหมดอายุลง ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาให้สิทธิ
ในการยา้ยคลังสนิคา้ (Option to Swap) และสทิธิในการบอกเลกิ
สญัญาบรกิารลกูคา้กอ่นครบก�าหนดระยะเวลาโดยไมถ่กูรบิเงนิประกนั
(Option to Early Terminate) แกผู่เ้ช่าในสญัญาเช่าฉบบัใหมต่อ่ไป
เพื่อจูงใจให้ผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่า ซ่ึงในกรณีนี้หากผู้เช่าใช้สิทธิ
ดังกล่าวภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปนัน้ กองทรัสต์จะมี
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการชดเชยเงินประกันการเช่าจากทีพาร์ค 
และ/หรอื ไทคอน ทัง้นี ้ในการต่ออายุสัญญาเช่ากับผู้เช่า ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์อาจเจรจากับผู้เช่า หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอสังหา
รมิทรัพยเ์จรจากบัผูเ้ช่าเพื่อขอปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขดังกลา่ว โดยไมใ่ห้
สิทธิในการย้ายคลังสินค้า (Option to Swap) และสิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาบริการลูกค้าก่อนครบก�าหนดระยะเวลาโดยไม่ถูก
ริบเงินประกัน (Option to Early Terminate) แก่ผู้เช่า หรือผู้
จัดการกองทรัสต์อาจเจรจากับทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน เพื่อให้
ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ผู้ให้เช่าเดิมให้ชดเชยเงินประกันการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
ฉบับใหม่ เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยจะค�านึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญ

2.9 ความเสี่ยงเรื่องการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าที่ผู้เช่าท�ากับ
 ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน บางรายการ

2.8 ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด หรือ
 บางสว่นทีก่องทรสัตล์งทุน ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืน
 ที่ดิน และอาจส่งผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์
 ในอสังหาริมทรัพย์อันอาจส่งผลต่อผลประกอบการ
 ของกองทรัสต์

93ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 93ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่

กฎหมายก�าหนดดังนี้
(1) สิทธิให้ความเห็นชอบอนุมัติการท�ารายการเกี่ยวโยงกันหรือ
 การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่มีขนาด
 รายการเป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง
(2) สิทธิในการซ้ือ ขายหน่วยทรัสต์
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสิทธิในการซ้ือ ขาย หน่วยทรัสต์
 ได้อย่างอิสระ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์
 รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (Thailand Securities 
 Depository: TSD) ท�าหน้าที่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
 ผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วย
 ทรัสต์ในการด�าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นและหน่วยทรัสต์
 ของกองทรัสต์ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “นายทะเบียน
 หลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี”)
(3) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
 ในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 สามารถออกเสยีงลงมตโิดยเสมอภาคกันตามจ�านวนหนว่ยทรสัต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นต่อการบริหาร
กองทรัสต์และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้ยังช่วย
ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบและ
ตรวจสอบการด�าเนนิงานของผู้จดัการกองทรสัตไ์ด้สะดวก รวดเรว็
เท่าเทียมกนัและเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
ได้บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ผู้จัดการกองทรัสต์เช่ือม่ันว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมี
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมการถ่วงดุลอ�านาจ และกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการเป็นส่วนส�าคัญและจ�าเป็นต่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ให้เติบโตอย่างย่ังยืนและน�ามาซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยการก�ากับดูแลกิจการของกองทรัสต์ค�านึงถึง
หลักส�าคัญดังต่อไปนี้

1.1 สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส�าคัญต่อการอ�านวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่ อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของกองทรัสต์
ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างสม�่ าเสมอ ทั้งข้อมูล
ทางการเงนิ ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลส�าคัญอื่นใด เพื่อใหผู้ถ้อื
หนว่ยทรสัตไ์ดใ้ช้ขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทนุ โดยผา่นช่องทาง
และสื่อการเผยแพรข่อ้มูลตา่ง ๆ  ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
รายงานประจ�าปี ตลอดจนผา่นทางเวบ็ไซต์ของผู้จดัการกองทรสัต์ 

 ที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้จัดการ
 กองทรสัตไ์ดจ้ดัเตรยีมบัตรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหนว่ยทรสัต์ทกุราย
 ขณะลงทะเบยีนก่อนการประชุม และไดน้�าระบบบาร์โคด (Barcode)
 มาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 การประชุม โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะแสดงผลการลงคะแนนเสยีง
 ของผู้ถอืหนว่ยทรสัต์ในทกุวาระที่มกีารลงมตใิหผู้้ถอืหนว่ยทรสัต์
 ได้ทราบผลการลงคะแนนทันที
(4) สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายของกองทรัสต์มีสิทธิได้รับประโยชน์
 ตอบแทนจากกองทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
 ก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายใน
 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมี
 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้นแล้วแต่กรณี หรืออัตราอื่นใดที่

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
 ก�าหนด (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การจ่ายผลตอบแทน
 ของกองทรัสต์”)

1.2 การเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้
 และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันผู้จัดการกองทรัสต์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรใน
ธุรกิจตลาดทุน
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4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกองทรัสต์ที่

เป็นสาระส�าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์
สว่นตนหรอืบุคคลอื่น โดยบรษิทัมนีโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
รายงานการซ้ือขายหน่วยทรัสต์มายังฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและ
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้แก่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การประชุมคณะกรรมการ

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พจิารณากจิการทั่วไปของกองทรสัต์อยา่งน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยมีกระบวนการประชุมคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์จะจัดส่งหนังสือ
 เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
 การประชุมที่มีเนื้อหาจ�าเป็นเพียงพอส�าหรับการพิจารณาให้
 กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 เพื่อใหก้รรมการมเีวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมูลกอ่นการประชุม
2. เรื่องที่น�าเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นเรื่อง
 เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทรัสต์ ได้แก่ ผลประกอบการ
 ของกองทรัสต์ งบประมาณประจ�าปีของกองทรัสต์ การจ่าย
 ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การจัดประชุมผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม การเข้าท�ารายการ
 ที่เกี่ยวโยงกันแผนธุรกิจและการลงทุน ตลอดจนความคืบหน้า
 ในการด�าเนินการตามแผนธุรกิจ เป็นต้น
3. ในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า
 กึ่งหนึ่ง กรรมการแต่ละคนสามารถลงคะแนนเสียงได้คนละ
 หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้
4. ในการประชุม ประธานกรรมการจะท�าหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลา
 อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการ
 อภปิรายปัญหาส�าคญั และเพยีงพอส�าหรบัคณะกรรมการที่จะ
 อภปิรายในประเดน็ที่ส�าคัญ โดยกรรมการทกุทา่นมอีสิระในการ
 แสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
5. จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม และเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
 การประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ และ
 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะ
 กรรมการเพื่อเป็นหลักฐาน ต่อไป 

5. กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจ
 ลงทุน รวมทัง้การบริหารจัดการทรัสต์

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินซ่ึงรวมถึงข้อมูล และ
 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence)
(2) จดัให้มกีารประเมนิราคาทรัพยส์นิที่จะลงทุนตามที่ระบุไวใ้นสญัญา
 ก่อตัง้ทรัสต์
(3) ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน
 ลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง ผูจั้ดการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้มีาตรการ
 ป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 จากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิใน
 สัญญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
 ต่อทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักเพ่ิมเติม ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะด�าเนินการดังนี้ด้วย
(1) จัดให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สิน
  ว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ขออนุมัติการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้
 (2.1) การลงทุนในทรัพย์สินที่ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่

  เกี่ยวโยงกันเป็นเจ้าของโดย 
  (ก) เวน้แตเ่ป็นกรณทีี่เปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการ
   ข้อมูลฉบับนี้
  (ข) ส�าหรบัธุรกรรมที่มมูีลคา่เกนิ 1 ลา้นบาท หรือตัง้แต่
   รอ้ยละ 0.03 ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์
   ขึน้ไป แลว้แตมู่ลคา่ใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัการอนมัุติ
   จากคณะกรรมการของบริษัท
  (ค) ส�าหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
   หรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
   กองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติ
   ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
  (ง) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกับ
   การท�ารายการที่ เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์
   เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผู้ถอืหนว่ยทรสัต์
   มขีอ้มูลประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตักิารลงทนุ
   ในทรัพย์สินดังกล่าว
  (จ) ด�าเนินการให้บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัพย์สินที่

   เสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติการลงทุนใน
   ทรัพย์สินดังกล่าว

5.1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

95ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 95ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



 (2.2) การลงทุนในทรัพย์สินที่บุคคลทั่วไปที่มิใช่ผู้จัดการกอง
  ทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นเจ้าของ
  (ก) การลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10.00
   ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ้นไป ต้อง
   ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
  (ข) การลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30.00
   ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับ
   มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
   เสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ เข้าร่วมประชุม
   และมีสิทธิออกเสียง

(5) อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่คณะกรรมการ
 ก�ากับตลาดทุนจะประกาศก�าหนดให้เป็น ทรัพย์สินหลักที่ได้มา
 ต้องพร้อมจะน�าไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่ารวมกัน
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาต
 เสนอขาย (ถ้ามี) ในแต่ละครั้ง รวมทั้งจ�านวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี)
 ทัง้นี ้ กองทรสัตอ์าจลงทนุในโครงการที่ยงักอ่สรา้งไมแ่ลว้เสรจ็ได้
 โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่ จะท�าให้ได้มา และใช้พัฒนา
 อสงัหารมิทรัพยใ์หแ้ลว้เสรจ็เพื่อน�าไปจดัหาประโยชน์ต้องไมเ่กนิ
 ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลัง
 การเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุน
 หมุนเวียนเพียงพอเพ่ือการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับ
 ความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย

(6) อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็ม
 รูปแบบที่มกีารตรวจสอบเอกสารสทิธแิละเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์
 สาธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลตอ่ผู้ลงทนุเป็นเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน
 ก่อนวันย่ืนค�าขอ และเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีก่อนการลงทุนใน
 อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 อย่างน้อย 2 รายที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส�านักงาน ก.ล.ต.
 ทัง้นี ้จะประเมนิลว่งหนา้กอ่นการลงทนุไดเ้ป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี

(7) เฉพาะการลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก อสังหาริมทรัพย์
 ที่ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

(8) กรณเีป็นการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัตโ์ดยทางออ้ม
 ตอ้งเป็นการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ (1) - (7)
 ข้างต้นผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
 เพ่ือด�าเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองรัสต์ตามที่ระบุใน
 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (ก) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามที่

  ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
  คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
 (ข) แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะท�าให้ทรัสตีและ
  ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัท
  ดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง
  ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต.
  ในท�านองเดียวกับกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สิน
  หลักนัน้โดยตรง 

(9) กรณีที่ เป็นการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ หากราคาที่ ได้มา
 สูงกว่าราคาประเมินต�่ าสุดท่ีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 ได้จัดท�าขึ้นล่วงหน้าก่อนการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา
 ไม่เกิน 1 ปีเกินกว่าร้อยละ 5 ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ของการได้มาในราคาดังกล่าวไว้ด้วย

การได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์จะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์โดยสามารถ
สรุปสาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
 ลกัษณะที่เป็น โรงงาน คลงัสนิค้า และ/หรือส�านกังาน เพื่อไดม้า
 ซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน
 อื่นใดที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด
 หลกัทรพัย ์ คณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
 และ/หรือ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนจะประกาศก�าหนดให้
 เป็นทรัพย์สินหลัก 

(2) ในกรณท่ีีเป็นการไดม้าซ่ึงสทิธคิรอบครองตอ้งเป็นการไดม้าซ่ึง
 อสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3 ก. หรือ เป็นการได้มาซ่ึง
 สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดง
 กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.

(3) อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือ
 มขีอ้พพิาทใด ๆ เวน้แตผู่จั้ดการกองทรัสตแ์ละทรัสตไีดพ้จิารณา
 โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การอยู่ภายใต้บังคับ
 แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั้นไม่กระทบต่อการหา
 ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ และ
 เงื่อนไขการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์นั้นยังเป็นประโยชน์แก่
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(4) การท�าสญัญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหารมิทรพัยต์อ้งไมม่ขีอ้ตกลง
 หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลใหก้องทรัสตไ์มส่ามารถจ�าหนา่ย
 อสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจ�าหน่าย)
 เช่น ข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการซ้ืออสังหาริมทรัพย์
 ของทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่นโดยมีการก�าหนดราคาไว้แน่นอน
 ล่วงหน้า เป็นต้น

5.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์

96 รายงานประจ�าปี 256196 รายงานประจ�าปี 2561



ผู้จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือท�าหน้าท่ีบริหาร
จัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท�างานใน
หน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการ
ตรวจสอบว่าบุคลากรที่ เป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน
ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหา
 ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อย
 กว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันเริ่มงานกับ
 ผู้จัดการกองทรัสต์
(2) เป็นผูท้ี่ไมม่ลีกัษณะต้องหา้มของบุคคลที่มอี�านาจในการจดัการ
 กองทรสัต ์ ซ่ึงเป็นลักษณะต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการ
 ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจ
 ตลาดทุนโดยอนุโลม
(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี)
 จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่กล่าวไว้ข้างต้น
 โดยมีฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์ร่วม
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครด้วย

ทัง้นี ้บุคลากรที่ไดร้บัการคดัเลอืกในแตล่ะต�าแหนง่งาน จะมขีอ้จ�ากดั
มิให้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งงานอื่นท่ีอาจขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ในต�าแหน่งงานหลักที่ได้รับการมอบหมาย

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนใน
ทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือการบริหารกระแสเงินสดของกองทรัสต์ โดยจะ
ตรวจสอบประเภทของทรัพย์สินอื่นท่ีต้องการลงทุนและสัดส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์

5.5 การคัดเลือกบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
 กองทรัสต์

5.6 การลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนเพื่อการบริหารกระแสเงินสด

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจะพิจารณาจ�าหน่ายทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามหลักเกณฑ์ที่

 ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักต้องกระท�าโดยเปิดเผย มีสาระ
 ของรายการ และมีระบบในการอนุมัติตามที่ระบุไว้ในสัญญา
 ก่อตั้งทรัสต์ อีกทั้งมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี
 หรอื การขอมตทิี่ประชุมผูถ้อืหนว่ยทรสัตเ์ช่นเดยีวกบัการไดม้า
 ซ่ึงทรัพย์สิน
(3) การจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้
 เมื่อมีเหตุจ�าเป็นและสมควร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
 บริษัท
 ก. การจ�าหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วันที่

  กองทรัสต์ได้มาซ่ึงทรัพย์สินหลักนัน้
 ข. การจ�าหน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์

  ให้แก่เจ้าของเดิม

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
วา่จา้งผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย ์โดยคดัเลอืกจากผูท่ี้มปีระสบการณ์
ในการบรหิารทรพัยส์นิในแตล่ะประเภททรพัยส์นิที่กองทรสัตจ์ะลงทนุ
ส�าหรบัทรพัยส์นิที่กองทรสัตจ์ะลงทนุครัง้แรก ในเบือ้งตน้ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทีพาร์ค
ส�าหรับทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า และไทคอนส�าหรับทรัพย์สิน
ประเภทโรงงาน (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ผู้บริหารอสังหา
รมิทรัพย”์) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารควบคมุดแูลการท�างาน
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

(1) ก�าหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุทธ์ในการบริหาร
 ทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติ
(2) ควบคุมและดูแลการท�าหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 อย่างสม�่าเสมอโดยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
 รายงานที่ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลูกค้า
 คา้งช�าระ การท�าการตลาด สภาพทรัพยส์นิและคา่ใช้จา่ยในการ
 ซ่อมแซม รวมทัง้การท�าประกันภัยทรัพย์สินหลัก เป็นต้น

5.3 การจ�าหน่ายทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

5.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

97ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 97ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ผู้จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ เป็นนิติบุคคลรายเดียว
หรือหลายรายเพ่ือท�าหน้าที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
ทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรที่มีความ
รู้และประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
เช่น ค่าบ�ารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทัง้นี้ หากมีการแต่ง
ตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้ง
การแตง่ตัง้ใหท้รัสตทีราบภายใน 15 วนั นับแตว่นัท่ีแตง่ตัง้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์รายใหม่

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีอายุตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์คราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติ 
อยา่งไรกดี็ ผู้จดัการกองทรสัต์อาจแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ หากผู้จัดการกองทรัสต์
เห็นสมควรอาจพิจารณาถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(1) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อก�าหนดหรือ
 เงื่อนไขตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละผู้บรหิาร
 อสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วัน หลังจาก
 ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้จัดการกองทรัสต์ให้ด�าเนินการ
 แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว
(2) หากอัตราการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ภายใต้การ
 บริหารของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใดต�่ากว่าร้อยละ 50
 เป็นเวลา 3 เดอืนตดิต่อกนัและ หากผลการด�าเนนิงานประจ�าปี
 ของอสังหาริมทรัพย์ต�่ ากว่าประมาณการผลการด�าเนินงาน
 ที่ระบุไวใ้นแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีที่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์
 ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้จัดการกองทรัสต์เป็นระยะเวลา
 ติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่
 ในกรณีเหตุสุดวิสัย
(3) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ 
 ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟู
 กิจการ หรือศาลได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึ้นเพ่ือ
 บริหารทรัพย์สินของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือ
 เฉพาะในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ
(4) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่

 เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้
 ก�าหนดไว้ และไม่ได้แก้ไขเยียวยาการขาดคุณสมบัติดังกล่าว
 ภายใน 60 วัน

ในการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ควบคุมดูแลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์แต่งตั้ง ท�า
หนา้ที่บรหิารทรพัยส์นิเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเพื่อรักษาประโยชน์
ที่ดทีี่สดุแกก่องทรสัตแ์ละผูถ้อืหนว่ยทรสัต ์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
มีระบบในการด�าเนินการและควบคุมดูแลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ดังนี้

1. การก�ากับดูแลรายเดือน
 (1) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ด�า เนินการให้ ผู้บริหาร
  อสงัหาริมทรพัย์น�าสง่สรุปรายงานการตดิต่อเขา้ชมโรงงาน
  ของลูกค้าเป้าหมาย (Potential Clients) พร้อมรายช่ือ
  และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเป้าหมาย รายงานการให้เช่า
  ทรัพย์สินหลัก รายงานการซ่อมแซมทรัพย์สิน
 (2) ฝ่ายบัญชีและการเงินด�าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน
  ของค่าเช่าที่ ได้รับช� าระเข้าในบัญชีของกองทรัสต์กับ
  รายงานค่าเช่าที่ลูกค้าต้องช�าระในแต่ละเดือน
 (3) ฝ่ายบัญชีและการเงินด�าเนินการตรวจสอบรายงานยอด
  ค่าเช่าค้างช�าระ และตรวจสอบเอกสารการติดตามค่าเช่าที่

  คา้งช�าระและฝ่ายบรหิารอสงัหาริมทรัพยค์วบคมุใหผู้้บรหิาร
  อสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติตามขั้นตอนด�าเนินการกรณีลูกค้า
  ค้างช� าระ และตรวจสอบรายงานสรุปความคืบหน้าการ
  ติดตามทวงถาม พร้อมทัง้ส�าเนาหนังสือทวงถาม (ถ้ามี)
 (4) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร
  ที่ใช้ในการท�าการตลาดเพ่ือหาผูเ้ช่า เพื่อใหม้ั่นใจว่าเอกสาร
  ดงักลา่วไมเ่อือ้ตอ่การกอ่ให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
  ในการหาผู้เช่าของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยด�าเนิน
  การตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่องของการน�าเสนอทรัพย์สิน
  ให้เช่าในแต่ละที่ตั้งอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ให้ความส�าคัญ
  กับช่ือเจ้าของกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบในเรื่องของการ
  ก�าหนดราคาให้เช่าทรัพย์สินว่าเป็นการก�าหนดราคาท่ี
  ไม่เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งหรือไม่

  ฝ่ายบริหารอสงัหารมิทรพัยจ์ะท�าการตดิตอ่ลกูคา้เป้าหมาย
  ตามข้อ 1. เพ่ือตรวจสอบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มี
  การปฏบิตัหินา้ที่อยา่งเป็นกลาง ไมเ่อือ้ประโยชนต์อ่เจา้ของ
  ทรัพย์สินหลักรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

2. การก�ากับดูแลราย 6 เดือน
ในทุก ๆ  6 เดือน หรือเมื่อเห็นสมควร ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
จะประชุมร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพ่ือแจ้งนโยบาย แผน
การตลาด กลยุทธก์ารบริหารทรพัยส์นิตอ่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
โดยผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะรว่มใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสภาพการแขง่ขนั
และสภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่

อาจเกิดขึ้นกับผู้เช่าทรัพย์สิน 

5.7 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 5.8 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
 อสังหาริมทรัพย์

98 รายงานประจ�าปี 256198 รายงานประจ�าปี 2561



3. การก�ากับดูแลรายปี
 (1) ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์�าเนนิการตรวจสอบทรพัยส์นิ
  รว่มกบัผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัย ์ และบรษิทัผูป้ระเมนิราคา
  ทรัพย์สิน เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
  มอียูค่รบถว้น อยูใ่นสภาพปกตพิร้อมใช้งาน ไมม่กีารตอ่เตมิ
  เกินไปกวา่ที่ไดรั้บอนญุาตจากผู้จดัการกองทรสัต ์ และเพื่อ
  วัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประจ�าปี
 (2) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ด�า เนินการตรวจสอบ
  ใบเสนอราคาความคุม้ครองและอตัราเบีย้ประกนัเพื่อยนืยนั
  การท�าประกันภัยความคุ้มครองทรัพย์สินหลัก รวมทั้ง
  เอกสารการท�าประกันภัยทรัพย์สินหลัก เพื่อให้มั่นใจว่า
  ทรพัยส์นิหลกัมกีารประกนัภยัอยา่งถกูตอ้งครบถว้นตามที่

  ก�าหนดโดยบริษัท

4. การซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยด์�าเนนิการตรวจสอบความสมเหตสุมผล
ของการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่ึงรวมถึงรายช่ือผู้ซ่อมแซม และค่า
ใช้จ่ายในการซ่อมแซมก่อนการอนุมัติให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ด�าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ไดด้�าเนนิการใหม้กีารซ่อมแซมทรัพยสิ์นตามมาตรฐาน โดยปราศจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 (1) กรณีงานซ่อมแซม บ�ารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน
  ที่ผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ ซ่ึงผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  สามารถด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้เอง ในทุก ๆ เดือน
  ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ด�า เนินการตรวจสอบ
  ความถูกต้องเหมาะสมของรายการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
  โดยตรวจสอบจากเอกสารสรุปการขอเบิกค่าใช้จ่ายพร้อม
  รายละเอียดงาน ซ่ึงจัดท�าโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  
 (2) กรณีงานซ่อมแซม บ�ารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายมากกว่าวงเงิน
  ที่ผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ
  (ก) กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
   แจง้ขออนมุตัจิากฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์บือ้งตน้
   ในหลักการก่อนได้ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ E-mail
  (ข) กรณีมิใช่เรื่องเร่งด่วนให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
   ส่งหนังสือขออนุมัติมายังฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
   โดยระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน เช่น เลขที่อาคาร
   ช่ือผู้เช่าทรพัยส์นิ รูปถา่ยทรพัย์สินที่เสยีหาย และวงเงนิ
   ที่จะขออนุมัติ โดยแนบเอกสารประกอบการขออนุมัติ
   ที่แสดงใหเ้หน็ถงึความจ�าเป็นและเหมาะสมของคา่ใช้จา่ย
   ที่ เสนอมาดังกล่าว เช่น รูปถ่ายความเสียหายของ
   ทรัพย์สิน หรือเอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคา
   ของผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เป็นต้น
  (ค) ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ จัดท�าหนังสืออนุมัติ
   วงเงนิคา่ใช้จา่ยแจง้กลบัไปยงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
   พรอ้มทัง้ส�าเนาหนงัสอืฉบับดงักลา่วเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน
   ประกอบการส่งเอกสารมายังฝ่ายบัญชีและการเงิน
   เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงได้แก่
ทีพาร์ค และไทคอน และผู้จัดการกองทรัสต์อาจท�าการว่าจ้าง
บุคคลอื่นตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ด�าเนินการในการจัดเก็บราย
ไดแ้ละการใช้จา่ยเงนิของกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบ
ในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์จะตอ้งจัดสง่รายงานใหแ้ก่ผู้จดัการกองทรสัต์ เช่น
รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรายงานต้นทุนค่าเช่าและบริการ
รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรายงานการค้างช�าระหน้ี 
และการติดตามหนี้ รายงานพ้ืนที่เช่า รายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประเภทงานซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา รายงานการท�าประกันภัย
ทรัพย์สินหลักในส่วนของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้าง
ความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ และพฒันาความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลกูคา้
รายต่าง ๆ พร้อมทั้ง บริหารจัดการให้อัตราการใช้พื้นที่การเช่า 
และอตัราคา่เช่าใหอ้ยู่ในระดับที่ด ีในขณะเดยีวกนั ผู้จดัการกองทรสัต์
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุน
ด้านการตลาดและความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

5.9 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์

6. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
 ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้จดัการกองทรัสต์ไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัของการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์จะต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักการส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
(1) สารสนเทศที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
 และทันเวลา
(2) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
 อย่างถูกต้องและครบถ้วน
(3) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบ
 ข้อมูลสารสนเทศ

99ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 99ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและก�ากับการ
ปฏิบัติการ และฝ่ายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ (แล้วแต่กรณี)
ก่อนด�าเนินการเปิดเผย

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและทันเหตุการณ์
ผู้จัดการกองทรัสต์มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย
ดังนี้
(1) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็น
 ช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของ
 กองทรัสต์
(2) การสื่อสารผา่นสื่ออเิลค็ทรอนคิส์ เว็บไซตข์องผูจั้ดการกองทรสัต์
 (www.treit.co.th) ได้รวบรวมขอ้มูลส�าคญัของกองทรสัต ์ เช่น
 ขอ้มูลทั่วไป โครงสรา้งของกองทรสัต์ งบการเงนิของกองทรสัต์
 รายงานประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การจ่าย
 ประโยชน์ตอบแทน และขา่วประชาสัมพนัธข์องกองทรัสต์ เป็นตน้

 (ง) การท�าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ บุคคลท่ี
  เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซ่ึงมีขนาดรายการ
  ตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
  ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
 (จ) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุน
  ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
 (ฉ) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี
 (ช) การเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ และการแต่งตั้ง
  ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
 (ซ) การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบ
  สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญหรือเป็นการ
  เพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือ
  จากอัตราสูงสุดที่ระบุในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
 (ฌ) การเลิกกองทรัสต์
 (ญ) เหตุอ่ืนใดตามที่ทรสัตี และ/หรอื ผู้จดัการกองทรสัตเ์หน็วา่
  เป็นกรณจี�าเป็นหรอืสมควรที่จะเสนอเรื่องใหท้ี่ประชุมผูถ้อื
  หน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว
 (ฎ) เหตอุื่นใดตามที่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
  และตลาดหลักทรัพย์จะประกาศก�าหนด
(3) เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซ่ึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยทรัสต์ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 เข้าช่ือกันท�าหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุม
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่าง
 ชัดเจนในหนงัสอื ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารประชุม
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์

สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบาย
ในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหน่วยทุกรายได้
เข้าร่วประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีหน่วยงานก�ากับดูแลปฏิบัติ
ตามนโยบายเพ่ือด�าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

กระบวนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1) ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียม
 หนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้อง
 ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมอบให ้บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรัพย์
 (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
 กองทรัสต์เป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการประชุม
 ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) และผู้จัดการ
 กองทรสัต์ไดจั้ดใหม้กีารประกาศนดัประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวัน
 ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้มี
 เวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

7. การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

หลักการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปี
บัญชีของกองทรัสต์ และการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์คราวอื่น
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซ่ึงผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดประชุม
วิสามัญประจ�าปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ถือหน่วย
 ทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ 
(2) เมื่ อผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่ อ
 ด�าเนินการใด ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ดังนี้
 (ก) การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
  ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
  กองทรัสต์
 (ข) การออกตราสารหนี้ หรือ หลักทรัพย์ประเภทหนี้
 (ค) การเพิ่มทุน หรือ การลดทุนช� าระแล้วของกองทรัสต์
  เฉพาะกรณีที่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก�าหนด
  ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์

100 รายงานประจ�าปี 2561100 รายงานประจ�าปี 2561



 สามารถ Download หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
 ประกอบการประชุมได้จาก Website ของกองทรัสต์ คือ
 www.treit .co.th ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่ ผู้จัดการกองทรัสต์ ส่งให้ผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์ในรูปแบบเอกสาร โดยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม
 ไดม้กีารอธบิายวธิกีารในการเขา้รว่มประชุมใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัต์
 ทราบและมขีอ้มูลในแตล่ะวาระการประชุมเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ
(2) ในการประชุม ผูถื้อหนว่ยทรัสตท์กุรายมสิีทธแิละความเทา่เทยีมกนั
 ในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งค�าถามใด ๆ ต่อ
 คณะกรรมการบรษิทัในเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบักองทรัสต ์ ตามระเบยีบ
 วาระการประชุมหรอืเร่ืองที่เสนอ และผู้จดัการกองทรสัต์จะแจง้
 ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบสิทธิในการลงคะแนนและวิธีการ
 ออกเสียงลงคะแนนทุกครัง้ก่อนเริ่มประชุม 
(3) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิให้ความเห็นชอบอนุมัติการท�ารายการ
 เก่ียวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่มี
 ขนาดรายการเป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่

 เกี่ยวข้อง 

การลงมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การลงมติของผูถ้อืหนว่ยทรัสตใ์นกรณทีั่วไป ตอ้งไดร้บัเสยีงขา้งมาก
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การลงมติเพื่อพิจารณารายการส�าคัญดังต่อไปนี้  ต้องได้รับเสียง
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหนว่ยทรสัต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 
(1) การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่
 ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
(2) การเพิ่มทุนแบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินหรือการ
 ลดทุนช�าระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที่ต้องได้รับมติผู้ถือ
 หน่วยทรัสต์
(3) การเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป
(4) การท�าธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง
 กันกบัผู้จดัการกองทรสัต ์ซ่ึงมขีนาดรายการตัง้แต ่20 ลา้นบาท
 หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
 แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
(5) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหผู้ถ้อื
 หน่วยทรัสต์
(6) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของ
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส�าคัญ
(8) การเลิกกองทรัสต์

8. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ
 และผู้บริหารระดับสูง

10. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้จัดการกองทรัสต์มีการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือท�าหน้าท่ีบริหาร
จัดการกองทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท�างานใน
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรดังกล่าวจะ
สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการตรวจสอบว่า
บุคลากรที่ เป็นกรรมการ และผู้บริหารมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้
ในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหา
 ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็นระยะเวลา
 ไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันเริ่มเข้า
 ท�างานกับบริษัท
(2) เป็นผูท้ี่ไมม่ลีกัษณะต้องหา้มของบุคคลที่มอี�านาจในการจดัการ
 กองทรสัต ์ ซ่ึงเป็นลักษณะต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการ
 ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจ
 ตลาดทุนโดยอนุโลม

- ไม่มี –

9. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจ�านวนรวมทัง้สิ้น 
1,350,000 บาท

101ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 101ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีข้อก�าหนดเก่ียวกับการท�าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ไว้ ดังต่อไปนี้

(1) การท�าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือ
 บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเป็นธุรกรรมที่มี
 รายการเข้าลักษณะดังนี้
 (ก) เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่ เก่ียวข้อง
 (ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ 
 (ค) มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม 
 (ง) ค่าใช้จ่ายในการเข้าท�าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
  (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม
 (จ) ผูท้ี่มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเข้าท�าธุรกรรม ไมม่ส่ีวนรว่ม
  ในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมนัน้ 
(2) การอนุมัติธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์
 หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องผ่านการ
 ด�าเนินการตามขัน้ตอนดังนี้
 (ก) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตว่ีาเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตาม
  สัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 (ข) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท
  หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
  กองทรสัต์ขึน้ไป แล้วแตมู่ลค่าใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดรั้บอนมุติั
  จากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
 (ค) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาท
  ขึน้ไป หรอืเกนิกวา่รอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสทุธิ
  ของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติ
  ของท่ีประชุมผู้ถอืหนว่ยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่
  3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) ในกรณีที่ ธุรกรรมนั้น เ ป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึง
 ทรัพย์สินหลัก การค�านวณมูลค่าจะค�านวณตามมูลค่า
 การไดม้าหรือจ�าหนา่ยไปซ่ึงทรพัยสิ์นทัง้หมดของแต่ละโครงการ
 ที่ท�าให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซ่ึงรวมถึงทรัพย์สิน
 ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนัน้ด้วย
(4) กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิี่ประชุม
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีมี
 ดังต่อไปนี้
 (ก) ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีเอกสารขอความเห็นชอบ
  หรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็น
  ของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามขอ้ 1) พร้อมทัง้
  เหตุผลและข้อมูลประกอบที่ชัดเจน  
 (ข) ทรสัตตีอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหนว่ยทรสัตเ์พื่อใหค้วามเหน็
  เกี่ยวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตาม
  สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ
  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ หนงัสอื
  เชิญประชุมตอ้งมคีวามเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ
  เพ่ือประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
(5) ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมูลส�าหรับการท�าธุรกรรมระหว่าง
 กองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
 ผู้จัดการกองทรัสต์ไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการ
 ข้อมูลและหนังสือช้ีชวน การท�าธุรกรรมดังกล่าวไม่ต้องได้รับ
 การอนุมัติ ตามข้อ 2 )  และไม่ต้ องผ่ านกระบวนการ
 ขอความเห็นชอบตามข้อ 4)

1. นโยบายในการท�ารายการระหว่างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคล
 ที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
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1.1 รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

1. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์

2. รายการระหว่างกองทรัสต์กับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์

นติบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์

นติบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เหตุผลและความ
จ�าเป็นของรายการ

เหตุผลและความ
จ�าเป็นของรายการ

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

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

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ 
พาร์ค จ�ากัด (“ทีพาร์ค”)

ไทคอนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของผู้จัดการกองทรัสต์ โดย
ถือหุ้ นร้อยละ 70 ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว
ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ
เป็นผูม้อี�านาจควบคมุผูจ้ดัการ
กองทรัส ต์ ทั้ ง น้ี  ผู้ถือหุ้ น
รายใหญข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์
ยงัเป็นผู้ถอืหนว่ยทรสัตร์ายใหญ่

ทีพาร์คเป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือ
หุน้รายใหญร่ว่มกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต์ (“ทแีมน”) โดยทพีารค์
และทีแมน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน คือ ไทคอน ซ่ึงถือหุ้น
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน
ท่ีออกและช�าระแล้วของทั้งสอง
บริษัท

ผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้าง
ไทคอนเป็นผู้บริหารอสังหา
ริมทรัพย์ส� าหรับท รัพย์ สิน
ประเภทโรงงาน

ผู้จัดการกองทรัสต์จะว่าจ้าง
ทีพาร์คเป็นผู้บริหารอสังหา
ริมทรัพย์ส� าหรับท รัพย์ สิน
ประเภทคลังสินค้า

เนื่องจากไทคอนเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินเดิมจึงมีความรู้และ
ความเขา้ใจในการบริหารจัดการ
ทรพัยส์นิที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ
เป็นอย่างด ีนอกจากนี ้ไทคอน
ยงัเป็นผูน้�าในการบริหารอสงัหา
ริมทรัพยป์ระเภทโรงงาน รวมทัง้
มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
และมีมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจ นอกจากนี้ไทคอนยัง
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึง
มีภาพลักษณ์ที่ดีในการก�ากับ
ดแูลกจิการ ท�าใหผู้้เช่ารายยอ่ย
มีความเช่ือมั่นและส่งผลดีต่อ
การหาผู้เช่าให้กับโรงงานของ
กองทรัสต์ได้

เนื่องจากทีพาร์คเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินเดิม จึงมีความรู้และ
ความเขา้ใจในการบริหารจัดการ
ทรพัยส์นิที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ
เป็นอยา่งด ีนอกจากนี ้ทีพารค์
ยงัเป็นผูน้�าในการบริหารอสงัหา
ริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า
รวมทั้งมี บุคลากรที่ มีความ
เช่ียวชาญ และมีมาตรฐานใน
การประกอบธุรกิจ

ผูจั้ดการกองทรัสต์เป็นผูว่้าจา้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ช�าระคา่ธรรมเนยีมใหกั้บไทคอน
ในฐานะผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทโรงงาน โดยอัตราค่า
ธรรมเนยีมดังกล่าวใกลเ้คียงกบั
อัตราค่าธรรมเนียมที่ ไทคอน
ได้รับจากการบริหารอสังหา
ริมทรัพย์ให้แก่กองทุนอสังหา
ริมทรัพย์ที่ลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
อตัราตลาดและมคีวามเหมาะสม

ผูจั้ดการกองทรัสต์เป็นผูว่้าจา้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ช�าระคา่ธรรมเนยีมใหก้บัทพีารค์
ในฐานะผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทคลังสินค้าในอัตราที่
ใกล้เคยีงกับอตัราคา่ธรรมเนยีม
ที่ทีพาร์คได้รับจากการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ ที่ ลงทุนใน
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันซ่ึง
เป็นไปตามอัตราตลาด และมี
ความเหมาะสม
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ในการลงทนุและจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิที่กองทรสัต์เขา้ลงทนุนัน้ กองทรสัต์มกีารท�ารายการระหว่างกนักบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั
ทรัสตี ดังนี้

กองทรัสต์ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้บริการจากบุคคลอื่น

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมีความจ�าเป็นในการท�าธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับผู้จัดการ
กองทรัสตใ์นอนาคต ซ่ึงในกรณทีี่ผู้จดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะท�า
รายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันจะต้องเป็นการกระท�าเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของกองทรสัต ์และสามารถตรวจสอบไดว่้าเป็นรายการท่ีกระท�า
อยา่งยุตธิรรมตามราคาตลาด ภายใตห้ลักเกณฑแ์ละระเบียบข้อบงัคบั
ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก�าหนด และสญัญากอ่ตัง้ทรสัต์
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายในการท�ารายการ
ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยง
กันกับผู้จัดการกองทรัสต์”)

2. รายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

3. ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้บริการบุคคลอื่น
 (SOFT COMMISSION)

1.2 นโยบายการท�าธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการ
 กองทรสัตแ์ละบุคคลที่เก่ียวโยงกับผูจ้ดัการกองทรัสต์
 ในอนาคต

ผู้จัดการกองทรัสต์มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
กล่าวคือ ผู้บริหารของฝ่ายงานที่รับผิดชอบการท�าธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และฝ่ายกฎหมายและก�ากับ
การปฏิบัติการร่วมกันดูแลให้การท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ธุรกรรมนั้นต้องเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมาย
 ที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์
(2) ธุรกรรมต้องมีความสมเหตุสมผล และกระท�าบนราคา และ
 เงื่อนไขตลาดที่เป็นธรรม
(3) ผูม้สีว่นได้เสยีกบัการท�าธุรกรรมจะไมม่ส่ีวนรว่มในการตัดสนิใจ
 อนุมัติการเข้าท�าธุรกรรม

1.3 แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์นติบุิคคลที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

เหตุผลและความ
จ�าเป็นของรายการ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน)
(“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของทรัสตีโดยถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้วของทรัสตี

บมจ. ธนาคารกรุงเทพอาจเป็นผู้ใหกู้ยื้มเงนิ
ส�าหรับลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน และ หรือ 
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ
บริการอื่น ๆ แก่กองทรัสต์

บมจ. ธนาคารกรุงเทพมีสิทธิที่จะให้บริการ
ผลติภัณฑท์างการเงนิอื่นแกก่องทรสัต ์โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาเงื่อนไขการ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นของ
ธนาคารเปรยีบเทยีบกบัสถาบนัทางการเงนิอื่น

เ ง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ เ ป็นเ ง่ือนไขที่
เป็นไปตามทางการค้าปกติ และไม่ท�าให้
กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงื่อนไขที่
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ ผู้ให้กู้เสนอ
ให้กับลูกค้ารายใหญ่ช้ันดีรายอื่นที่มีรูปแบบ
ความเสี่ยงที่ ใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม
ที่ใกล้เคียงกันได้

104 รายงานประจ�าปี 2561104 รายงานประจ�าปี 2561



ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายในการบริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปโดย
ความถูกต้องโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องและค�านึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการ
กองทรัสตจ์งึให้ความส�าคัญเรื่องการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ี (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”) ตลอดจน
การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ผู้จดัการกองทรสัตจ์งึมหีลกัในการด�าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี้

1. นโยบายภาพรวม

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมเป็นจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส�าคัญและพึงปฏิบัติ
ในการบรหิารกองทรัสต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดบ้รหิารกองทรสัต์
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
พระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 กฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับดูแล และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตลอดจนการ
ยึดหลักธรรมาภิบาล หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้เช่าทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่
โฆษณาชวนเช่ือหรือข้อความอันเป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนทั่วไป ทัง้นี้ 
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบธุรกิจรายอื่น ผูถ้อืหนว่ยทรัสต์
คูค่า้ ผู้มสีว่นได้เสยีที่เกี่ยวข้อง และยงัสร้างความเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุ
ในระยะยาว

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความส�าคัญต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
ทัง้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในกฎหมาย เสรีภาพใน
การแสดงออก ตลอดจนสิทธิในการท�างาน สิทธิในสุขภาพตาม
มาตรฐาน และสทิธิดา้นสวสัดกิารสงัคมนอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์
ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพ และสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็นโดยเสรี ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และ
เพิ่มพูนทักษะในการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดให้มีระบบการท�างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย
 ในสถานที่ท�างานอย่างเหมาะสม การจัดให้มีสถานที่ท�างานที่

 สะอาดเพ่ือความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก
 อุบตัภิยัและโรคภยัรวมทัง้สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุภาพร่างกาย
 ที่แข็งแรงผ่านโครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี
(2) พัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกฝนทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดย
 เปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเล่ือนต�าแหน่งเม่ือมี
 โอกาสที่เหมาะสม
(3) จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส�าหรับพนักงาน และให้
 พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
(4) จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการ เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อน
 ประจ�าปี การรกัษาพยาบาลตามความจ�าเป็นและสมควร เป็นตน้
(5) ให้ขอ้มูลส�าคญัแกพ่นกังานและตวัแทนพนกังาน เพื่อใหท้ราบผล
 การด�าเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ
(6) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงาน เพื่อให้เกิด
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน

1.1 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน
 อย่างเป็นธรรม

105ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 105ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



เนื่องด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซ่ึงได้แก่ อสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารคลังสินค้า และอาคาร
โรงงาน โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้งทีพาร์คและไทคอนเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ซ่ึงในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นัน้ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อผู้เช่า โดยค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้เช่า ดังนี้

(1) ด�าเนนิการกอ่สรา้งอสงัหารมิทรพัยโ์ดยใช้คูค่า้ซ่ึงเป็นผูร้บัเหมา
 ที่ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ
(2) สง่มอบสนิคา้และบรกิารที่มคีณุภาพ ปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตราย
 ต่อสุขภาพของผู้เช่า
(3) ติดต่อกับผู้เช่าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่

 ไว้วางใจของลูกค้า 

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกัน
ของทุกคน ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จึงส่งเสริมให้พนักงานใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงมาตรการประหยัด
พลงังาน และสนบัสนนุใหม้กีารน�าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม ่ ตลอดจน
ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัย
และสาธารณสุข

นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ก็มีนโยบายก่อสร้างโรงงาน
และคลังสนิคา้ท่ีทนัสมยัและปลอดภยั ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมใหก้บั
ลูกค้า โดยไทคอนหนึ่งในผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ไดพั้ฒนาโรงงานสเีขยีวที่เป็นมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม (Green Building)
ซ่ึงไดร้บัการรบัรองคณุภาพอาคารโรงงานที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
ตามมาตรฐาน “LEED” หรือ Leadership in Energy and
Environmental Design จาก The U.S. Green Building Council
(USGBC) ซ่ึงเป็นองค์กรที่ เป็นผู้น�าในการก�าหนดมาตรฐาน
อาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไทคอนนับเป็นผู้พัฒนา
โรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรอง LEED Certification นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ยังให้ความส�าคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน และ
คลังสินค้าเพื่อให้ประชาชนซ่ึงอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ

1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้เช่า 1.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2. การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)
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ข้อมูลส�าคัญอื่น

ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อมูลส�าคัญอื่น

ผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่ เคยถูกลงโทษและ เปรียบเทียบปรับ
อันเน่ืองมาจากการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม) และ
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

กองทรัสต์ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีนัยส�าคัญและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับธุรกิจของกองทรัสต์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เช่ือว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผลการด�าเนินงานของ
กองทรัสต์

กองทรัสต์ไม่มีข้อมูลส�าคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผู้มอี�านาจควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต์
ไม่เคยถูกลงโทษและเปรียบเทียบปรับ อันเน่ืองมาจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

1. ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
 ของผู้จัดการกองทรัสต์

2. ประวตักิารถกูลงโทษและการเปรยีบเทยีบปรับของกรรมการ
 ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
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กองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหา
รมิทรัพยไ์ทคอน (“กองทรสัต”์) ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ด้วยทุนจดทะเบียน 3,425,000,000 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด เป็นทรัสตีของกองทรัสต์
และบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ�ากดั และบรษิทั ไทคอน อนิดัสเทรยีล
คอนเน็คช่ัน จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการว่าจ้างบริหาร
อสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์จัดตัง้ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกรรมในตลาดทุน
ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ประกาศ
ก�าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซ่ึง
กองทรัสต์ฯจะน�าเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปซ้ือ เช่า และ/หรือ
เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัสต์ฯจะรับโอนกรรมสิทธิ์

และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า
ใหเ้ช่าช่วง โอน และ/หรอืจ�าหนา่ยอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ  ที่กองทรัสตฯ์
ได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ด�าเนินการก่อสร้างและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตกอ่สรา้ง และ/หรือด�าเนนิการขอใบอนญุาตอื่นๆ และ/หรอื
ด�าเนนิการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งและจ�าเป็นเพื่อประโยชนข์องอสังหาริมทรพัย์
และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯและผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทรัสต์ฯ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องก�าหนด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ 
เ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ เริ่ ม ซ้ือขายได้ ตั้งแต่วันที่

9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ปลายปี 2558 กองทรสัตไ์ดเ้สนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุโดยจดัสรร
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทั่วไปจ�านวนรวม 224.3 
ล้านหน่วย ใน ราคาหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นจ�านวนรวม 2,243 
ล้านบาท เพื่อท�าการลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน 
และคลังสนิคา้ ซ่ึงกองทรสัตไ์ด้รบัเงนิค่าช�าระหนว่ยเพิ่มทนุครบถว้น
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไดร้บัหนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุของกองทรสัตฯ์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
และให้เริ่มซ้ือขายได้ตัง้แต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558

และจากการที่กองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ
กองทนุรวม TGROWTH ไมส่ามารถด�าเนนิการเพ่ิมเงนิทนุจดทะเบยีน
เพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเตมิได ้ตามประกาศส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 25/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ) ซ่ึงก�าหนดให้ตอ้งด�าเนนิการ
ยื่ นค�าขอความเห็นชอบเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพื่ อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 31
ธนัวาคม 2556 ซ่ึงท�าให้หลงัจากวนัที่ดงักลา่ว กองทนุรวมไมส่ามารถ
เพิ่มทุนเพื่อท�าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ ดังนัน้การ
แปลงสภาพกองทุนรวมเข้าร่วมกับกองทรัสต์จึงเป็นทางที่จะท�าให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสามารถได้รับผลตอบแทนจากการ
เติบโตในอนาคต และในอีกทางผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับประโยชน์
จากการที ่กองทรสัตจ์ะมทีรพัยส์นิใหเ้ช่าครอบคลุมในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

ช่ือ (ภาษาไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

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

ช่ือย่อ TREIT

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ 25,173,622,620  บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์  

อายุกองทรัสต์ ไม่ก�าหนดอายุ

ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ประเภทธุรกิจ ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 ที่เป็นคลังสินค้า โรงงาน และ/หรือ ส�านักงาน

1. สาระสาคัญของกองทรัสต์

2. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

108 รายงานประจ�าปี 2561108 รายงานประจ�าปี 2561



ท่ีส�าคัญของประเทศ และหลงัจากการแปลงสภาพกองทรสัต์ TREIT
เป็น กองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

โดยในปี 2560 ทางภาครฐัไดใ้หส้ทิธปิระโยชนเ์กี่ยวกับคา่ธรรมเนยีม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากการ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงจะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทจัดการของกองทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS และ
กองทุนรวม TGROWTH และผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์
TREIT จงึไดร้ว่มกนัพจิารณารายละเอยีดการแปลงสภาพกองทนุรวม
และได้ร่วมพิจารณาก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการดังกล่าว  และ
เห็นควรน�าเสนอแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม และผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพ่ือให้พิจารณาและอนุมัติแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม เข้าสู่
กองทรัสต์ TREIT

โดยเมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ท�าการ
อนุมัติในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND,
TLOGIS และ TGROWTH เข้าร่วมกับ กองทรัสต์ TREIT และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ได้ท�าการอนุมัติรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
เพื่อเข้าร่วมกับกองทรัสต์ TREIT

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ฯ ได้รับโอนทรัพย์สิน
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์และภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทนุรวมอสังหารมิทรพัย์ทพีารค์โลจสิติคส์
และกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท
(กองทุนรวมฯ) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดย
กองทรัสต์ฯ ได้ออกหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวมฯ จ�านวน
2,035,587,048 หน่วย พร้อมเงินสด จ�านวน 3,739,966,268 บาท
เพื่อแลกเปลี่ยนกบัทรพัยส์นิและภาระของกองทนุรวมฯ โดยมอีตัรา
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ดังนี้

1) ท่ีอตัรา 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน
 ต่อ 0.9874 หนว่ยทรสัต์ของกองทรัสตฯ์ พร้อมเงนิสดจ�านวน
 1.6977 บาทต่อหน่วย โดยน�าหน่วยทรัสต์ 1,135,057,711 หน่วย
 พร้อมเงินสดจ�านวน 1,951,577,352 บาท เพื่อแลกกบัทรพัย์สนิ
 และภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
2) ท่ีอตัรา 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสังหารมิทรัพยท์พีารค์
 โลจิสติคส์ ต่อ 1.0129 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ พร้อม
 เงินสดจ�านวน 1.7415 บาทต่อหน่วย โดยน�าหน่วยทรัสต์
 419,177,837 หน่วย พร้อมเงินสดจ�านวน 720,701,158 บาท
 เพ่ือแลกกับทรพัย์สนิ และภาระของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์
 ทีพาร์คโลจิสติคส์

3) ที่อตัรา 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
 ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของ
 กองทรัสต์ฯ พร้อมเงินสดจ�านวน 1.4911 บาทต่อหน่วย โดย
 น�าหน่วยทรัสต์ 481,351,500 หน่วย พร้อมเงินสดจ�านวน
 827,560,500 บาท เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุน
 และเงินสด 240,127,258 บาท เพื่อคืนเงินกู้ยืมเดิมของกอง
 ทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท

โดยหลงัจากการออกหน่วยทรสัตใ์หม ่กองทรัสตฯ์ มทีนุจดทะเบยีน
25,066,972,762 บาท แบ่งออกเป็น 2,602,387,048 หน่วย มูลค่า
ที่ตราไว้หน่วยละ 9.6323 บาท (ทุนจดทะเบียนตามท่ีแสดงใน
หมายเหตุ 14 ได้รวมมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
จ�านวน 356,479,015 บาท) และจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
และเร่ิมท�าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดตั้ง้แตวั่นที่ 28 ธันวาคม
2560 เป็นต้นไป และในปี 2561 กองทรสัต์ไดท้�าการลดทนุครัง้ที่สาม
ที่ มูลค่า 0.0929 ต่อหน่วยทรัสต์ และลดทุนครั้งที่ 4 จ�านวน
0.0031 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซ่ึงท�าให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับ
จากผู้ถือหน่วยทรัสต์อยู่ที่ 25,173,622,620 บาท (ณ วันท่ี 30
กันยายน 2561)

109ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 109ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ผู้จัดการกองทรัสต์

ช่ือ (ภาษาไทย) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (“บริษัท”)

ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) TICON Management Company Limited

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ ่ 175 ช้ัน 13/1 (ห้อง 1308) อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท ์ 02-679-6565

โทรสาร 02-287-3153

เว็บไซต ์ www.treit.co.th

อีเมล์ ir.treit@tmanrm.com

เวลาท�าการ 8.30 น. ถึง 17.30 น.

ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทุนช�าระแล้ว 10,000,000 บาท 

จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยปัจจุบันเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TREIT”)

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

70

30

700,000

300,000

1

2

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท มิตซุย แอนด์ โค (เอเชีย แปซิฟิค) พีทีเอ แอลทีดี

จ�านวนหุ้น ร้อยละ (%)รายช่ือผู้ถือหุ้นล�าดับ

1,000,000 100รวม

110 รายงานประจ�าปี 2561110 รายงานประจ�าปี 2561



4. หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (11) รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของ
 กรรมการ/ผู้บริหาร” ต่อบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด
(12) พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิม
 ที่พ้นจากต�าแหน่ง รวมทั้งคัดเลือก เสนอแต่งตั้งกรรมการ
 เพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
(13) ในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการสามารถขอค�าแนะน�าหรือ
 ความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการ
 ด�าเนินกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
(14) พจิาณาและอนมุตัเิรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการด�าเนนิงานที่ส�าคญั
 ของบริษัท เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
 บริษัท การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท การคัดเลือก เสนอ
 แตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบรษิทั เป็นตน้
(15) กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เก่ียวกับการ
 ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับ
 มอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์
(1) ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญของทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน
 การให้เช่าทรัพย์สิน การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 เป็นต้น
(2) พิจารณาอนุมัติการซ้ือหรือขายทรัพย์สินหลักของทรัสต์
 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ตามนโยบายของบริษัท
(3) พิจารณาอนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ทรัสต์ ซ่ึงรวมถึง
 แหล่งท่ีมาของเงินทุน จ�านวนของเงินทุน ข้อก�าหนด และ
 เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ดแูลจัดการใหผู้้บรหิารมกีารรายงานผลประกอบการของทรสัต์
 รวมทัง้รายงานประเด็นต่าง ๆ ที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการใน
 ทุก ๆ ไตรมาส หรือในเวลาอันสมควร
(5) พิจารณาอนุมัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย
 ของทรัสต์
(6) พิจารณาอนุมัติการจัดประชุมผู้ถือหน่วยของทรัสต์
(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ เกี่ยวโยงกันระหว่าง
 ทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 กับผู้จัดการกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับท่ี
 เกี่ยวข้องโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ จะไม่มี
 สิทธิออกเสียง
(8) กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ
 สมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ให้เป็นไปตาม
 เกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งการซ้ือขายทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญ
(9) กรรมการอิสระเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน
(10) พิจารณาอนุมัติแนวทางด�าเนินการเพ่ือบริหารความเสี่ยง
 ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกองทรัสต์
(11) ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 ที่ก�าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายในของกองทรัสต์

4.1 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ในฐานะ
 ผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต ์ได้แก่ กรรมการ 2 คนจากกรรมการในล�าดับที่ 3 ถงึ 6
ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตัวบริษัทเอง
และหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต์ภายใต้การบริหาร
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัท
(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
 ของบรษิทั ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถอืหุ้นดว้ยความซ่ือสตัย์
 สจุรติ ระมัดระวงั และรกัษาผลประโยชน ์และมคีวามรบัผดิชอบ
 ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
(2) ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั และก�ากบั
 ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
 กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การ
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลประกอบการของบริษัท ในที่

 ประชุมผู้ถือหุ้น
(4) ด�าเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ
 การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเช่ือถือได้
(5) ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายบริหารมกีารปฏบัิตติอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่าย
 อย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
(6) มคีวามพรอ้มที่จะใช้ดลุยพนิจิของตนเองอยา่งเป็นอสิระในการ
 พจิารณาก�าหนดกลยุทธ ์การบริหารงาน การแตง่ตัง้กรรมการ
 และการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะ
 คัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่นหรือฝ่ายจัดการ ในกรณี
 ที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน
 ของผู้ถือหุ้นทุกราย
(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัท
 ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการผู้มี
 ส่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
(8) กรรมการอิสระพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
 สมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
 ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรัสต์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
 ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การซ้ือขายทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญ
(9) กรรมการอิสระจะเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน
(10) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีท่ีเห็นว่ามีเรื่องที่ส�าคัญ
 ที่คณะกรรมการควรพจิารณา และยังมไิดม้กีารบรรจุไวใ้นวาระ
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

111ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 111ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



(12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท ตามที่

 เห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
 และข้อพิพาทเก่ียวกับกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกตาม
 การเสนอของฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์
(13) คัดเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของ
 ทรสัต์ รวมทัง้จัดประชุมผู้สอบบญัชีอสิระ ตามความเหมาะสม
(14) หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในที่ เป็นสาระส�าคัญอันจะ
 มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ของทรสัต์ กรรมการ
 จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องทรสัต์ในช่วงระยะเวลา
 ที่เหมาะสมก่อนที่ข้อมูลในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ
 จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
 โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

ในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษัท ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ถอืหุ้นไมเ่กนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
 ในบรษิทั บรษิทัยอ่ย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
 ทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่ เกี่ ยวข้องตามพ.ร.บ.
 หลักทรัพย์)
(2) ไมมี่สว่นรว่มในการบริหารงานรวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน
 ที่ปรกึษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ�าจากบรษิทั หรือบรษิทัในเครอื
 บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มี
 ผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลา
 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ผีลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยี
 ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงนิและการบริหารงาน
 ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมี
 ความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ
(4) ไมเ่ป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญข่องบรษิทั
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
 ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
 กรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(5) พร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่

 จ�าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และพร้อมที่จะคัดค้าน
 การกระท�าของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ
(6) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือ
 ตัดสินใจในกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัท
(7) มคีวามรูแ้ละประสบการณท์ี่เหมาะสม หรอืเป็นผู้มศีกัยภาพสงู
 และเป็นที่ยอมรับ
(8) ไมเ่ป็นบุคคลที่มช่ืีออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลกัทรพัย์
 เหน็วา่ไมส่มควรเป็นผู้บรหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

(9) ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตามกฎหมาย
 หลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
 การประกันวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
 การฟอกเงนิ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวกบัธุรกจิการเงนิในท�านอง
 เดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผิด
 เก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่ เก่ียวกับการซ้ือขาย
 หลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
 ฉ้อฉลหรือทุจริต
(10) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดท่ีท�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระ
 เกี่ยวกับการด�าเนนิงานของบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารก�าหนด
 ขอบเขตอ�านาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระ
 ของบริษัทดังต่อไปนี้
 10.1 พจิารณาตดิตามและใหค้�าแนะน�าที่จ�าเป็นแกบ่รษิทัในการ
  ด�าเนินการให้มีกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูล
  ในรายงานทางการเงินบริษัทและกองทรัสต์ให้มีความ
  ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเช่ือถือได้และทันเวลา
 10.2 พจิารณาตดิตามและใหค้�าแนะน�าที่จ�าเป็นแกบ่รษิทัในการ
  ด�าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
  ท�างานที่ เหมาะสมในการท�าหน้าที่ ในฐานะผู้จัดการ
  กองทรัสต์
 10.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
  กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดที่เกี่ยวขอ้ง
  ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทรัสต์
 10.4 ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย
  และเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์

จากขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดไว้ข้างต้น
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะตอ้งมกีารรายงานใหก้รรมการอสิระพจิารณา
และรบัทราบอยา่งสม�่าเสมอรวมถงึการใหค้�าแนะน�าที่จ�าเป็นเกี่ยวกับ
เรื่องดังต่อไปนี้
(1) รายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์กับกองทรัสต์
(2) จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับระบบการ
 ควบคุมภายในและระบบการท�างานในการท�าหน้าที่ในฐานะ
 ผู้จัดการกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิท และกรรมการอสิระ จะมบีทบาทที่ส�าคญั
ในการติดตามและให้ค�าแนะน�าที่จ�าเป็นแก่บริษัท ในการด�าเนินงาน
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาท่ี
เกี่ยวข้อง

5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
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 (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ี
  เกี่ยวข้องของกองทรัสต์ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
  ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ี
  เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์ขอ้มูลเกี่ยวกับธุรกรรม
  การไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซ่ึงทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณข์อง
  กองทรสัต ์ขอ้มูลเก่ียวกับธุรกรรมการกู้ยมืเงนิและกอ่ภาระ
  ผูกพันของกองทรัสต์ 
 (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์จาก
  บริษัท/บุคคลที่เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ (หากมี) 
(3) ดูแลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและ
 ทั้งได้รับข้อมูลนั้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา
 ก่อตัง้ทรัสต์ รวมทัง้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
(4) จัดท�าและส่งข้อมูล รายงาน และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ให้แก่
 ทรัสตีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เช่น รายงานประเมินมูลค่า
 อสังหาริมทรัพย์ฉบับเต็ม รายงานประจ�าเดือนซ่ึงแสดงถึง
 รายรับและรายจ่าย สิทธิเรียกร้อง และหนี้ที่ต้องช�าระ รายงาน
 สภาวะตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
 กองทรัสต์ ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ เป็นธุรกรรมการได้มา
 หรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินหลัก ข้อมูลที่ เกี่ยวกับรายการที่

 เป็นธุรกรรมการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงทรพัยส์นิหลกั เป็นต้น

6.3 หน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับการลงทุน หรือ
 การจ�าหน่ายทรัพย์สินของทรัสต์
(1) จัดให้มี และ/หรือ ด�าเนินการให้มีการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
 และทรัพย์สินอื่นอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุนและการ
 บริหารจัดการความเสี่ ยงอันเกี่ ยวข้องกับกองทรัสต์และ
 ทรัพย์สินของกองทรัสต์และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
 ก่อตัง้ทรัสต์ 
(2) ด�าเนินการต่าง ๆ ตามที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจ�าหน่าย 
 จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท�าสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
 กับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
 ผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
(3) ด�าเนนิการวิเคราะห์ความเป็นไปได ้ และตรวจสอบและสอบทาน
 (Due Diligence) อสังหารมิทรัพย ์ตลอดจนประเมินความเส่ียง
 ด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ
 พร้อมจัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
(4) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
 ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
(5) ดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหา
 รายได้ โดยจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และบ�ารุง
 รักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดี
(6) จัดให้มีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุน
 ในทรพัยส์นิหลกันัน้ โดยประกนัภยัจะตอ้งครอบคลมุถงึการประกนั
 วินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความ
 รับผดิต่อบุคคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสียหายจากอสงัหารมิทรพัย์
 หรือจากการด�าเนินการในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน
ของกองทรสัต ์และควบคมุการปฏบิตัหิน้าทีข่องผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์
(Property Manager) โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ ในการ
ด�าเนินการใด ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากทรัสต ีและตามที่ก�าหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

6.1 หน้าที่โดยทั่วไปของผู้จัดการกองทรัสต์
(1) ปฏิบัตหินา้ที่ดว้ยความระมัดระวงั ซ่ือสตัย์สจุรติ เพื่อประโยชน์
 ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญา
 ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้
 ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี)
(2) บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดง
 รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แผนการด�าเนินงาน
 ของกองทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของส�านกังาน
 ก.ล.ต.
(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่ก�าหนดในสัญญา
 ก่อตัง้ทรัสต์
(4) ด�าเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
 สัญญาก่อตัง้ทรัสต์
(5) ด�าเนินการลดทุนของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
 สัญญาก่อตัง้ทรัสต์

6.2 หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดท�ารายงาน และ
 การเปิดเผยข้อมูล
(1) จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซ่ึงรวมถึงข้อมูลตาม
 มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้อมูล
 อื่นตามที่ก�าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
(2) ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด
 หลักทรัพย์ร้องขอ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องช้ีแจง ส่งเอกสาร 
 หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการ หรือไม่ด�าเนินการใด ๆ
 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด
 หลกัทรพัยร์อ้งขอ ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะขอ้มูลดงัตอ่ไปนี้
 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด
 หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และผูถ้อืหนว่ยทรสัต์
 (ก) ข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นกับ
  กองทรัสต์ ตลอดจนมาตรการที่ใช้ในการป้องกันความ
  ขดัแย้งทางผลประโยชนดั์งกลา่ว โดยจะต้องเปิดเผยขอ้มูล
  ให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดแจ้งในการเสนอขายหน่วยทรัสต์
  ของกองทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และทุกครั้ง
  เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หากมี)

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท ในฐานะผู้จัดการ
 กองทรัสต์

113ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 113ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



6.5 หน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสต์ในกรณีที่มีการเข้าท�า
 ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่ มีการเข้าท�าธุรกรรมที่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและ
ความจ�าเป็นในการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวโดยผู้จัดการกองทรัสต์
จะขอความเห็นชอบจากทรัสตีและขอให้ทรัสตีก�าหนดเงื่อนไขในการ
ท�าธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ทรัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหาก
ธุรกรรมดังกล่าวไม่มีเหตุผลและความจ�าเป็นเพียงพอ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะไม่ด�าเนินธุรกรรมดังกล่าว

6.6 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมของผู้จัดการกองทรัสต์
ในกรณทีี่กองทรสัตม์กีารกูย้มื ผู้จดัการกองทรสัตม์หีนา้ที่ดงัตอ่ไปนี้

(1) เปิดเผยจ�านวนเงินกู้ยืม และเงินกันส�ารองเพ่ือช�าระหนี้ตาม
 สัญญากู้ยืมเงินหรือตามที่มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงิน
 ในแต่ละปีจนกว่าจะช� าระหนี้เสร็จสิ้น (ถ้ามี) ในแบบแสดง
 รายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวน และแบบแสดงรายการข้อมูล
 ประจ�าปีของกองทรัสต์
(2) ก�าหนดวงเงินกันส�ารองตาม (1) ที่ เหมาะสม โดยค�านึงถึง
 จ�านวนเงนิกูย้มืหรอืภาระผูกพนัจากการกูย้มืเงนิและระยะเวลา
 การช� าระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดที่เกิดจากการขาดทุนที่ยัง
 ไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) จากการประเมินค่าหรือการ
 สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
(3) ก�าหนดใหก้องทรสัตอ์าจน�าวงเงนิกนัส�ารองของรอบระยะเวลา
 บัญชีใดที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินส�ารองไปรวม
 เพื่อการกันส�ารองในรอบระยะเวลาบัญชีถัด ๆ ไป

6.7 หน้าที่อื่นๆ ของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า
เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินของทรัสต์และการจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตั้งที่ปรึกษาซ่ึงไม่มี
ส่วนได้เสยีในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเท่านัน้
ทัง้นี้ แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปท�าให้ที่ปรึกษามีส่วนได้เสียใน
เรื่องที่พิจารณา ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้องไม่ให้ที่ปรึกษาผู้ที่มี
สว่นไดเ้สยีในเรื่องที่พจิารณาไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเขา้รว่ม
พจิารณาในเรื่องนัน้ และด�าเนินการอื่นใดตามที่ก�าหนดไวใ้นสัญญา
แต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์

(7) ให้ความช่วยเหลือทรัสตีในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่าย
 ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ รวมถึงการตกลงด�าเนินการ
 จัดหาผู้ซ้ือทรัพย์สินหลัก  
(8) ในกรณีมีการขาย ซ้ือ หรือ ท�าธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหา
 รายได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
 ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซ้ือ หรือ
 ท�าธุรกรรมดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ 
(9) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเส่ียง
 อนัเกี่ยวขอ้งกบักองทรัสต์และทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ แผนการ
 กูย้มืเงิน และแผนการบริหารจดัการดา้นการเงนิของกองทรสัต์
 ประจ�าปี

6.4 หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เกี่ยวกบัการดแูลผลประโยชน์
 ของกองทรัสต์
(1) อ�านวยความสะดวกให้กับทรัสตี หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
 จากทรัสตี รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามในการส�ารวจ
 ทรัพย์สินหลัก 
(2) พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลักก่อนส่งมอบให้
 แก่ผู้เช่ารายย่อยหรือทรัสตี เมื่อมีการท�าหรือต่อสัญญาเช่า
 และสญัญาบรกิารใหมห่รือเมื่อสัญญาเช่า และสัญญาบริการเดมิ
 สิ้นสุดลง (แล้วแต่กรณี)
(3) ด�าเนินการใด ๆ ที่จ�าเป็นและเหมาะสมในกรณีที่เกดิเหตภุยัพิบตัิ
 ต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์
(4) บริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึงเงินสด
 หมุนเวียนของกองทรัสต์
(5) จัดท�างบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
 ที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
(6) เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที่ เป็นการ
 เบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการด�าเนินงานประจ�าวัน (Petty Cash)
 หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกันกับทรัสตี ภายใต้
 วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทรัสตี 
(7) จัดให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(8) ใช้สิทธิเรียกร้อง ด�าเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้ หรือใช้สิทธิ
 ทางกฎหมายอื่นๆ แทนทรสัตใีนเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
 จดัการกองทรสัต์ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตเีป็นครัง้คราว
 เกบ็รกัษาเอกสารตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด�าเนนิงานกองทรสัต์
(9) ให้ค�าแนะน�าทรัสตีเกี่ยวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะ
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผลกระทบที่จะมีต่อกองทรัสต์จาก
 สภาวะดังกล่าว 
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ในปี 2561 ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนไม่เกินอัตราที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้

7. ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท�าหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์

อัตราร้อยละคา่ใช้จา่ย

1. ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์

 - ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์

 - ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก
   ของกองทรัสต์

 - ค่าธรรมเนียมพิเศษ

 - ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่

 - ค่านายหน้าในการซ้ือ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/
   รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

0.25 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์

3.00 ต่อปี ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยคิดจากรายได้สุทธิตามสัญญาเช่า
 และบริการ

2.00 ต่อปีส�าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 และส�าหรับปี 2559 ของรายได้
 สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการส�าหรับทรัพย์สินในส่วนอาคารคลังสินค้า

4.00 ต่อปีส�าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 และส�าหรับปี 2559 ของรายได้
 สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการส�าหรับทรัพย์สินในส่วนอาคารโรงงาน

5.00 ต่อปี ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยคิดจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน
 ของกองทรัสต์

0.00-10.50 ต่อปีส�าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 และส�าหรับปี 2559 ของก�าไร
 สุทธิจากการด�าเนินงานการของกองทรัสต์ในส่วนอาคารคลังสินค้า

0.00-19.50 ต่อปีส�าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 และส�าหรับปี 2559 ของก�าไร
 สุทธิจากการด�าเนินงานการของกองทรัสต์ในส่วนอาคารโรงงาน

ตามสัดส่วนตามระยะเวลาท�าสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่ารายย่อยรายใหม่
แต่ไม่เกิน 3 เดือนของอัตราค่าเช่าและบริการ 

3.00 ต่อปีของมูลค่าการซ้ือ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า

115ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 115ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ความเห็นของทรัสตี
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเ ช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
(“กองทรัสต์”) ซ่ึงประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียด
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก�าไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสนิทรัพยสุ์ทธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิ
ที่ส�าคัญ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบด้วยสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่น ๆ

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิของกองทรสัต์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการด�าเนินงานการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่

30 กันยายน 2561 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้
ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกองทรสัตต์ามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนด
เหลา่นี ้ขา้พเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตาม
ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจ้าไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกตา่งหาก
ส�าหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 6 

เรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• การท�าความเขา้ใจวิธกีารที่กองทรัสตใ์ช้ในการก�าหนดและประเมนิมูลคา่ยุตธิรรม
 ของสินทรัพย์ 
• การประเมินความเป็นอิสระ คุณสมบัติ และความสามารถของผู้ประเมินราคา
 ของกองทรัสต์ 
• ข้าพเจ้าให้ผู้เช่ียวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีช่วยพิจารณาความสมเหตุสมผล
 ของวิธีการวัดมูลค่าและข้อสมมติส�าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
 สินทรัพย์ 
• พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ ใช้ในการประเมินราคา โดย
 เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและข้อมูลเทียบเคียงที่ ใช้ในอุตสาหกรรมรวมถึง
 พิจารณาความสมเหตุสมผลในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีนัยส�าคัญ
 จากปีก่อน ตลอดจนสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและทดสอบการค�านวณ
 ประมาณการคิดลดกระแสเงินสด
• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน
 ทางการเงิน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและมีสาระส�าคัญในงบการเงินของกองทรัสต์ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ค�านวณโดยการประมาณการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ผลประกอบการของ
สินทรัพย์แต่ละแห่ง โดยกองทรัสต์ได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอกเพื่อ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว 

เนื่องจากการก�าหนดและประเมินมูลค่ายุติธรรมมีการใช้ดุลยพินิจในการก�าหนด
ขอ้สมมติที่ส�าคัญ เร่ืองดงักลา่วจงึเป็นเรื่องที่ขา้พเจา้ใหค้วามส�าคญัในการตรวจสอบ

117ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 117ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ต่องบการเงิน

ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนอ
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน.และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์พิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผู้จดัการกองทรสัตร์บัผดิชอบในการประเมนิ
ความสามารถของกองทรัสต์ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑก์ารบญัชีส�าหรบัการด�าเนนิงานตอ่เนื่องเวน้แต่ผู้จดัการ
กองทรัสตม์คีวามตัง้ใจที่จะเลิก หรือหยุดด�าเนนิงานหรือไมส่ามารถ
ด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมั่นในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จรงิ
 อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
 ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
 เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
 บญัชีที่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
 ของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไมพ่บขอ้มูลที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

เรื่องอื่นๆ

กองทรัสต์ได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันท่ี 31
ธนัวาคม เป็นสิน้สดุวันที่ 30 กนัยายน ตามที่ไดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) ส่งผลให้งบก�าไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสดและขอ้มูลทางการเงนิ
ท่ีส�าคัญส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ครอบคลุมระยะเวลาเก้าเดือนเท่านัน้
ขณะที่ขอ้มูลท่ีแสดงเปรยีบเทียบส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2560
เป็นข้อมูลส�าหรับระยะเวลาสิบสองเดือน ซ่ึงท�าให้ผลการด�าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาดังกล่าวที่น�าเสนอไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
ดังนั้นกองทรัสต์ได้จัดท�าข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 23 ซ่ึงไม่ได้ถูกตรวจสอบในรูปแบบของงบก�าไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซ่ึงข้าพเจ้าไม่ได้
ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

งบการเงินของกองทรัสต์ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มูลอืน่ ขอ้มูลอืน่ประกอบดว้ย
ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงาน
ประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�าแล้ว
และพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่ มีสาระส�าคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี
การแสดงขอ้มูลที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้จัดการกองทรัสต์และขอให้ท�าการแก้ไข
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 สาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
 ที่ เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
 สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้น
 การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
 การแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เก่ียวข้องกับการ
 ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
 สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
 ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทรัสต์

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูจั้ดการกองทรัสต์
 ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
 เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท�าขึ้นโดยผู้จัดการกองทรัสต์

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
 การด�าเนนิงานตอ่เนื่องของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละจากหลกัฐาน
 การสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ
 ที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
 ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกองทรัสต์
 ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
 มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
 รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง
 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
 ขอ้มูลดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับ
 จนถงึวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม
 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทรัสต์
 ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมนิการน�าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม
 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
 เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
 ตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญซ่ึง
รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่

มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้จัดการกองทรัสต์ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสารกับผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ ส่ือสารกับผู้จัดการกองทรัสต์ ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชนต์อ่สว่นไดเ้สียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลา่ว

นิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4439

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร

20 พฤศจิกายน 2561

119ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 119ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



งบการเงิน

งบดุล

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
   อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561: 32,367 ลา้นบาท,
   31 ธนัวาคม 2560: 30,628 ลา้นบาท) 6 33,987,447,170     30,450,600,000
เงินลงทนุในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม
   (ราคาทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561: 905 ลา้นบาท,
   31 ธนัวาคม 2560: 142 ลา้นบาท) 904,544,439          141,812,925
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5, 7 233,441,920          1,168,439,021
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 5, 8 112,387,057          68,054,555
ดอกเบ้ียคา้งรับ 5 2,625,042              380,143
ลูกหน้ีอ่ืน 5 87,867,763            19,239,169
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9 80,683,395            95,254,124
สินทรัพยอ่ื์น 24,328,186            17,524,451
รวมสินทรัพย์ 35,433,324,972     31,961,304,388     

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบดุล

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

120 รายงานประจ�าปี 2561120 รายงานประจ�าปี 2561



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้น
เงินกูย้ืมระยะสั้น 5, 10 1,393,047,170       3,739,966,268
ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 118,367,104          59,711,773
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 66,091,475            84,986,768
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5 66,016,579            18,899,479
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 30,511,453            18,504,017
รายไดค้่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 577,125                 2,282,000
เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 5 844,371,309          761,828,954
หุน้กู้ 5, 11 5,540,000,000       1,800,000,000
หน้ีสินอ่ืน 12,401,757            7,031,649
รวมหนีสิ้น 8,071,383,972       6,493,210,908       
สินทรัพย์สุทธิ 27,361,941,000     25,468,093,480     

สินทรัพย์สุทธิ
ทนุจดทะเบียน 12 25,173,622,620     25,423,451,777
ทนุท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 25,173,622,620     25,423,451,777
ก าไรสะสม 12 2,188,318,380       44,641,703
สินทรัพย์สุทธิ 27,361,941,000     25,468,093,480     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.5141                 9.7864                   

จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด / ปี (หน่วย) 2,602,387,048 2,602,387,048

(บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบดุล

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7

121ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 121ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน

35027 4-2-46 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั L2.8/2 - 37 - 9 55,100,000          52,900,000          0.15                     55,100,000          55,100,000          0.18                     
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

31575 2-1-29 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง S1/1 - 42.1 20,600,000          19,800,000          0.06                     20,600,000          20,600,000          0.07                     
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

29087 4-3-41 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง B3.1 - 20 - 1 60,300,000          61,700,000          0.18                     60,300,000          60,300,000          0.20                     
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

29088 4-1-99 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง M2.7/3 - 20 - 2 53,000,000          51,300,000          0.15                     53,000,000          53,000,000          0.17                     
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

58257 3-3-0 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร B2.2/2 - I 42,300,000          44,700,000          0.13                     42,300,000          42,300,000          0.14                     
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

58258 3-3-0 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร A2.1/1 - I 38,600,000          37,100,000          0.10                     38,600,000          38,600,000          0.12                     
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

        269,900,000         267,500,000                      0.77         269,900,000         269,900,000                      0.88 
สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า

29466 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา DG1/1 23,517,561          23,200,000          0.07                     23,517,561          25,300,000          0.08                     
    ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง DG1/2 23,517,561          23,200,000          0.07                     23,517,561          25,300,000          0.08                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา DG1/3 23,517,561          23,200,000          0.07                     23,517,561          25,300,000          0.08                     

DG1/4 37,122,761          36,700,000          0.11                     37,122,761          39,900,000          0.13                     
28339 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา M2/1 29,679,312          30,700,000          0.09                     29,679,312          30,200,000          0.10                     

    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง M2/2 29,679,312          30,700,000          0.09                     29,679,312          30,200,000          0.10                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา M2/3 23,764,203          24,300,000          0.07                     23,764,204          23,800,000          0.08                     

M2/4 28,745,347          29,600,000          0.08                     28,745,347          29,300,000          0.10                     
M2/5 28,122,704          29,800,000          0.09                     28,122,704          29,300,000          0.10                     
M2/6 28,849,121          29,800,000          0.09                     28,849,121          29,300,000          0.10                     

30792 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.FZ4/1 37,200,000          38,500,000          0.11                     37,200,000          37,200,000          0.12                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.FZ4/2 37,200,000          38,500,000          0.11                     37,200,000          37,200,000          0.12                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.FZ4/3 37,600,000          37,500,000          0.11                     37,600,000          37,600,000          0.12                     

SW.FZ4/4 37,800,000          38,500,000          0.11                     37,800,000          37,800,000          0.13                     
SW.W8/1 37,400,000          37,200,000          0.11                     37,400,000          37,400,000          0.12                     
SW.W8/2 37,400,000          37,200,000          0.11                     37,400,000          37,400,000          0.12                     
SW.W8/3 37,400,000          37,200,000          0.11                     37,400,000          37,400,000          0.12                     
SW.W8/4 37,400,000          37,200,000          0.11                     37,400,000          37,400,000          0.12                     
SW.W9 174,300,000        179,100,000        0.51                     174,300,000        174,300,000        0.57                     

SW.W10/1 45,800,000          46,100,000          0.13                     45,800,000          45,800,000          0.15                     
SW.W10/2 45,600,000          46,400,000          0.13                     45,600,000          45,600,000          0.15                     
SW.W12/1 48,300,000          48,700,000          0.14                     48,300,000          48,300,000          0.16                     
SW.W12/2 48,300,000          48,700,000          0.14                     48,300,000          48,300,000          0.16                     
SW.W12/3 48,300,000          48,700,000          0.14                     48,300,000          48,300,000          0.16                     
SW.W12/4 48,300,000          48,700,000          0.14                     48,300,000          48,300,000          0.16                     

30848 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.W1/1 209,400,000        213,000,000        0.61                     209,400,000        209,400,000        0.69                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W1/2 108,200,000        108,200,000        0.31                     108,200,000        108,200,000        0.36                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W1/3 157,300,000        155,000,000        0.44                     157,300,000        157,300,000        0.51                     

28337 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.W2/1 209,400,000        215,200,000        0.62                     209,400,000        209,400,000        0.68                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W2/2 107,500,000        110,500,000        0.32                     107,500,000        107,500,000        0.35                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W2/3 167,300,000        168,500,000        0.48                     167,300,000        167,300,000        0.55                     

34689 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.W4/1 108,000,000        109,200,000        0.31                     108,000,000        108,000,000        0.35                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W4/2 108,900,000        110,900,000        0.32                     108,900,000        108,900,000        0.36                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W4/3 108,000,000        110,900,000        0.32                     108,000,000        108,000,000        0.35                     

SW.W4/4 109,200,000        109,400,000        0.31                     109,200,000        109,200,000        0.36                     
SW.W5/1 107,300,000        107,800,000        0.31                     107,300,000        107,300,000        0.35                     
SW.W5/2 107,300,000        107,800,000        0.31                     107,300,000        107,300,000        0.35                     
SW.W5/3 107,300,000        107,800,000        0.31                     107,300,000        107,300,000        0.35                     
SW.W5/4 107,300,000        107,800,000        0.31                     107,300,000        107,300,000        0.35                     

30841 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.W11/1 44,600,000          44,400,000          0.13                     44,600,000          44,600,000          0.15                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W11/2 44,600,000          44,400,000          0.13                     44,600,000          44,600,000          0.15                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W11/3 44,600,000          44,400,000          0.13                     44,600,000          44,600,000          0.15                     

SW.W11/4 48,000,000          47,800,000          0.14                     48,000,000          48,000,000          0.16                     
30839 6-1-31 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.W13 40,400,000          40,200,000          0.11                     40,400,000          40,400,000          0.13                     

12-0-68

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)

7-0-46

54-1-49

26-2-12

27-2-50

48-0-67

12-2-48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8122 รายงานประจ�าปี 2561122 รายงานประจ�าปี 2561



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา

34685 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.M1.1/10 22,400,000          22,300,000          0.06                     22,400,000          22,400,000          0.07                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.M1.1/11 22,300,000          22,300,000          0.06                     22,300,000          22,300,000          0.07                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.M1.1/12 22,300,000          22,300,000          0.06                     22,300,000          22,300,000          0.07                     

SW.M1.1/13 22,400,000          22,600,000          0.06                     22,400,000          22,400,000          0.07                     
SW.M1.1/14 22,400,000          22,600,000          0.06                     22,400,000          22,400,000          0.07                     
SW.M1.1/15 22,400,000          22,300,000          0.06                     22,400,000          22,400,000          0.07                     
SW.M1.1/16 22,300,000          22,200,000          0.05                     22,300,000          22,300,000          0.07                     
SW.M1.1/17 22,300,000          22,400,000          0.06                     22,300,000          22,300,000          0.07                     

34684 7-2-60 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา SW.B3.1 65,200,000          66,600,000          0.19                     65,200,000          65,200,000          0.21                     
   ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง
   จงัหวดัฉะเชิงเทรา

     3,323,415,443      3,358,200,000                      9.62      3,323,415,443      3,334,800,000                    10.90 
สิทธิการ (แบ่ง) เช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า

23638, 23793 3-0-17.5 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 W5 28,918,281          24,500,000          0.07                     28,918,281          25,200,000          0.08                     
    ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

28,918,281          24,500,000          0.07                     28,918,281          25,200,000          0.08                     
สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า

2806, 18808, โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 W1/1 248,378,795        245,500,000        0.70                     248,378,795        258,800,000        0.85                     
18811, 18812,     ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง W1/2 128,094,726        95,100,000          0.27                     128,094,726        131,300,000        0.43                     
23638, 23793,     จงัหวดัสมุทรปราการ W1/3 169,044,869        154,500,000        0.44                     169,044,869        163,800,000        0.53                     
2806, 2805, W2 44,520,728          41,500,000          0.12                     44,520,728          44,100,000          0.14                     

23638, 23793, W3 183,215,627        166,700,000        0.48                     183,215,627        174,100,000        0.57                     
60713, 60714, W4 407,492,977        452,200,000        1.29                     407,492,977        464,600,000        1.52                     
18789, 18790, DG1/1 20,400,043          17,100,000          0.05                     20,400,043          19,500,000          0.06                     
18791, 18792, DG1/2 16,690,945          14,000,000          0.04                     16,690,944          15,900,000          0.05                     
2806, 23638, DG1/3 16,690,945          14,000,000          0.04                     16,690,944          15,900,000          0.05                     
23793, 60713
86159, 86160, โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 W4/1 137,880,186        143,900,000        0.41                     137,880,186        157,500,000        0.51                     
86161, 105253,     ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี W4/2 92,712,539          96,800,000          0.28                     92,712,539          105,900,000        0.35                     
105254, 105255,     จงัหวดัสมุทรปราการ W4/3 92,712,539          96,800,000          0.28                     92,712,539          105,900,000        0.35                     
105256, 105257, W4/4 78,449,071          81,900,000          0.23                     78,449,071          89,600,000          0.29                     
105258, 105259, W4/5 38,828,328          40,500,000          0.12                     38,828,328          44,400,000          0.15                     
105260, 118032 W4/6 38,828,328          40,500,000          0.12                     38,828,328          44,400,000          0.15                     

W4/7 38,828,328          40,500,000          0.12                     38,828,328          44,400,000          0.15                     
8486, 86155, โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 W5/1 99,506,434          98,400,000          0.28                     99,506,433          113,900,000        0.37                     
86156, 86157,     ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี W5/2 99,506,434          98,400,000          0.28                     99,506,433          113,900,000        0.37                     
86158, 86162,     จงัหวดัสมุทรปราการ W5/3 84,197,751          83,200,000          0.24                     84,197,751          96,400,000          0.32                     
86163, 86164, W5/4 41,785,173          41,200,000          0.12                     41,785,173          47,700,000          0.16                     

105259, 118032 W5/5 41,785,173          41,200,000          0.12                     41,785,173          47,700,000          0.16                     
W5/6 41,785,173          41,200,000          0.12                     41,785,173          47,700,000          0.16                     

35276 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า SW.W1/1 _G724 59,300,000          58,200,000          0.16                     50,100,000          50,100,000          0.16                     
     อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ SW.W1/2 _G724 59,300,000          58,200,000          0.16                     50,100,000          50,100,000          0.16                     

SW.W1/3 _G724 59,300,000          55,500,000          0.16                     50,100,000          50,100,000          0.16                     
SW.W1/4 _G724 59,300,000          55,500,000          0.16                     50,100,000          50,100,000          0.16                     
SW.W2/1 _G724 59,300,000          58,200,000          0.17                     50,100,000          50,100,000          0.16                     
SW.W2/2 _G724 59,300,000          55,500,000          0.16                     50,100,000          50,100,000          0.16                     

35277 6-1-36.3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า SW.W3_G724 129,700,000        128,800,000        0.37                     109,500,000        109,500,000        0.36                     
     อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

6078, 118032 1-0-81.40 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W1 78,326,100          78,326,100          0.23                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

7666, 118032 1-0-00.3 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W2 59,804,980          59,804,980          0.17                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

67307, 118032 2-2-22.6 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W3 50,654,990          50,654,990          0.15                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

104814 3-3-29.8 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W6 49,537,080          49,537,080          0.14                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี

10-1-90

98-3-7.6

35-0-71.1

27-0-87.3

13-2-52.4
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ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
    จงัหวดัสมุทรปราการ

104815 3-3-29.6 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W7 178,178,690        178,178,690        0.51                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

104816 3-3-29.2 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W8/1 50,765,560          50,765,560          0.15                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

104817 3-3-29.1 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W8/2 50,876,130          50,876,130          0.15                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

104818 3-3-28.9 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W8/3 50,765,560          50,765,560          0.15                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

104819 7-0-53.1 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W8/4 50,323,280          50,323,280          0.14                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

121302 1-2-18.4 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W9/1 50,986,700          50,986,700          0.15                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

121303 0-3-98.7 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W9/2 99,742,020          99,742,020          0.29                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

121304, 137159 1-0-01.9 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W10/1 55,901,730          55,901,730          0.16                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

121305, 137159 1-0-00.3 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W10/2 80,115,200          80,115,200          0.23                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

121306 1-0-00.3 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W11/1 80,557,480          80,557,480          0.23                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

121307 1-0-00.3 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 3 BP3-W11/2 41,947,280          41,947,280          0.12                     -                      -                      -                      
    ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี
    จงัหวดัสมุทรปราการ

     3,675,317,892      3,643,482,780                    10.46      2,571,435,112      2,757,500,000                      9.01 
กรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารคลงัสินค้า

195065 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค W2/1 73,277,668          38,100,000          0.11                     73,277,667          44,200,000          0.15                     
    อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 ต าบลบอ่วิน W2/2 44,328,466          53,600,000          0.15                     44,328,466          62,200,000          0.20                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

195062 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค W5/1 76,733,758          65,300,000          0.19                     76,733,758          75,400,000          0.25                     
    อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 ต าบลบอ่วิน W5/2 104,138,672        88,600,000          0.25                     104,138,672        102,400,000        0.34                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

177126 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา W5/1 196,126,676        191,600,000        0.55                     196,126,676        175,100,000        0.58                     
    ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ W5/2 114,163,289        111,600,000        0.32                     114,163,289        101,900,000        0.33                     

W5/3 114,163,289        111,600,000        0.32                     114,163,289        101,900,000        0.33                     
173839, 11303 8-1-22 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา W16 84,578,225          79,500,000          0.23                     84,578,225          73,200,000          0.24                     

    ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
194794 24-0-37.9 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา W20 300,263,856        342,900,000        0.98                     300,263,856        312,400,000        1.02                     

    ต าบลสุรศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
178448 7-0-21.4 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค W2 120,507,233        123,500,000        0.35                     120,507,233        117,600,000        0.39                     

    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

177198 6-2-4.8 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค FZ4 91,273,071          80,300,000          0.23                     91,273,071          77,300,000          0.25                     
    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

47950 13-0-8 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบรีุ W1 175,851,296        192,100,000        0.55                     175,851,296        198,400,000        0.65                     
    ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธิ
    จงัหวดัปราจีนบรีุ

44200 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงันอ้ย 2 W11/1 47,145,000          41,400,000          0.12                     47,145,000          44,300,000          0.15                     
    ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย W11/2 47,145,000          41,400,000          0.12                     47,145,000          44,600,000          0.15                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา W11/3 47,145,000          44,400,000          0.13                     47,145,000          44,600,000          0.15                     

9-2-77

6-1-71.4

24-0-56

11-3-59
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W11/4 47,145,000          44,400,000          0.13                     47,145,000          44,600,000          0.15                     

38797 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น W2/1 82,022,747          57,600,000          0.17                     82,022,747          72,700,000          0.24                     
    ซีบอร์ด 1(B) ต าบลปลวกแดง W2/2 49,316,822          34,900,000          0.10                     49,316,822          44,000,000          0.14                     
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง W2/3 49,213,648          34,900,000          0.10                     49,213,648          44,000,000          0.14                     

W2/4 49,626,342          34,900,000          0.10                     49,626,342          44,000,000          0.14                     
177199 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค W1/1 54,520,000          51,900,000          0.15                     54,520,000          48,600,000          0.16                     

    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม W1/2 54,404,000          50,400,000          0.14                     54,404,000          48,600,000          0.16                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ W1/3 54,123,752          50,600,000          0.15                     54,123,752          48,600,000          0.16                     

W1/4 70,692,248          66,400,000          0.19                     70,692,248          63,400,000          0.20                     
173846 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค FZ1/1 98,421,788          87,700,000          0.25                     98,421,788          82,700,000          0.27                     

    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม FZ1/2 59,539,106          53,100,000          0.15                     59,539,106          50,100,000          0.16                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ FZ1/3 59,539,106          53,100,000          0.15                     59,539,106          50,100,000          0.16                     

FZ1/4 59,508,000          50,400,000          0.14                     59,508,000          48,600,000          0.16                     
FZ1/5 59,740,000          51,200,000          0.15                     59,740,000          48,700,000          0.16                     

177200 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค FZ3/1 59,044,000          51,400,000          0.15                     59,044,000          49,500,000          0.16                     
    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม FZ3/2 59,044,000          50,400,000          0.14                     59,044,000          48,600,000          0.16                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ FZ3/3 59,044,000          50,400,000          0.14                     59,044,000          48,600,000          0.16                     

FZ3/4 59,508,000          50,600,000          0.15                     59,508,000          49,000,000          0.16                     
45789 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง W2/1 59,181,887          38,700,000          0.11                     59,181,887          45,700,000          0.15                     

    ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง W2/2 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     
    จงัหวดัชลบรีุ W2/3 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     

W2/4 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     
W2/5 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     

30847 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา SW.W6-1 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W6-2 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W6-3 52,600,000          59,600,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     

SW.W6-4 53,100,000          59,800,000          0.17                     53,100,000          53,100,000          0.17                     
30838 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา SW.W7/1 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     

    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W7/2 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W7/3 52,600,000          59,600,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     

SW.W7/4 53,200,000          59,800,000          0.17                     53,200,000          53,200,000          0.17                     
887 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา W3/1 242,600,000        272,000,000        0.78                     242,600,000        242,600,000        0.79                     

    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง W3/2 125,700,000        141,000,000        0.40                     125,700,000        125,700,000        0.41                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา

30845 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา FZ3/1 52,800,000          60,800,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง FZ3/2 52,800,000          60,100,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา FZ3/3 52,800,000          59,800,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     

FZ3/4 52,800,000          60,900,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
30844 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา FZ5/1 52,800,000          60,800,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     

    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง FZ5/2 52,900,000          60,000,000          0.17                     52,900,000          52,900,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา FZ5/3 54,100,000          60,500,000          0.17                     54,100,000          54,100,000          0.18                     

FZ5/4 52,800,000          59,200,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
25513 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - วงันอ้ย W2/1 94,000,000          105,200,000        0.30                     94,000,000          94,000,000          0.31                     

    ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย W2/2 94,000,000          105,200,000        0.30                     94,000,000          94,000,000          0.31                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา W2/3 93,000,000          103,900,000        0.30                     93,000,000          93,000,000          0.30                     

W2/4 93,000,000          103,900,000        0.30                     93,000,000          93,000,000          0.30                     
24728 20-2-90 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - วงันอ้ย SM1 546,000,000        655,700,000        1.88                     546,000,000        546,000,000        1.78                     

    ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

152508, 130252, โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - SW.A 93,800,000          104,000,000        0.30                     93,800,000          93,800,000          0.31                     
104395, 112194,     แหลมฉบงั ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา SW.B 93,700,000          103,400,000        0.30                     93,700,000          93,700,000          0.31                     

112195     จงัหวดัชลบรีุ SW.C 95,300,000          103,000,000        0.30                     95,300,000          95,300,000          0.31                     
SW.D 93,700,000          102,100,000        0.29                     93,700,000          93,700,000          0.31                     

11-1-93
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13-1-54.1
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11-1-77
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
W11/4 47,145,000          44,400,000          0.13                     47,145,000          44,600,000          0.15                     

38797 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น W2/1 82,022,747          57,600,000          0.17                     82,022,747          72,700,000          0.24                     
    ซีบอร์ด 1(B) ต าบลปลวกแดง W2/2 49,316,822          34,900,000          0.10                     49,316,822          44,000,000          0.14                     
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง W2/3 49,213,648          34,900,000          0.10                     49,213,648          44,000,000          0.14                     

W2/4 49,626,342          34,900,000          0.10                     49,626,342          44,000,000          0.14                     
177199 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค W1/1 54,520,000          51,900,000          0.15                     54,520,000          48,600,000          0.16                     

    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม W1/2 54,404,000          50,400,000          0.14                     54,404,000          48,600,000          0.16                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ W1/3 54,123,752          50,600,000          0.15                     54,123,752          48,600,000          0.16                     

W1/4 70,692,248          66,400,000          0.19                     70,692,248          63,400,000          0.20                     
173846 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค FZ1/1 98,421,788          87,700,000          0.25                     98,421,788          82,700,000          0.27                     

    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม FZ1/2 59,539,106          53,100,000          0.15                     59,539,106          50,100,000          0.16                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ FZ1/3 59,539,106          53,100,000          0.15                     59,539,106          50,100,000          0.16                     

FZ1/4 59,508,000          50,400,000          0.14                     59,508,000          48,600,000          0.16                     
FZ1/5 59,740,000          51,200,000          0.15                     59,740,000          48,700,000          0.16                     

177200 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค FZ3/1 59,044,000          51,400,000          0.15                     59,044,000          49,500,000          0.16                     
    แหลมฉบงั 2 ต าบลหนองขาม FZ3/2 59,044,000          50,400,000          0.14                     59,044,000          48,600,000          0.16                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ FZ3/3 59,044,000          50,400,000          0.14                     59,044,000          48,600,000          0.16                     

FZ3/4 59,508,000          50,600,000          0.15                     59,508,000          49,000,000          0.16                     
45789 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค พานทอง W2/1 59,181,887          38,700,000          0.11                     59,181,887          45,700,000          0.15                     

    ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง W2/2 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     
    จงัหวดัชลบรีุ W2/3 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     

W2/4 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     
W2/5 45,524,528          28,600,000          0.08                     45,524,528          35,900,000          0.12                     

30847 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา SW.W6-1 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W6-2 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W6-3 52,600,000          59,600,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     

SW.W6-4 53,100,000          59,800,000          0.17                     53,100,000          53,100,000          0.17                     
30838 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา SW.W7/1 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     

    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง SW.W7/2 52,600,000          59,200,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา SW.W7/3 52,600,000          59,600,000          0.17                     52,600,000          52,600,000          0.17                     

SW.W7/4 53,200,000          59,800,000          0.17                     53,200,000          53,200,000          0.17                     
887 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา W3/1 242,600,000        272,000,000        0.78                     242,600,000        242,600,000        0.79                     

    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง W3/2 125,700,000        141,000,000        0.40                     125,700,000        125,700,000        0.41                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา

30845 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา FZ3/1 52,800,000          60,800,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง FZ3/2 52,800,000          60,100,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา FZ3/3 52,800,000          59,800,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     

FZ3/4 52,800,000          60,900,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
30844 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค-บางนา FZ5/1 52,800,000          60,800,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     

    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง FZ5/2 52,900,000          60,000,000          0.17                     52,900,000          52,900,000          0.17                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา FZ5/3 54,100,000          60,500,000          0.17                     54,100,000          54,100,000          0.18                     

FZ5/4 52,800,000          59,200,000          0.17                     52,800,000          52,800,000          0.17                     
25513 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - วงันอ้ย W2/1 94,000,000          105,200,000        0.30                     94,000,000          94,000,000          0.31                     

    ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย W2/2 94,000,000          105,200,000        0.30                     94,000,000          94,000,000          0.31                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา W2/3 93,000,000          103,900,000        0.30                     93,000,000          93,000,000          0.30                     

W2/4 93,000,000          103,900,000        0.30                     93,000,000          93,000,000          0.30                     
24728 20-2-90 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - วงันอ้ย SM1 546,000,000        655,700,000        1.88                     546,000,000        546,000,000        1.78                     

    ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

152508, 130252, โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - SW.A 93,800,000          104,000,000        0.30                     93,800,000          93,800,000          0.31                     
104395, 112194,     แหลมฉบงั ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา SW.B 93,700,000          103,400,000        0.30                     93,700,000          93,700,000          0.31                     

112195     จงัหวดัชลบรีุ SW.C 95,300,000          103,000,000        0.30                     95,300,000          95,300,000          0.31                     
SW.D 93,700,000          102,100,000        0.29                     93,700,000          93,700,000          0.31                     
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

125ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 125ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
SW.E 94,100,000          101,700,000        0.29                     94,100,000          94,100,000          0.31                     
SW.F 92,300,000          100,600,000        0.29                     92,300,000          92,300,000          0.30                     
SW.G 45,400,000          49,500,000          0.14                     45,400,000          45,400,000          0.15                     
SW.H 34,100,000          37,200,000          0.11                     34,100,000          34,100,000          0.11                     
SW.I 25,600,000          28,200,000          0.08                     25,600,000          25,600,000          0.08                     
SW.J 17,600,000          19,300,000          0.06                     17,600,000          17,600,000          0.06                     
SW.K 51,200,000          55,700,000          0.16                     51,200,000          51,200,000          0.17                     

30846 15-0-11 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - บางนา
    ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางประกง
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา

FZ1/1, FZ1/2 310,000,000        345,600,000        0.99                     310,000,000        310,000,000        1.01                     

28625 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - วงันอ้ย W3/1 94,700,000          106,200,000        0.30                     94,700,000          94,700,000          0.31                     
    ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย W3/2 93,000,000          103,900,000        0.30                     93,000,000          93,000,000          0.30                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา W3/3 95,000,000          105,300,000        0.30                     95,000,000          95,000,000          0.31                     

W3/4 93,000,000          105,400,000        0.30                     93,000,000          93,000,000          0.30                     
28628 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - วงันอ้ย W5/1 38,900,000          43,500,000          0.12                     38,900,000          38,900,000          0.13                     

    ต าบลพยอม อ าเภอวงันอ้ย W5/2 38,900,000          43,500,000          0.12                     38,900,000          38,900,000          0.13                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา W5/3 38,900,000          43,500,000          0.12                     38,900,000          38,900,000          0.13                     

W5/4 39,900,000          44,500,000          0.13                     39,900,000          39,900,000          0.13                     
4681 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - บางนา M1.1/1 26,900,000          30,400,000          0.09                     26,900,000          26,900,000          0.09                     

    ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง M1.1/2 27,000,000          30,400,000          0.09                     27,000,000          27,000,000          0.09                     
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา M1.1/3 27,100,000          30,400,000          0.09                     27,100,000          27,100,000          0.09                     

M1.1/4 26,900,000          30,300,000          0.09                     26,900,000          26,900,000          0.09                     
M1.1/5 27,000,000          30,200,000          0.09                     27,000,000          27,000,000          0.09                     
M1.1/6 26,800,000          30,300,000          0.09                     26,800,000          26,800,000          0.09                     
M1.1/7 26,800,000          30,300,000          0.09                     26,800,000          26,800,000          0.09                     
M1.1/8 26,900,000          30,400,000          0.09                     26,900,000          26,900,000          0.09                     
M1.1/9 26,900,000          30,400,000          0.09                     26,900,000          26,900,000          0.09                     

59659, 172407 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - L 30,000,000          33,100,000          0.09                     30,000,000          30,000,000          0.10                     
    แหลมฉบงั ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา M 30,200,000          33,000,000          0.09                     30,200,000          30,200,000          0.10                     
    จงัหวดัชลบรีุ N 30,100,000          32,700,000          0.09                     30,100,000          30,100,000          0.10                     

O 30,000,000          32,700,000          0.09                     30,000,000          30,000,000          0.10                     
P 30,000,000          32,800,000          0.09                     30,000,000          30,000,000          0.10                     

172406 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - W1/1 60,200,000          65,800,000          0.19                     60,200,000          60,200,000          0.20                     
    แหลมฉบงั ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา W1/2 58,100,000          63,500,000          0.18                     58,100,000          58,100,000          0.19                     
    จงัหวดัชลบรีุ W1/3 116,800,000        127,700,000        0.37                     116,800,000        116,800,000        0.38                     

W1/4 59,700,000          65,200,000          0.19                     59,700,000          59,700,000          0.20                     
W1/5 47,500,000          51,900,000          0.15                     47,500,000          47,500,000          0.16                     

31975 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - โรจนะ W1 208,300,000        242,500,000        0.70                     208,300,000        208,300,000        0.68                     
    ต าบลอุทยั อ าเภออุทยั W2 51,000,000          58,600,000          0.17                     51,000,000          51,000,000          0.17                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา W3 34,700,000          40,400,000          0.12                     34,700,000          34,700,000          0.11                     

172584 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - อีสเทิร์น W1 42,100,000          47,600,000          0.14                     42,100,000          42,100,000          0.14                     
    ซีบอร์ด 1 ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา W2/1 36,600,000          30,200,000          0.09                     36,600,000          36,600,000          0.12                     
    จงัหวดัชลบรีุ W2/2 36,600,000          29,100,000          0.08                     36,600,000          36,600,000          0.12                     

172588 4-2-6 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - อีสเทิร์น
    ซีบอร์ด 1 ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา
    จงัหวดัชลบรีุ

W4 51,900,000          54,800,000          0.16                     51,900,000          51,900,000          0.17                     

172587 5-1-59.1 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - อีสเทิร์น
    ซีบอร์ด 1 ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา
    จงัหวดัชลบรีุ

W5 77,800,000          82,700,000          0.24                     77,800,000          77,800,000          0.25                     

172586 14-2-38.4 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - อีสเทิร์น
    ซีบอร์ด 1 ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา
    จงัหวดัชลบรีุ

W6 194,100,000        208,300,000        0.60                     194,100,000        194,100,000        0.63                     

172585 9-1-40 โครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค - อีสเทิร์น
    ซีบอร์ด 1 ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา
    จงัหวดัชลบรีุ

E1A-W3 162,980,180        162,980,180        0.47                     -                      -                      -                      

52846 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ BO1-W1/1 34,608,410          34,608,410          0.10                     -                      -                      -                      
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ BO1-W1/2 34,608,410          34,608,410          0.10                     -                      -                      -                      

BO1-W1/3 39,805,200          39,805,200          0.11                     -                      -                      -                      
8,415,675,257     8,751,702,200     25.08                   8,143,673,057     7,880,300,000     25.80                   

กรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารโรงงาน

48-2-16.9

23-2-24

11-3-91

13-1-49

13-3-88.6

21-0-31.7

19-0-65

7-3-17.3

8-1-67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
9994, 14727 5-1-39.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร

    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
SF.B1.9 A32 ,A39 82,518,144          79,700,000          0.23                     82,518,144          75,800,000          0.25                     

31698 6-0-87.9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.M3.3 A220/1 96,517,367          92,600,000          0.27                     96,517,367          86,600,000          0.28                     

7435 4-0-18 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.8/1 L_42 55,462,129          49,400,000          0.14                     55,462,129          55,400,000          0.18                     

181769, 181770 4-0-11.4 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.8/2 L_42/2,L_43/2 57,017,774          50,100,000          0.14                     57,017,774          55,400,000          0.18                     

183315 4-0-29.2 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.8 G_007 55,790,386          49,100,000          0.14                     55,790,386          54,500,000          0.18                     

185321, 185322 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน SF.A3 G_025/3 88,260,390          77,300,000          0.22                     88,260,390          84,800,000          0.28                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF.A2.2 G_025/2 65,020,841          58,800,000          0.17                     65,020,841          65,100,000          0.21                     

167088 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบึง SF.L3.2 G_032/1 93,696,976          82,600,000          0.24                     93,696,976          93,700,000          0.31                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF.A2.7/3 G_032/2 78,359,834          71,900,000          0.21                     78,359,834          78,100,000          0.26                     

SF.A2.7/2 G_032/3 78,089,814          68,800,000          0.20                     78,089,814          78,100,000          0.26                     
SF.A2.7/1 G_032/4,G_033/1 78,089,814          68,800,000          0.20                     78,089,814          78,100,000          0.26                     

167086 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบึง SF.B3.5 G_033/2 100,123,455        88,300,000          0.25                     100,123,455        99,600,000          0.33                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF.L4.4 G_033 124,803,294        110,000,000        0.32                     124,803,294        124,200,000        0.41                     

20170 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) SF.A1.3 G1/4-4 36,933,235          37,600,000          0.11                     36,933,235          35,500,000          0.12                     
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน SF.A1.5/3 G_1/4_5 39,945,916          40,500,000          0.12                     39,945,916          38,200,000          0.12                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

59721 3-3-15 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค)
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.C2.2 F_7/12 65,163,170          64,200,000          0.18                     65,163,170          60,400,000          0.20                     

55952 4-1-42 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค)
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M2.2 F_7/13 59,807,293          59,000,000          0.17                     59,807,293          55,600,000          0.18                     

30621 2-2-72 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.3/1 28_1 38,718,528          35,800,000          0.10                     38,718,528          35,600,000          0.12                     

52780 3-3-5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/2 D_1 47,756,570          47,100,000          0.13                     47,756,570          42,400,000          0.14                     

52781 3-1-84 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/1 D_2 48,314,474          47,300,000          0.14                     48,314,474          42,300,000          0.14                     

31576 2-1-28 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.S1/2 - 42.2 26,565,000          25,800,000          0.07                     26,565,000          25,800,000          0.08                     

52785 8-0-33 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.L3.2 - D6 88,305,000          93,400,000          0.27                     88,305,000          84,000,000          0.27                     

38800 4-0-13.5 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A2_A220/6 64,264,000          57,600,000          0.17                     64,264,000          54,600,000          0.18                     

7301 3-0-15.4 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.M1.5 - A2 40,000,000          47,100,000          0.13                     40,000,000          40,000,000          0.13                     

14726 3-2-46.5 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.L2.0 - A6/9 53,200,000          60,800,000          0.17                     53,200,000          53,200,000          0.17                     

14874 2-3-79.7 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A1.375/1 - A30 37,000,000          41,100,000          0.12                     37,000,000          37,000,000          0.12                     

14875 2-2-77.6 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A1.375/2 - A30 36,600,000          42,200,000          0.12                     36,600,000          36,600,000          0.12                     

14898 5-2-7.7 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.C3 - 6/3 77,600,000          92,200,000          0.26                     77,600,000          77,600,000          0.25                     

14899 3-2-54.8 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B2.1 - A6/3 54,400,000          62,000,000          0.18                     54,400,000          54,400,000          0.18                     

21-3-97.6

11-1-29.4

20-3-60

5-2-1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

127ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 127ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
9994, 14727 5-1-39.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร

    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
SF.B1.9 A32 ,A39 82,518,144          79,700,000          0.23                     82,518,144          75,800,000          0.25                     

31698 6-0-87.9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.M3.3 A220/1 96,517,367          92,600,000          0.27                     96,517,367          86,600,000          0.28                     

7435 4-0-18 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.8/1 L_42 55,462,129          49,400,000          0.14                     55,462,129          55,400,000          0.18                     

181769, 181770 4-0-11.4 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.8/2 L_42/2,L_43/2 57,017,774          50,100,000          0.14                     57,017,774          55,400,000          0.18                     

183315 4-0-29.2 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.8 G_007 55,790,386          49,100,000          0.14                     55,790,386          54,500,000          0.18                     

185321, 185322 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน SF.A3 G_025/3 88,260,390          77,300,000          0.22                     88,260,390          84,800,000          0.28                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF.A2.2 G_025/2 65,020,841          58,800,000          0.17                     65,020,841          65,100,000          0.21                     

167088 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบึง SF.L3.2 G_032/1 93,696,976          82,600,000          0.24                     93,696,976          93,700,000          0.31                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF.A2.7/3 G_032/2 78,359,834          71,900,000          0.21                     78,359,834          78,100,000          0.26                     

SF.A2.7/2 G_032/3 78,089,814          68,800,000          0.20                     78,089,814          78,100,000          0.26                     
SF.A2.7/1 G_032/4,G_033/1 78,089,814          68,800,000          0.20                     78,089,814          78,100,000          0.26                     

167086 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบึง SF.B3.5 G_033/2 100,123,455        88,300,000          0.25                     100,123,455        99,600,000          0.33                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF.L4.4 G_033 124,803,294        110,000,000        0.32                     124,803,294        124,200,000        0.41                     

20170 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) SF.A1.3 G1/4-4 36,933,235          37,600,000          0.11                     36,933,235          35,500,000          0.12                     
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน SF.A1.5/3 G_1/4_5 39,945,916          40,500,000          0.12                     39,945,916          38,200,000          0.12                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

59721 3-3-15 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค)
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.C2.2 F_7/12 65,163,170          64,200,000          0.18                     65,163,170          60,400,000          0.20                     

55952 4-1-42 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค)
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M2.2 F_7/13 59,807,293          59,000,000          0.17                     59,807,293          55,600,000          0.18                     

30621 2-2-72 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.3/1 28_1 38,718,528          35,800,000          0.10                     38,718,528          35,600,000          0.12                     

52780 3-3-5 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/2 D_1 47,756,570          47,100,000          0.13                     47,756,570          42,400,000          0.14                     

52781 3-1-84 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/1 D_2 48,314,474          47,300,000          0.14                     48,314,474          42,300,000          0.14                     

31576 2-1-28 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.S1/2 - 42.2 26,565,000          25,800,000          0.07                     26,565,000          25,800,000          0.08                     

52785 8-0-33 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.L3.2 - D6 88,305,000          93,400,000          0.27                     88,305,000          84,000,000          0.27                     

38800 4-0-13.5 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A2_A220/6 64,264,000          57,600,000          0.17                     64,264,000          54,600,000          0.18                     

7301 3-0-15.4 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.M1.5 - A2 40,000,000          47,100,000          0.13                     40,000,000          40,000,000          0.13                     

14726 3-2-46.5 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.L2.0 - A6/9 53,200,000          60,800,000          0.17                     53,200,000          53,200,000          0.17                     

14874 2-3-79.7 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A1.375/1 - A30 37,000,000          41,100,000          0.12                     37,000,000          37,000,000          0.12                     

14875 2-2-77.6 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A1.375/2 - A30 36,600,000          42,200,000          0.12                     36,600,000          36,600,000          0.12                     

14898 5-2-7.7 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.C3 - 6/3 77,600,000          92,200,000          0.26                     77,600,000          77,600,000          0.25                     

14899 3-2-54.8 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B2.1 - A6/3 54,400,000          62,000,000          0.18                     54,400,000          54,400,000          0.18                     

21-3-97.6

11-1-29.4

20-3-60

5-2-1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
7308 2-3-91.5 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร

    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
SF.A1.375/3 - A30 36,000,000          41,100,000          0.12                     36,000,000          36,000,000          0.12                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
7308 2-3-91.5 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร

    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
SF.A1.375/3 - A30 36,000,000          41,100,000          0.12                     36,000,000          36,000,000          0.12                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

128 รายงานประจ�าปี 2561



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
14897 3-0-23.8 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร

    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
SF.B1.575 - A6/11 42,700,000          48,700,000          0.14                     42,700,000          42,700,000          0.14                     

9993, 14728 4-1-97.8 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B2.9 - A33 74,700,000          84,200,000          0.24                     74,700,000          74,700,000          0.24                     

14912 3-2-84.1 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B2.1 - 6/1 54,500,000          64,100,000          0.18                     54,500,000          54,500,000          0.18                     

9956 4-1-44 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.L2.2 - A52/1 58,100,000          67,000,000          0.19                     58,100,000          58,100,000          0.19                     

9992 3-0-91.9 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B1.7/1 - A34 46,600,000          53,200,000          0.15                     46,600,000          46,600,000          0.15                     

9990, 9892 3-0-70.4 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B1.7/2 - A37 46,900,000          53,200,000          0.15                     46,900,000          46,900,000          0.15                     

14896 3-2-64.4 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B2.1 -  A6/11 55,000,000          63,500,000          0.18                     55,000,000          55,000,000          0.18                     

9988, 9890 3-2-19.3 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B1.9 - A39 50,800,000          58,400,000          0.17                     50,800,000          50,800,000          0.17                     

7318 3-1-48.8 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A1.7 - A6/1 44,400,000          52,300,000          0.15                     44,400,000          44,400,000          0.15                     

14873 3-2-7.1 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B1.7 - A6/1 47,500,000          55,000,000          0.16                     47,500,000          47,500,000          0.16                     

16540 2-0-51.1 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A1.1 - A52 30,600,000          36,000,000          0.10                     30,600,000          30,600,000          0.10                     

9960 3-3-64 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B2.2 - A52/5 58,300,000          69,000,000          0.20                     58,300,000          58,300,000          0.19                     

16791 3-1-45.2 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.A1.5 - A52/6 38,800,000          45,600,000          0.13                     38,800,000          38,800,000          0.13                     

9891, 9989 3-0-21.7 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B1.7/3 - A38 46,700,000          53,200,000          0.15                     46,700,000          46,700,000          0.15                     

7322 3-2-13.2 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.L2.2 - A6/9_1 60,000,000          68,700,000          0.20                     60,000,000          60,000,000          0.20                     

9958 3-1-72 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.L2 - A52/3 53,300,000          60,800,000          0.17                     53,300,000          53,300,000          0.17                     

9959 3-2-12 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.B2.1 - A52/4 54,400,000          64,400,000          0.18                     54,400,000          54,400,000          0.18                     

31700 3-3-18.9 นิคมอุตสหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

SF.S1.8 - A_220/3 44,400,000          52,300,000          0.15                     44,400,000          44,400,000          0.15                     

11353, 11354 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร SF.A1.5/1 - 38 41,700,000          49,400,000          0.14                     41,700,000          41,700,000          0.14                     
    ต าบลบา้นเก่า  อ าเภอพานทอง SF.A1.5/2 - 38  41,000,000          49,600,000          0.14                     41,000,000          41,000,000          0.13                     
    จงัหวดัชลบรีุ SF.A2 - 38 46,800,000          56,300,000          0.16                     46,800,000          46,800,000          0.15                     

20126, 20709 5-2-83 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.C3.2 - G253, G253/2 88,800,000          105,500,000        0.30                     88,800,000          88,800,000          0.29                     

9-1-90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

129ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
20122 2-3-73 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า

    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ
SF.M1.5/3 - G256 42,800,000          50,800,000          0.15                     42,800,000          42,800,000          0.14                     

20123 2-3-79 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/4 - G255 42,200,000          50,900,000          0.15                     42,200,000          42,200,000          0.14                     

20124 2-3-92 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/5 - G254 42,200,000          50,900,000          0.15                     42,200,000          42,200,000          0.14                     

20125 3-1-1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.6 - G253/1 47,400,000          55,800,000          0.16                     47,400,000          47,400,000          0.15                     

20131 2-2-45 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.B1.2 - G258/2 32,900,000          39,800,000          0.11                     32,900,000          32,900,000          0.11                     

20132 2-3-55 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.3 - G259 39,100,000          46,500,000          0.13                     39,100,000          39,100,000          0.13                     

20133 2-3-84 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/1 - G260 43,400,000          51,200,000          0.15                     43,400,000          43,400,000          0.14                     

20134 2-3-61 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/2 - G261 42,800,000          50,800,000          0.15                     42,800,000          42,800,000          0.14                     

20135 5-0-16 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.C3 - G262/1 82,100,000          98,300,000          0.28                     82,100,000          82,100,000          0.27                     

122540 7-0-79 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.C5.5 - G702/5 135,000,000        162,600,000        0.47                     135,000,000        135,000,000        0.44                     

122543 3-0-12 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.6 - G702/2 45,700,000          55,300,000          0.16                     45,700,000          45,700,000          0.15                     

95450 3-0-41 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.8/4 - G122/4 49,300,000          60,100,000          0.17                     49,300,000          49,300,000          0.16                     

6015 1-3-99 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.125/1 -G131/4 29,500,000          35,300,000          0.10                     29,500,000          29,500,000          0.10                     

87778 3-0-73 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5/1 - 59 41,100,000          49,100,000          0.14                     41,100,000          41,100,000          0.13                     

6010 2-0-36.3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.125/2 - 131 29,500,000          35,300,000          0.10                     29,500,000          29,500,000          0.10                     

120646 3-0-49 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.8/3 - G122/3 49,200,000          59,100,000          0.17                     49,200,000          49,200,000          0.16                     

123210, 122537 4-3-91 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.L2.6 - G702/8 71,100,000          85,300,000          0.24                     71,100,000          71,100,000          0.23                     

122535 4-1-74 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.B2.1 - G702/9 58,700,000          69,500,000          0.20                     58,700,000          58,700,000          0.19                     

122532 3-2-81 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.C2.2 - G702/12 64,600,000          77,700,000          0.22                     64,600,000          64,600,000          0.21                     

120648 3-0-49 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.8/1 - G122/1 49,900,000          59,200,000          0.17                     49,900,000          49,900,000          0.16                     

130484 2-3-98 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5/1 - G58/1 41,000,000          49,300,000          0.14                     41,000,000          41,000,000          0.13                     

87777 2-2-83 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5/2 - G59 41,300,000          49,200,000          0.14                     41,300,000          41,300,000          0.14                     

48912 3-2-36 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.75 - G59 47,100,000          56,200,000          0.16                     47,100,000          47,100,000          0.15                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

130 รายงานประจ�าปี 2561



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
6009 2-1-34.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.375 -G - 131/6 38,200,000          46,000,000          0.13                     38,200,000          38,200,000          0.12                     

122542 3-0-14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.6/2 - G702/3 46,000,000          55,400,000          0.16                     46,000,000          46,000,000          0.15                     

25662 4-1-54 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.B2.9 - G800/1 78,100,000          92,900,000          0.27                     78,100,000          78,100,000          0.26                     

25487 5-2-36 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.L3.2 - G752 85,000,000          101,200,000        0.29                     85,000,000          85,000,000          0.28                     

99577 3-1-24 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.75 - G98 47,200,000          56,200,000          0.16                     47,200,000          47,200,000          0.15                     

108456 2-3-40 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.B1.9/1 - G152 54,200,000          64,200,000          0.18                     54,200,000          54,200,000          0.18                     

53860 2-1-90.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.375 - G156/4 38,100,000          46,300,000          0.13                     38,100,000          38,100,000          0.12                     

120647 3-0-49 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.8/2 - G122/2 50,300,000          59,500,000          0.17                     50,300,000          50,300,000          0.16                     

122544 3-3-37 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.L2.4 - G702/1 66,300,000          78,700,000          0.23                     66,300,000          66,300,000          0.22                     

122533 3-0-21 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.L1.8/2 - G702/11 52,400,000          62,100,000          0.18                     52,400,000          52,400,000          0.17                     

53176 2-2-97 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5 - G702/14 43,400,000          51,200,000          0.15                     43,400,000          43,400,000          0.14                     

53859 2-1-18.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.25 - G156/5 35,400,000          42,100,000          0.12                     35,400,000          35,400,000          0.12                     

130485 2-2-86 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5/2 - G58/2 40,900,000          48,800,000          0.14                     40,900,000          40,900,000          0.13                     

53858 2-0-89.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1 - G156/6 26,600,000          31,700,000          0.09                     26,600,000          26,600,000          0.09                     

6008 2-1-98.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5 - G131/7 41,600,000          49,300,000          0.14                     41,600,000          41,600,000          0.14                     

6002 2-3-35.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.75 - G131/8 47,300,000          56,200,000          0.16                     47,300,000          47,300,000          0.15                     

122539 3-1-26 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.L2/1 - G702/6 58,200,000          68,400,000          0.20                     58,200,000          58,200,000          0.19                     

122531 2-3-74 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.B1.7 - G702/13 49,300,000          59,400,000          0.17                     49,300,000          49,300,000          0.16                     

24505 7-3-28 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.L4.8 - G737 122,000,000        145,800,000        0.42                     122,000,000        122,000,000        0.40                     

25664 3-0-82 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.S1.7/1 - G800/3 44,500,000          53,100,000          0.15                     44,500,000          44,500,000          0.15                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

131ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
25663 4-3-7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง

    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ
SF.L3.4 - G800/2 89,300,000          106,100,000        0.30                     89,300,000          89,300,000          0.29                     

26244 3-1-13 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.1/2 - G802 56,500,000          67,400,000          0.19                     56,500,000          56,500,000          0.18                     

26245 3-0-75 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.7 - G802 46,900,000          56,100,000          0.16                     46,900,000          46,900,000          0.15                     

29692 2-3-47 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5 - G802/7 41,700,000          49,400,000          0.14                     41,700,000          41,700,000          0.14                     

29690 2-3-83 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.8 - G802/8 49,900,000          59,100,000          0.17                     49,900,000          49,900,000          0.16                     

29691, 24980 2-3-61 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.2 -
G802/10, G812

35,100,000          42,400,000          0.12                     35,100,000          35,100,000          0.11                     

29686 2-3-5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.5/2 - G865/2 42,400,000          50,700,000          0.15                     42,400,000          42,400,000          0.14                     

29687 2-1-96 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.3 - G865/3 38,800,000          46,800,000          0.13                     38,800,000          38,800,000          0.13                     

29688 5-0-42 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M3 - G865 78,700,000          93,200,000          0.27                     78,700,000          78,700,000          0.26                     

6041 2-2-12.3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.2 - G153/1 31,800,000          38,000,000          0.11                     31,800,000          31,800,000          0.10                     

158005 2-3-3.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.3 - G153/2 39,000,000          46,100,000          0.13                     39,000,000          39,000,000          0.13                     

25488 4-1-31 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.C2.5 - G751 70,800,000          84,200,000          0.24                     70,800,000          70,800,000          0.23                     

26243 3-2-78 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.B2.4 - G802/2 65,700,000          79,600,000          0.23                     65,700,000          65,700,000          0.21                     

26246 4-3-71 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.C3.5 - G802/5 94,500,000          114,600,000        0.33                     94,500,000          94,500,000          0.31                     

29689, 30763 7-3-43 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SFC4.5 - G802/11, G812 117,200,000        142,100,000        0.41                     117,200,000        117,200,000        0.38                     

158004 3-1-14.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.7 - G153/3 47,700,000          56,600,000          0.16                     47,700,000          47,700,000          0.16                     

31358 3-0-69 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.S1.7/2 - G800/6 44,500,000          53,100,000          0.15                     44,500,000          44,500,000          0.15                     

31357 3-1-24 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.S1.7/3 - G800/7 44,500,000          53,300,000          0.15                     44,500,000          44,500,000          0.15                     

26241 4-2-76 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.C3 - G802/9 82,100,000          99,500,000          0.29                     82,100,000          82,100,000          0.27                     

24802 9-0-90 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.B4.9 - G811 122,900,000        146,800,000        0.42                     122,900,000        122,900,000        0.40                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

132 รายงานประจ�าปี 2561



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
36402 3-2-85 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A2 - G906/3 52,700,000          63,600,000          0.18                     52,700,000          52,700,000          0.17                     

36398 3-0-82 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.8/1 - G808/2 49,900,000          60,000,000          0.17                     49,900,000          49,900,000          0.16                     

36397 3-3-19 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.2 - G808/1 60,500,000          71,600,000          0.21                     60,500,000          60,500,000          0.20                     

48775 3-2-82.7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2/1 - 31, 32      49,100,000          51,700,000          0.15                     49,100,000          49,100,000          0.16                     

48776 3-1-64.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2/2 - 31, 32      49,200,000          51,700,000          0.15                     49,200,000          49,200,000          0.16                     

48777 3-0-44.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.75 - 31, 32     43,700,000          46,000,000          0.13                     43,700,000          43,700,000          0.14                     

33600 1-2-43 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ต าบลคลองจิก
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1/1 - 29 24,700,000          26,100,000          0.07                     24,700,000          24,700,000          0.08                     

48809 5-3-93 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน SF.B2.45 - 6, 13 61,200,000          64,400,000          0.18                     61,200,000          61,200,000          0.20                     
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1/1 - 6, 13 24,600,000          27,300,000          0.08                     24,600,000          24,600,000          0.08                     

48809, 48814 2-2-38.44 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.5/1 - 6, 13 38,300,000          40,200,000          0.12                     38,300,000          38,300,000          0.13                     

48814 8-0-5.6 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน SF.A1.5/2 - 6, 13 38,300,000          40,200,000          0.12                     38,300,000          38,300,000          0.13                     
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน SF.A1.5/4 - 6, 13 38,700,000          41,200,000          0.12                     38,700,000          38,700,000          0.13                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา SF.A1.5/3 - 6, 13 38,700,000          41,100,000          0.12                     38,700,000          38,700,000          0.13                     

57260 3-2-97 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.C3-3 - 2/3 78,600,000          84,400,000          0.24                     78,600,000          78,600,000          0.26                     

48778 4-1-52.1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
    ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.C3 - 2/33 77,000,000          87,300,000          0.25                     77,000,000          77,000,000          0.25                     

40215 2-2-62 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ต าบลคลองจิก
    อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.5/2 - 29 32,700,000          36,900,000          0.11                     32,700,000          32,700,000          0.11                     

4793 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน SF.A1.6/1 - G2/6     39,900,000          44,800,000          0.13                     39,900,000          39,900,000          0.13                     
    อ าเภอบางปะอิน SF.A1.6/2 - G2/6 40,400,000          43,500,000          0.12                     40,400,000          40,400,000          0.13                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา SF.A1.6/3 - G2/6 39,900,000          44,500,000          0.13                     39,900,000          39,900,000          0.13                     

SF.B1.7 - G2/6 45,800,000          49,500,000          0.14                     45,800,000          45,800,000          0.15                     
SF.C3 - G2/6 76,400,000          82,500,000          0.24                     76,400,000          76,400,000          0.25                     

57265 3-1-80 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2/1 - G7 48,900,000          52,700,000          0.15                     48,900,000          48,900,000          0.16                     

48941, 62392 3-1-83 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.1/2 - E5/11 50,800,000          55,400,000          0.16                     50,800,000          50,800,000          0.17                     

48940, 62393 3-1-77 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.1/3 -  E5/12 50,400,000          57,400,000          0.16                     50,400,000          50,400,000          0.16                     

48942, 62391 3-1-59 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.1/4 - E5/13 51,000,000          55,000,000          0.16                     51,000,000          51,000,000          0.17                     

20168 5-3-79 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B2.8 - G1/4 66,800,000          93,900,000          0.27                     66,800,000          66,800,000          0.22                     

59720 2-2-63 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.2 - F7/11 - 12 31,800,000          34,500,000          0.10                     31,800,000          31,800,000          0.10                     

4942 4-2-37 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.L2.8/1 - G7 68,100,000          76,200,000          0.22                     68,100,000          68,100,000          0.22                     

63447 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน SF.M1.9/1 - G1/4 49,300,000          52,800,000          0.15                     49,300,000          49,300,000          0.16                     
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา SF.A1.6 - G1/4 40,400,000          43,600,000          0.12                     40,400,000          40,400,000          0.13                     

17-3-34

6-1-20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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133ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
63446 3-0-14 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน

    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
SF.M1.6/2 - G1/4 41,500,000          46,000,000          0.13                     41,500,000          41,500,000          0.14                     

49559 4-0-48 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B1.7 - G2/5 44,500,000          48,400,000          0.14                     44,500,000          44,500,000          0.15                     

57262 3-2-92 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.1 - G7 50,500,000          56,500,000          0.16                     50,500,000          50,500,000          0.17                     

57263 3-1-58 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2/3 - G7 47,900,000          51,800,000          0.15                     47,900,000          47,900,000          0.16                     

56720 4-1-94 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.6/1 - G7 62,500,000          67,400,000          0.19                     62,500,000          62,500,000          0.20                     

53533 4-1-95 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.6/2 - G7 61,100,000          66,200,000          0.19                     61,100,000          61,100,000          0.20                     

59911 4-2-34 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.L2.8/2 - G7 68,900,000          74,100,000          0.21                     68,900,000          68,900,000          0.23                     

53189 3-1-11 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.75 - E5/D 46,400,000          50,500,000          0.14                     46,400,000          46,400,000          0.15                     

55947 3-3-65 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.3/2 -F7/14 - 15 55,700,000          60,500,000          0.17                     55,700,000          55,700,000          0.18                     

12749 21-1-12 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.EF1 - G5/6, G5/7 211,300,000        238,900,000        0.68                     211,300,000        211,300,000        0.69                     

57264 3-1-78 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2/2 - G_7/3 48,500,000          52,400,000          0.15                     48,500,000          48,500,000          0.16                     

71623 3-0-97 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M1.6 - G_1/4_3 42,000,000          45,200,000          0.13                     42,000,000          42,000,000          0.14                     

59403 3-3-2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.3/1 - F_7/14_2 56,200,000          60,500,000          0.17                     56,200,000          56,200,000          0.18                     

20167 5-0-26 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต าบลบา้นเลน
    อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B2.9 - G_14_1 70,900,000          79,900,000          0.23                     70,900,000          70,900,000          0.23                     

14592, 14597 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลคานหาม  SF.A1.8/1 - 304, 309 44,700,000          48,500,000          0.14                     44,700,000          44,700,000          0.15                     
    อ าเภออุทยั (อุทยัใหญ่) SF.A1.8/2 - 304, 309 44,300,000          48,200,000          0.14                     44,300,000          44,300,000          0.14                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา SF.S1.5-304, 309 36,000,000          37,100,000          0.11                     36,000,000          36,000,000          0.12                     

21199 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู SF.A1.6 - 5/2 29,000,000          40,200,000          0.12                     29,000,000          29,000,000          0.09                     
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา SF.S1.2/1-5/2 29,100,000          32,400,000          0.09                     29,100,000          29,100,000          0.10                     

SF.S1.2/2 - 5/2 29,600,000          30,900,000          0.09                     29,600,000          29,600,000          0.10                     
25822 3-0-4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั

    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
SF.M1.8/1 - F  43,800,000          45,100,000          0.13                     43,800,000          43,800,000          0.14                     

25826 4-0-17 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B2.6/1 - C   64,000,000          63,900,000          0.18                     64,000,000          64,000,000          0.21                     

25827 4-0-11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B2.6/1 - C   64,000,000          63,900,000          0.18                     64,000,000          64,000,000          0.21                     

21159 3-1-7 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B1.7/1-4-1 44,700,000          46,400,000          0.13                     44,700,000          44,700,000          0.15                     

26523 3-0-57 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M2.1-FZ-G3,
SF.M1.9/2-FZ-G2,

SF.B2.2-FZ-G1

208,300,000        215,600,000        0.62                     208,300,000        208,300,000        0.68                     

25833 3-1-53 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.6 5T-2 39,400,000          41,000,000          0.12                     39,400,000          39,400,000          0.13                     

26522 2-3-97 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M1.8 - FZ-H3 43,900,000          45,100,000          0.13                     43,900,000          43,900,000          0.14                     

22644, 26826 6-2-1 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.W4.1 - 16 - 3,
SF.W4.1 - 16 - 4 

137,800,000        141,400,000        0.41                     137,800,000        137,800,000        0.45                     

26063 3-3-80 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M2.2/3 - E 54,400,000          58,000,000          0.17                     54,400,000          54,400,000          0.18                     

21160 3-0-97 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B1.7/2 - 4 - 2 43,800,000          47,200,000          0.14                     43,800,000          43,800,000          0.14                     

26520 3-0-26 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M1.9/1 - FZ -
 H1& part FZ - H2

40,700,000          41,900,000          0.12                     40,700,000          40,700,000          0.13                     

27351 2-0-2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.S1 - FZ - C3 25,000,000          25,800,000          0.07                     25,000,000          25,000,000          0.08                     

9-3-78

8-2-93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
26521 2-3-50 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั

    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
SF.A1.6 - FZ - H2 39,100,000          40,300,000          0.12                     39,100,000          39,100,000          0.13                     

26832 2-3-65 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.S1.4/2 - 16 - 6 33,300,000          35,900,000          0.10                     33,300,000          33,300,000          0.11                     

27703 2-1-29 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B1 - 24 - 4 26,000,000          27,100,000          0.08                     26,000,000          26,000,000          0.08                     

27704 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู SF.B1.9 - 24 - 5 48,500,000          50,400,000          0.14                     48,500,000          48,500,000          0.16                     
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา SF.C2.7 - 24 - 6 69,400,000          72,100,000          0.21                     69,400,000          69,400,000          0.23                     

SF.M3.1 - 24 -7 73,500,000          76,500,000          0.22                     73,500,000          73,500,000          0.24                     
26831 3-0-85 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู

    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
SF.A1.7/1 - 16 - 7 42,300,000          43,800,000          0.13                     42,300,000          42,300,000          0.14                     

27702 2-2-3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลธนู
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B1.2 - 24 - 3 29,600,000          30,500,000          0.09                     29,600,000          29,600,000          0.10                     

14583 4-1-7 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลคานหาม
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.L3 - 13 71,100,000          76,700,000          0.22                     71,100,000          71,100,000          0.23                     

27353 2-3-9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.5/2 - FZ - D3 37,000,000          38,000,000          0.11                     37,000,000          37,000,000          0.12                     

29090 3-3-93 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
   อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.2/1 - 20 53,700,000          57,000,000          0.16                     53,700,000          53,700,000          0.18                     

29089 3-3-93 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A2.2/2 - 20 53,700,000          57,000,000          0.16                     53,700,000          53,700,000          0.18                     

26065 3-1-28 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.B2.1/1 - H 51,200,000          52,600,000          0.15                     51,200,000          51,200,000          0.17                     

28472 4-0-81 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลคานหาม
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.L2.6 - 13 62,700,000          67,700,000          0.19                     62,700,000          62,700,000          0.20                     

26828 2-3-56 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.3/1 - 16 - 1 34,200,000          35,800,000          0.10                     34,200,000          34,200,000          0.11                     

26827 2-3-71 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.3/2 - 16 - 2 34,800,000          36,300,000          0.10                     34,800,000          34,800,000          0.11                     

26829 2-3-74 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.S1.4/1 - 16 - 5 33,900,000          35,500,000          0.10                     33,900,000          33,900,000          0.11                     

25832 3-1-88 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M1.9 - 5_T3 46,900,000          50,300,000          0.14                     46,900,000          46,900,000          0.15                     

14584 4-1-55 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลคานหาม
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.L2.8 - 13_1 66,900,000          71,800,000          0.21                     66,900,000          66,900,000          0.22                     

29091 6-1-89 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
   อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.C4.5 - 20_5 106,800,000        110,300,000        0.32                     106,800,000        106,800,000        0.35                     

32784 3-2-85 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.M2.1/1 - 37_1 50,300,000          51,900,000          0.15                     50,300,000          50,300,000          0.16                     

31577 2-1-80 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.S1.1 - 42.3 27,000,000          27,900,000          0.08                     27,000,000          27,000,000          0.09                     

34444 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั SF.M1.8/1 - 37_6 43,800,000          47,900,000          0.14                     43,800,000          43,800,000          0.14                     
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา SF.M2.1/3 - 37 50,000,000          51,600,000          0.15                     50,000,000          50,000,000          0.16                     

29040 3-1-33.0 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.7 - 54.3 41,600,000          44,800,000          0.13                     41,600,000          41,600,000          0.14                     

29039 2-3-30.0 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

SF.A1.3/1 - 54.4 34,800,000          36,300,000          0.10                     34,800,000          34,800,000          0.11                     

288255 2-1-19.4 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.A1.3 - G27 36,300,000          40,100,000          0.11                     36,300,000          36,300,000          0.12                     

6432 5-1-32.5 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.M2.8 - G61/2 69,900,000          78,000,000          0.22                     69,900,000          69,900,000          0.23                     

288258 3-0-81.8 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.A2.1/2 - G61/4 53,100,000          59,000,000          0.17                     53,100,000          53,100,000          0.17                     

2826 7-1-62.5 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.C5.5 - G64/2 132,700,000        147,300,000        0.42                     132,700,000        132,700,000        0.43                     

14-0-95

7-0-26
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
9936 5-0-7.5 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา

    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.M3.1 - G27/5 75,400,000          86,100,000          0.25                     75,400,000          75,400,000          0.25                     

303058, 304329 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา SF.S1.5/1 - G61/6 37,700,000          42,100,000          0.12                     37,700,000          37,700,000          0.12                     
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ SF.C4.7 - G61/7 116,700,000        130,000,000        0.37                     116,700,000        116,700,000        0.38                     
    จงัหวดัสมุทรปราการ

288257 3-1-10 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.A2 - G61/5 49,300,000          55,200,000          0.16                     49,300,000          49,300,000          0.16                     

288259 3-0-54.4 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.A2.1/1 - G61/1 52,100,000          58,300,000          0.17                     52,100,000          52,100,000          0.17                     

291346 6-0-93.5 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.C3.2 - G64/1 82,200,000          91,800,000          0.26                     82,200,000          82,200,000          0.27                     

98630 5-0-59 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา
    อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
    จงัหวดัสมุทรปราการ

SF.M3.3 - G76 78,700,000          88,700,000          0.25                     78,700,000          78,700,000          0.26                     

115908 2-3-83.3 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.6/2 - P12 -                      -                      -                      46,700,000          46,700,000          0.15                     

115909 3-0-47.9 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M1.6/3 - P13 45,400,000          46,000,000          0.13                     45,400,000          45,400,000          0.15                     

64255 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม SF. M1.2/1 - P10/1 33,700,000          33,900,000          0.10                     33,700,000          33,700,000          0.11                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ SF. A1/1 - P10/2 28,000,000          28,000,000          0.08                     28,000,000          28,000,000          0.09                     

SF. A1/2 - P10/3 28,000,000          28,200,000          0.08                     28,000,000          28,000,000          0.09                     
SF. M1.2/2 - P10/4 33,500,000          33,800,000          0.10                     33,500,000          33,500,000          0.11                     

64256 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม SF. A1/3 - P14 28,000,000          28,300,000          0.08                     28,000,000          28,000,000          0.09                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ PN1-P14/2-A1/4 28,000,000          28,300,000          0.08                     28,000,000          28,000,000          0.09                     

PN1-P14/3-A1/5 27,800,000          27,800,000          0.08                     27,800,000          27,800,000          0.09                     
PN1-P14/4-A1/6 27,900,000          27,600,000          0.08                     27,900,000          27,900,000          0.09                     
SF. A1/7 - P14 28,000,000          27,600,000          0.08                     28,000,000          28,000,000          0.09                     

SF. M1.2/3 - P14 33,900,000          33,400,000          0.10                     33,900,000          33,900,000          0.11                     
104491 3-0-55.9 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม

    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
SF. M1.8 - P9 49,500,000          49,500,000          0.14                     49,500,000          49,500,000          0.16                     

64247 3-3-76 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF. M2.5/4 - P24 66,900,000          66,800,000          0.19                     66,900,000          66,900,000          0.22                     

116367 6-2-26.2 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.L4.0 - P6 102,500,000        101,100,000        0.29                     102,500,000        102,500,000        0.34                     

115921 4-2-97.2 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.B2.9/1 - P20 77,600,000          78,700,000          0.23                     77,600,000          77,600,000          0.25                     

115924 3-3-72.1 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.5/3 - P23 66,400,000          66,800,000          0.19                     66,400,000          66,400,000          0.22                     

115923 3-3-75.4 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.5/2 - P22 67,200,000          67,700,000          0.19                     67,200,000          67,200,000          0.22                     

115925 5-0-75.3 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.B2.9/2 - P25 78,100,000          78,000,000          0.22                     78,100,000          78,100,000          0.26                     

7156 3-1-46.6 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.S1.6/2 - 41 41,200,000          42,100,000          0.13                     41,200,000          41,200,000          0.13                     

115922 4-0-9 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.5/1 - P21 66,600,000          66,800,000          0.19                     66,600,000          66,600,000          0.22                     

131715 3-1-82 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5 - L13 40,900,000          41,100,000          0.12                     40,900,000          40,900,000          0.13                     

172409 4-2-30.9 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.4 -
L14/1, L15/1

62,800,000          64,700,000          0.19                     62,800,000          62,800,000          0.21                     

164899, 174822 3-1-47.6 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

SF.S1.6/1 -
L_40, L_41

41,800,000          42,500,000          0.12                     41,800,000          41,800,000          0.14                     

166517 4-2-12 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

M1.9 - G - 007 53,300,000          53,800,000          0.15                     53,300,000          53,300,000          0.17                     

9-2-74.5

7-3-57.4

8-0-46.9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
167207 3-3-0.40 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน

    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
A1.6-G - 025/1 43,500,000          43,000,000          0.12                     43,500,000          43,500,000          0.14                     

130030 3-1-80 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M1.9/1 - F1 45,100,000          48,200,000          0.14                     45,100,000          45,100,000          0.15                     

130032 3-0-23 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.A1.5 - F3 34,100,000          37,500,000          0.11                     34,100,000          34,100,000          0.11                     

130034 3-3-52 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M2.2/1 - F5 50,900,000          54,500,000          0.16                     50,900,000          50,900,000          0.16                     

130033, 138714 4-0-0 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.L2.2 - F4 50,700,000          53,000,000          0.15                     50,700,000          50,700,000          0.17                     

130042 4-0-46 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M2.5/1 - F13 55,600,000          58,100,000          0.17                     55,600,000          55,600,000          0.18                     

130043 4-0-61 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M2.5/2 - F14 55,600,000          58,100,000          0.17                     55,600,000          55,600,000          0.18                     

130044 4-0-61 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M2.5/3 - F15 56,500,000          58,100,000          0.17                     56,500,000          56,500,000          0.18                     

130045 3-3-30 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.A2.1 - F16 47,000,000          48,400,000          0.15                     47,000,000          47,000,000          0.15                     

130047 3-1-61 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M1.9/1 - F18 43,900,000          45,900,000          0.13                     43,900,000          43,900,000          0.14                     

130048 3-1-76 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M1.9/2 - F19 43,900,000          45,900,000          0.13                     43,900,000          43,900,000          0.14                     

130049 3-1-76 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M1.9/3 - F20 44,900,000          48,600,000          0.14                     44,900,000          44,900,000          0.15                     

130031 3-2-12 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.M1.9/2 - F2 43,900,000          45,900,000          0.13                     43,900,000          43,900,000          0.14                     

58255 3-3-00 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.A2.1/2 - I 47,500,000          50,900,000          0.15                     47,500,000          47,500,000          0.15                     

58256 3-2-87.5 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.B2.2/1 - I 51,200,000          53,600,000          0.15                     51,200,000          51,200,000          0.17                     

130036 3-2-30 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
    จงัหวดัปทมุธานี

SF.A1.8 - F7 41,700,000          46,600,000          0.13                     41,700,000          41,700,000          0.14                     

29093 4-1-76 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

RJN-20-7_M2.7/1 45,000,000          45,000,000          0.13                     -                      -                      -                      

29092 4-1-77 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง
    อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

RJN-20-7_M2.7/2 45,000,000          45,000,000          0.13                     -                      -                      -                      

13,940,623,404   15,246,700,000   43.70                   13,897,323,404   13,831,600,000   45.21                   
สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน

26247 6-1-48 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    และต าบลดอนหวัฬ่อ
    อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.7_G802/6 72,014,940          66,700,000          0.19                     72,014,940          69,300,000          0.23                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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137ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
37961 6-1-66 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง

    และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    และต าบลดอนหวัฬ่อ
    อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ

SF.B3.8_G856/4 111,541,940        94,500,000          0.27                     111,541,940        98,200,000          0.32                     

170335 7-2-24 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    และต าบลดอนหวัฬ่อ
    อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ

SF.L4_G625 127,722,407        108,600,000        0.31                     127,722,407        111,400,000        0.37                     

36404 4-1-9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
    และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    และต าบลดอนหวัฬ่อ
    อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.5/2_G906/2 77,115,416          64,200,000          0.18                     77,115,416          67,000,000          0.22                     

57261 4-2-68 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค)
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

L2.8 - G2/5-2 55,600,000          59,400,000          0.17                     55,600,000          55,600,000          0.18                     

70257 4-1-0 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค)
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

L2.6/1 - G14/7 51,600,000          53,600,000          0.15                     51,600,000          51,600,000          0.17                     

74498 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) A2.5/1 - G14/4 47,300,000          50,400,000          0.14                     47,300,000          47,300,000          0.15                     
    ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน A2.5/2 - G14/3 47,400,000          50,400,000          0.14                     47,400,000          47,400,000          0.15                     
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

35270 3-3-55.8 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.1 - G724/S6 60,500,000          68,500,000          0.20                     50,300,000          50,300,000          0.16                     

35275 4-1-67.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.4 - G724/S1 69,200,000          77,000,000          0.22                     57,700,000          57,700,000          0.19                     

35272 4-2-31.9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.7/1 -G724/S4 79,900,000          85,300,000          0.24                     67,100,000          67,100,000          0.22                     

35271 4-1-99.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.7/2 - G724/S5 75,800,000          85,300,000          0.24                     63,000,000          63,000,000          0.21                     

35274 4-2-53.9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.A2/1 - G724/S2 56,700,000          64,100,000          0.18                     47,100,000          47,100,000          0.15                     

35273 4-1-77.3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลบา้นเก่า
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ

SF.A2/2 - G724/S3 56,700,000          64,100,000          0.18                     47,100,000          47,100,000          0.15                     

25850 3-2-58 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.B1.5 - G893 40,800,000          41,800,000          0.12                     40,800,000          40,800,000          0.13                     

38252 3-2-20 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.B2.1/1 - G907/2 52,400,000          53,700,000          0.15                     52,400,000          52,400,000          0.17                     

36401 5-2-75 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
    ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.M2.4 - G906/4 57,900,000          59,700,000          0.17                     57,900,000          57,900,000          0.19                     

31496 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง SF.A2.6 - G807/1 60,300,000          62,500,000          0.18                     60,300,000          60,300,000          0.20                     
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ SF.A2.3 - G807/2 55,300,000          56,900,000          0.16                     55,300,000          55,300,000          0.18                     

SF.B2.8 - G807/3 67,900,000          69,900,000          0.20                     67,900,000          67,900,000          0.22                     
36400 4-0-23 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง

    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ
SF.A1.8/3 - G808/4 45,000,000          46,000,000          0.13                     45,000,000          45,000,000          0.15                     

37960 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง SF.C2.5 - G856/1 63,800,000          65,400,000          0.19                     63,800,000          63,800,000          0.21                     
    อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ SF.M2.4 - G856/2 57,200,000          58,500,000          0.17                     57,200,000          57,200,000          0.19                     

SF.M2.7 - G856/3 63,900,000          65,300,000          0.19                     63,900,000          63,900,000          0.21                     
122538 3-1-50 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.L2.2 - G702/7 54,800,000          57,500,000          0.16                     54,800,000          54,800,000          0.18                     

179580 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร SF.M2.5 - G623/5 59,900,000          61,700,000          0.18                     59,900,000          59,900,000          0.20                     
    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.A1.5/4 - G623/4 36,800,000          37,900,000          0.11                     36,800,000          36,800,000          0.12                     

8-3-76

12-3-79

13-1-7

8-1-99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ประเภทเงนิลงทุน/ อาคารโรงงาน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
โฉนดเลขที่ พืน้ที่ ที่ตั้ง คลงัสินค้าเลขที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา)

30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(บาท) (บาท)
179578 7-1-9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

    ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบรีุ
    จงัหวดัชลบรีุ

SF.C3.2 - G623/7 79,300,000          81,400,000          0.23                     79,300,000          79,300,000          0.26                     

172408 4-3-93.8 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

M2.7 - L15 64,000,000          56,000,000          0.16                     64,000,000          64,000,000          0.21                     

7143 5-0-85 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

L3.2 - L-40 77,100,000          68,800,000          0.20                     77,100,000          77,100,000          0.25                     

7436 3-3-39.7 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลหนองขาม
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

A1.8/3 - L-43/1 45,500,000          37,700,000          0.11                     45,500,000          45,500,000          0.15                     

166514 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ต าบลบอ่วิน M2.7 - G-005 64,500,000          55,200,000          0.16                     64,500,000          64,500,000          0.21                     
    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ A1.6 - G-005 40,300,000          34,500,000          0.10                     40,300,000          40,300,000          0.12                     

31699 4-2-88.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

M2.4 - A220/2 56,700,000          53,600,000          0.15                     56,700,000          56,700,000          0.18                     

31701 18-0-23.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต าบลมาบยางพร
    อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

AAA14.2 - A220/4 330,096,075        328,600,000        0.94                     327,800,000        327,800,000        1.06                     

170118 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ BO1-W2/1 34,829,550          34,829,550          0.10                     -                      -                      -                      
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา BO1-W2/2 34,608,410          34,608,410          0.10                     -                      -                      -                      
    จงัหวดัชลบรีุ BO1-W2/3 39,805,200          39,805,200          0.12                     -                      -                      -                      

170117 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรีุ BO1-W3/1 43,675,150          43,675,150          0.13                     -                      -                      -                      
    ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา BO1-W3/2 42,348,310          42,348,310          0.12                     -                      -                      -                      
    จงัหวดัชลบรีุ BO1-W3/3 55,395,570          55,395,570          0.16                     -                      -                      -                      

2,713,252,968     2,695,362,190     7.70                     2,393,794,703     2,351,300,000     7.66                     
รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 32,367,103,245   33,987,447,170   97.40                   30,628,460,000   30,450,600,000   99.54                   

10-0-24

9-0-94.2

8-0-68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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30 กนัยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ประเภทเงนิลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
ผู้ออกตราสาร วนัครบก าหนด อตัราดอกเบีย้ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ร้อยละต่อปี)
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

เงนิฝากประจ า
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 22 มกราคม 2561 1.20 -                     -                     -                   101,688,267       101,688,267       0.33                 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 13 มีนาคม 2561 1.25 -                     -                     -                   40,124,658         40,124,658         0.13                 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 1 ตุลาคม 2561 1.20 300,000,000 300,000,000 0.86                 -                     -                     -                   
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 1 ตุลาคม 2561 1.20 200,000,000 200,000,000 0.57                 -                     -                     -                   
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 3 ตุลาคม 2561 1.20 100,608,319 100,608,319 0.29                 -                     -                     -                   
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 24 ตุลาคม 2561 1.20 102,626,531 102,626,531 0.30                 -                     -                     -                   
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 7 ธนัวาคม 2561 1.20 201,309,589 201,309,589 0.58                 -                     -                     -                   

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 904,544,439 904,544,439 2.60                 141,812,925       141,812,925       0.46                 
รวมเงนิลงทุน 33,271,647,684 34,891,991,609 100.00             30,770,272,925  30,592,412,925  100.00             

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

(บาท) (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก�าไรขาดทุน

ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีตั้งแต่วนัท่ี ส าหรับปี

1 มกราคม 2561 ถึง ส้ินสุดวนัท่ี
หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

รายได้จากการลงทุน
รายไดค้า่เช่าและบริการ 5 1,933,737,142         587,407,906
รายไดด้อกเบ้ีย 5 9,474,425                3,715,314
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า 5, 15 2,585,748                515,162
รายไดจ้ากการยึดเงินมดัจ าคา่เช่าและบริการ 7,095,900                3,598,000
รายไดอ่ื้น 1,001,134                9,195
รวมรายได้ 1,953,894,349         595,245,577            

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 5 254,599,512            35,320,393
คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต์ 5, 14 235,793,240            65,025,962
คา่ธรรมเนียมทรัสตี 5, 14 12,862,893              6,802,579
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 14 6,113,675                2,354,095
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,952,966                1,881,786
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,919,772                -                              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 71,461,461              24,500,874
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 9 29,317,106              15,477,664
ตน้ทุนทางการเงิน 5 132,503,697            74,785,459
รวมค่าใช้จ่าย 747,524,322            226,148,812            
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,206,370,027         369,096,765            

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 8,300,000                -                              
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 6 1,798,203,925         (142,250,000)
รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกดิขึน้และยังไม่เกดิขึน้
    จากเงินลงทุน 1,806,503,925         (142,250,000)           

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 3,012,873,952         226,846,765            

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบก าไรขาดทุน

(บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีตั้งแต่วนัท่ี ส าหรับปี

1 มกราคม 2561 ถึง ส้ินสุดวนัท่ี
หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างงวด / ปี
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,206,370,027            369,096,765               
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 8,300,000                   -                              
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,798,203,925            (142,250,000)              
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 3,012,873,952            226,846,765               
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 5, 13 (869,197,276)              (387,011,040)              
การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีออกระหว่างปี 12 -                              19,881,389,027          
ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (249,829,156)              -                              
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด / ปี 1,893,847,520            19,721,224,752          
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด / ปี 25,468,093,480          5,746,868,728            
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด / ปี 27,361,941,000          25,468,093,480          

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีตั้งแต่วนัท่ี ส าหรับปี

1 มกราคม 2561 ถึง ส้ินสุดวนัท่ี
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 3,012,873,952            226,846,765               
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,949,423,923)           (1,147,261,429)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,186,692,409            1,276,003,052            
การซ้ือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (1,785,343,245)           -                              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 55,000,000                 -                              
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (8,300,000)                  -                              
การตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 29,317,106                 15,477,664                 
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ (53,700,225)                (49,794,940)                
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีอ่ืน (68,628,594)                (11,712,023)                
เงินสดจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี (14,746,377)                (58,758,279)                
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (6,803,735)                  (13,118,489)                
การเพ่ิมข้ึนในค่าภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 58,655,331                 37,466,499                 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (18,895,293)                64,443,251                 
การเพ่ิมข้ึนในภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 12,007,436                 12,332,262                 
การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ 82,542,355                 2,282,000                   
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในรายไดค้่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า (1,704,875)                  609,979,307               
การเพ่ิมข้ึนในหน้ีสินอ่ืน 5,370,108                   2,434,700                   
ดอกเบ้ียรับ (9,474,425)                  (2,916,597)                  
รับดอกเบ้ีย 7,229,526                   3,004,876
หน้ีสงสัยจะสูญ 9,367,723 25,387,279                 
ตน้ทุนทางการเงิน 132,503,697 74,785,459                 
รายการ (ก าไร) ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (1,798,203,925)           142,250,000               
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,123,664,974)           1,209,131,357            

(บาท)

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบกระแสเงินสด
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ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีตั้งแต่วนัท่ี ส าหรับปี

1 มกราคม 2561 ถึง ส้ินสุดวนัท่ี
หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื (3,739,966,268)           (1,819,000,000)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 1,393,047,170            3,739,966,268            
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 3,740,000,000            1,800,000,000            
จ่ายดอกเบ้ีย (85,386,597)                (55,885,980)                
เงินสดจ่ายเพ่ือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน -                              (1,912,522,742)           
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสุ์ทธิภายหลงัจากการไดรั้บโอนสินทรัพย์
   และภาระผกูพนัจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -                              (1,447,288,229)           
ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (249,829,156)              -                              
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 13 (869,197,276)              (387,011,040)              
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 188,667,873               (81,741,723)                

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (เพิม่ขึน้) ลดลงสุทธิ (934,997,101)              1,127,389,634            
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด / ปี 1,168,439,021            41,049,387                 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด / ปี 7 233,441,920               1,168,439,021            

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดจ้ากการเพิ่มทุนและการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน -                              23,241,200,000          

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
งบกระแสเงินสด

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
28
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่30 กันยายน 2561 
 

31 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ลกัษณะของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3   นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทน 
4   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6   เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
7   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
8   ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
9   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
10   เงินกูย้ืมระยะสั้น 
11   หุน้กู ้
12   ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
13   การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
14   ค่าใชจ่้าย 
15   รายรับจากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า 
16   ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
17   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
18   เคร่ืองมือทางการเงิน 
19   ภาระผกูพนั 
20   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
21   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
22   การจดัประเภทรายการใหม่ 
23   ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถึงวนัที ่30 กันยายน 2561 
 

32 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 
 

1 ลกัษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน (“กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ท่ี
ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยทรัสต์ โครงการไดจ้ดัตั้งเป็นกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2557 
โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ 
 
กองทรัสตไ์ดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป ซ่ึงกองทรัสตจ์ะน าเงินทุนท่ีไดจ้าก
การระดมทุนไปซ้ือ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์โดยกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการ
เช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยการใหเ้ช่า 
ใหเ้ช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยต่์างๆ ท่ีกองทรัสต์ไดล้งทุนหรือมีไว ้ตลอดจนท าการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้างและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ
ด าเนินการขอใบอนุญาตอ่ืน ๆ และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย ์
และเพ่ือมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสต ์และผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทรัสตร์วมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมายหลกัท รัพย  ์และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และใหเ้ร่ิมซ้ือขายได้
ตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
กองทรัสต์มีบริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั เป็นทรัสตี บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั และบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูไ้ดรั้บการว่าจา้งบริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากผูจ้ดัการกองทรัสต์ และ บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 TICON International Pte. Ltd. และส านกังานประกนัสังคม เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 
ซ่ึงถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 22.63 และ 17.27 ตามล าดบั ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์ (31 ธันวาคม 2560: TICON 
International Pte. Ltd. และส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 21.15 และ 17.22 ตามล าดับ) 

22.63
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2 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 
เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561  การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่นั้ น  มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทรัสต์ในบางเร่ือง ทั้ งน้ีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนั และกองทรัสต์ไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21 
 

(ข)      เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยแ์ละเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์วดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 

 
(ค)      สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกองทรัสต ์ 
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(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงได้
เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 

(จ) การเปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบัญชี    
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัได้
อนุมติัการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีของกองทรัสต์จากเร่ิมตน้วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
เป็นระยะเวลาเร่ิมต้นวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ต่อมาในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ผูถื้อหน่วยทรัสต์ได้อนุมติัการแก้ไขข้อบังคับของกองทรัสต์ท่ีเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชี ส่งผลให้รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเปล่ียนแปลงของกองทรัสต์ส้ินสุดในวนัท่ี  
30 กนัยายน 2561 ดงันั้นงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทาง
การเงินท่ีส าคัญส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561 คลอบคลุม
ระยะเวลาเก้าเดือนเท่านั้น ขณะท่ีขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นข้อมูล
ส าหรับระยะเวลาสิบสองเดือนซ่ึงท าให้ผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาดังกล่าวท่ีน าเสนอไม่สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้
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3 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
 
กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์อย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง อย่างไรก็ดีผูจ้ดัการ
กองทรัสตอ์าจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอนแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอนแทนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสตไ์ดต้ามท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต ์มีความเห็นวา่มีความจ าเป็นและสมควร 
 
ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิไม่รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือสอบทานการ
ประเมินค่าอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจ ารอบระยะเวลาบญัชีนั้น รวมทั้งการปรับปรุงดว้ย
รายการอ่ืนตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ยอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 
การจ่ายประโยชนต์อบแทนจากก าไรสุทธิ และ/หรือก าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ จะท าไดก้ต่็อเม่ือการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนดงักล่าวไม่ท าให้กองทรัสต์เกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน ์
ตอบแทนนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชนต์อบแทนหากประโยชนต์อบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสตร์ะหวา่งงวดบญัชีมี
มูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรัสตส์งวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในคร้ังนั้นและให้
สะสมประโยชนต์อบแทนดงักล่าวเพ่ือน าไปจ่ายรวมกบัประโยชนต์อบแทนจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

 
4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
(ก) การวัดค่าเงินลงทุน 
 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทรัสตมี์สิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน
ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทรัสตจ่์ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
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เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา  
 
ผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีไดซ้ื้ออสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยม์าโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไป โดยใชร้าคาประเมินจาก
ผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ระเมินหลัก เพ่ือวตัถุประสงค์
สาธารณะ ซ่ึงการประเมินราคาจะท าเม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง แต่อย่างนอ้ยจะจดัให้มีการประเมิน
ราคาทุกสองปีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบคร้ังล่าสุด และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปี
นบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบคร้ังล่าสุด 
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะไม่แต่งตั้งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เดียวกนัติดต่อเกิน 2 คร้ัง 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ถือเป็นรายการ
ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนในงบก าไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงตามมูลค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยค์  านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหลกัทรัพย ์
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงในงบก าไรขาดทุน 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน ราคาทุนของเงิน
ลงทุนท่ีจ าหน่ายค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
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(ข) เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 
เงินสดและเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคาร 
 

(ค) ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 
   

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาเช่าด าเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ” 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ง) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

  ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามท่ีจ่ายจริง ไดแ้ก่ 
ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 
(จ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฉ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
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รายได้ค่าเช่าและบริการ 
 

รายไดค่้าเช่าจะบนัทึกเป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา และรายไดจ้ากการให้บริการ
รับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 
ดอกเบีย้รับ 

 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ช) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในงวดท่ีค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวเกิดข้ึน 

 
(ซ) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าด  าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ฌ) ภาษเีงินได้ 
   

กองทรัสต์ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากกองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวล
รัษฎากร 
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(ญ) การแบ่งปันส่วนทุน 
 

กองทรัสตบ์นัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทน 
 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับกองทรัสต ์
หากกองทรัสต์มีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทรัสต์อยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
 

TICON International Pte. Ltd.  สิงคโปร์ ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ไทย ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
   และเป็นบริษทัใหญ่ของ 
   ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ท าสัญญาเช่ าท่ี ดินและอาคาร
โรงงานในฐานะผูใ้ห้เช่า/ผูใ้ห้
เช่าช่วง ท าสัญญาซ้ือขายท่ีดิน
และอาคารโรงงานในฐานะ
ผู ้ข าย  และท าสัญญาแต่งตั้ ง
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

บ ริษัท  ไทคอน  โล จิส ติค ส์   
พาร์ค จ ากดั 

ไทย ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ ท าสัญญาเช่าท่ีดินและคลงัสินค้า
ในฐานะผู ้ให้เช่า/ผู ้ให้เช่าช่วง  
ท าสัญญ าซ้ื อข าย ท่ี ดิ นและ
อาคารคลงัสินคา้ในฐานะผูข้าย
และท าสัญญาแต่งตั้ งผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 
 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

ไทย ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ รั บ ค่ าธรรม เนี ยมการบ ริห าร 
จั ด ก าร  ค่ าธ รรม เนี ยม ก าร 
บริหารจัดการทรัพย์สินหลัก 
ค่ าธรรม เนี ยม พิ เศษและค่ า
นายหนา้จากกองทรัสต ์

บ ริษัท  ห ลัก ท รัพ ย์จัด ก าร
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ไทย ทรัสตี รั บ ค่ าธรรม เนี ยมท รัส ตี จ าก
กองทรัสต ์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ไทคอน 

ไทย กลุ่มผูบ้ริหารหลกัเดียวกนั รับโอนสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนั
เพ่ือสับเปล่ียนกับหน่วยของ
กองทรัสต ์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ทีพาร์คโลจิสติคส์ 

ไทย กลุ่มผูบ้ริหารหลกัเดียวกนั รับโอนสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนั
เพ่ือสับเปล่ียนกับหน่วยของ
กองทรัสต ์

ก อ ง ทุ น ร ว ม สิ ท ธิ ก า ร เช่ า 
อสั งห า ริมท รัพ ย์ไทคอน 
อินดสัเทรียล โกรท 

ไทย กลุ่มผูบ้ริหารหลกัเดียวกนั รับโอนสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนั
เพ่ือสับเปล่ียนกับหน่วยของ
กองทรัสต ์

ธ น า ค า ร ก รุ ง เท พ  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ไทย มีกรรมการเป็นสมาชิกใน 
   ครอบครัวเดียวกันกับ 
   ผู ้ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ของ 
   ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
   กองทรัสต ์

รับฝากเงินและให้กองทรัสต์กู ้
ยืมเงิน 

 

มิตซุย แอนดโ์ค (เอเชียแปซิฟิก) 
พีทีอี แอลทีดี 

สิงคโปร์ ผู ้ ถื อ หุ้ น ร าย ให ญ่ ข อ ง 
   ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร์ 
6 จ ากดั 

ไทย กิจการร่วมคา้ของผูบ้ริหาร 
  อสงัหาริมทรัพยก์องทรัสต ์

รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี 

บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร์ 
11 จ ากดั 

ไทย กิจการร่วมคา้ของผูบ้ริหาร 
  อสงัหาริมทรัพยก์องทรัสต ์

รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดค่้าเช่าและบริการ ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายรับจากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (หมายเหตุ 15) 
ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามท่ีธนาคารประกาศ 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (หมายเหตุ 14) 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (หมายเหตุ 14) 
ค่าบริการส่วนกลาง ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ราคาตลาด 
ค่าสาธารณูปโภค ราคาตลาด 
ค่าเช่าจ่าย ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการอ่ืนๆ ราคาตลาด 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัรา MLR ลบอตัราคงท่ี 
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
จ่ายประโยชนต์อบแทน ตามท่ีประกาศจ่าย 
 
รายการท่ีส าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่ว ันท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  
30 กนัยายน 2561 และส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 
  ส าหรับรอบระยะเวลา   
  บญัชีตั้งแต่วนัท่ี  ส าหรับปี 
  1 มกราคม 2561 ถึง  ส้ินสุดวนัท่ี 
  วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  

 (พันบาท) 
รายได้     
รายไดค่้าเช่าและบริการ     

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั  125  162 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั  57  76 

รวม  182  238 
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  ส าหรับรอบระยะเวลา   
  บญัชีตั้งแต่วนัท่ี  ส าหรับปี 
  1 มกราคม 2561 ถึง  ส้ินสุดวนัท่ี 
  วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  

 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ     

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  1,974  352 
     
รายรับจากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า     
     บริษทั ไทคอน โลจิสติดส์ พาร์ค จ ากดั  2,586              515 
     
ค่าใช้จ่าย     
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์     

บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  235,793  65,026 
     
ค่าธรรมเนียมทรัสตี     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  12,863  6,803 
     
ค่าบริการส่วนกลาง     

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั  17,078  15,319 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)  150  153 

  รวม  17,228  15,472 
     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา     

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั  13,695  1,506 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)  3,143  363 

  รวม  16,838  1,869 
     
ค่าสาธารณูปโภค     

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั  21  119 
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  ส าหรับรอบระยะเวลา   
  บญัชีตั้งแต่วนัท่ี  ส าหรับปี 
  1 มกราคม 2561 ถึง  ส้ินสุดวนัท่ี 
  วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  

 (พันบาท) 
ค่าเช่าจ่าย     

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั  6,274  8,092 
     
ค่าบริการอ่ืนๆ     

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)  99  3,783 
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั  29  - 

รวม  128  3,783 
     
ตน้ทุนทางการเงิน     

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  50,728  35,170 
     

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้     
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  1,943  2,160 

     
จ่ายผลประโยชนต์อบแทน     

TICON International Pte. Ltd.  190,372  - 
มิตซุย แอนดโ์ค (เอเชียแปซิฟิก) พีทีอี แอลทีดี  11,690  23,898 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)  6,947  50,603 

รวม  209,009  74,501 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
  

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  

(พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร    

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 233,342  1,168,339 
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30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  
(พันบาท) 

ลกูหน้ีจากการให้เช่าและบริการ    
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั 14  14 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 13  - 
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 7  3 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั 6  6 

รวม 40  23 
    
ดอกเบี้ยค้างรับ    

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 506  110 
    
ลกูหน้ีอื่น    

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท    1,534  4,765 
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 2,616  - 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 114  - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน -  192 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ -  187 

รวม 4,264  5,144 
 
เงินกู้ยมืจากกิจการที่เกีย่วข้องกนั 

  
อตัราดอกเบ้ีย     

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยมื        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  -  2.5  -  3,239,966 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี  
 
  ส าหรับรอบระยะเวลา   
  บญัชีตั้งแต่วนัท่ี  ส าหรับปี 
  1 มกราคม 2561 ถึง  ส้ินสุดวนัท่ี 
  วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  3,239,966  1,819,000 
เพ่ิมข้ึน  -  3,239,966 
ลดลง  (3,239,966)  (1,819,000) 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 31 ธันวาคม  -  3,239,966 

 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 
 (พันบาท) 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ค้างจ่าย    
บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 32,202  23,927 

    

ค่าธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย    
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 1,526  1,971 
    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั 5,634  2,842 
บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั      1,218  2,403 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 600  4,214 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั -  1,428 

รวม 7,452  10,887 
    
ดอกเบี้ยค้างจ่าย    

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 7,362  6,821 
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 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ    
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั 54  54 
บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั 25  25 

รวม 79  79 
    
หุ้นกู้    

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 395,000  395,000  
 
6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี  
 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน    
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด / ปี 30,628,460  7,387,260 
หัก จ าหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งงวด / ปี 

 
(46,700) 

  
- 

บวก ซ้ือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
   ระหวา่งงวด / ปี 

 
1,785,343 

  
23,241,200 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด /ปี 32,367,103  30,628,460 
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 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 
 

  

ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด / ปี 

 
(177,860) 

  
(35,610) 

บวก ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนใน 
    อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งงวด / ปี 

 
1,798,204 

  
(142,250) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด / ปี 

 
1,620,344 

  
(177,860) 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด / ปี 33,987,447  30,450,600 
 
การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 
กองทรัสตไ์ดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 516 ยูนิต โดยท าการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายติุธรรมใหม่โดยใชวิ้ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ตามรายงานของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์

 (ล้านบาท) 
1 กนัยายน 2561  33,987  1,798.20 
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ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ส าหรับปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

    ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 
ขอ้สมมติฐาน  สมมติฐาน  เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ค่าเช่าต่อตารางเมตร (บาท)  125 - 195  มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ)  9.0 - 9.5  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)  0 - 6.5  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราการเขา้ใชพ้ื้นท่ี (ร้อยละ)  77.0 - 81.0  มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 

 
การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 
กองทรัสต์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 98 ยูนิต โดยท าการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายติุธรรมใหม่โดยใชวิ้ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ตามรายงานของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมิน

ราคาอสงัหาริมทรัพย ์
 (ล้านบาท) 
18 พฤษภาคม 2560  7,302  49.5 
15 ธนัวาคม 2560  7,209  92.8 
รวม    142.3 
 
ในปี 2560 กองทรัสตไ์ดรั้บโอนทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวมมูลค่า 23,241 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตรั์บโอนจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
 
ท่ีดินและอาคารโรงงานและคลงัสินคา้มาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 242 โรง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเช่ารวมประมาณ 577,985 ตาราง
เมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีดินรวมประมาณ 874 ไร่ 0 งาน 7.8 ตารางวา โดยแบ่งเป็นท่ีดินอาคารโรงงานรวม 234 โรง 
พ้ืนท่ีเช่าโรงงานประมาณ 558,385 ตารางเมตร บนพ้ืนท่ีดินประมาณ 847 ไร่ 0 งาน 62.8 ตารางวา ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวม 8 แห่ง และท่ีดินอาคารคลงัสินคา้ รวม 8 คูหา 
พ้ืนท่ีเช่าประมาณ 19,600 ตารางเมตร บนพ้ืนท่ีดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา ซ่ึงตั้งอยู่ในโครงการ ไท
คอนโลจิสติคส์ พาร์ค บางนา  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ส าหรับปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

    ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 
ขอ้สมมติฐาน  สมมติฐาน  เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ค่าเช่าต่อตารางเมตร (บาท)  125 - 195  มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ)  9.0 - 9.5  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)  0 - 6.5  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราการเขา้ใชพ้ื้นท่ี (ร้อยละ)  77.0 - 81.0  มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 

 
การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 
กองทรัสต์ไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 98 ยูนิต โดยท าการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ายติุธรรมใหม่โดยใชวิ้ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ตามรายงานของ
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ี 
  

มูลค่ายติุธรรม 
 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมิน

ราคาอสงัหาริมทรัพย ์
 (ล้านบาท) 
18 พฤษภาคม 2560  7,302  49.5 
15 ธนัวาคม 2560  7,209  92.8 
รวม    142.3 
 
ในปี 2560 กองทรัสตไ์ดรั้บโอนทรัพยสิ์นหลกัของกองทุนรวมมูลค่า 23,241 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตรั์บโอนจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน 
 
ท่ีดินและอาคารโรงงานและคลงัสินคา้มาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 242 โรง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเช่ารวมประมาณ 577,985 ตาราง
เมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีดินรวมประมาณ 874 ไร่ 0 งาน 7.8 ตารางวา โดยแบ่งเป็นท่ีดินอาคารโรงงานรวม 234 โรง 
พ้ืนท่ีเช่าโรงงานประมาณ 558,385 ตารางเมตร บนพ้ืนท่ีดินประมาณ 847 ไร่ 0 งาน 62.8 ตารางวา ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวม 8 แห่ง และท่ีดินอาคารคลงัสินคา้ รวม 8 คูหา 
พ้ืนท่ีเช่าประมาณ 19,600 ตารางเมตร บนพ้ืนท่ีดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา ซ่ึงตั้งอยู่ในโครงการ ไท
คอนโลจิสติคส์ พาร์ค บางนา  
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ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตรั์บโอนจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ 
 
ท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้รวมทั้งส้ิน 63 คูหา ใน 5 โครงการ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเช่ารวมประมาณ 243,625 ตารางเมตร ตั้งอยู่
บนพ้ืนท่ีดินรวมประมาณ 285 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา  
 
ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตรั์บโอนจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 
 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าหรือกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้รวมทั้งส้ิน 16 คลงั แบ่งออกเป็น 50 ยูนิต ใน 2 
โครงการ พ้ืนท่ีคลงัสินคา้รวมประมาณ 182,095 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีดินรวมประมาณ 214 ไร่ และสิทธิการ
เช่าหรือกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานมาตรฐานจ านวน 37 โรง ใน 6 โครงการพ้ืนท่ีโรงงานรวมประมาณ 111,250 
ตารางเมตร ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 177 ไร่ 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ส าหรับปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

    ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 
ขอ้สมมติฐาน  สมมติฐาน  เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ค่าเช่าต่อตารางเมตร (บาท)  125 - 215  มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 
อตัราคิดลด (ร้อยละ)  9.5 - 10.0  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)  0.0 - 7.5  มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราการเขา้ใชพ้ื้นท่ี (ร้อยละ)  85.0 - 97.0  มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 

 
กองทรัสต์มีสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดินและคลงัสินคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 
เดือน ถึง 15 ปี โดยสินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จะก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่าขั้นต ่าในอนาคตดงัน้ี 
 
 2561  2560 
 (ล้านบาท) 
ภายในหน่ึงปี 2,165  1,891 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,863  2,290 
หลงัจากหา้ปี 482  483 
รวม 5,510  4,664 
    

165ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
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7 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2561  2560 
   (พันบาท) 
เงินสดในมือ   100  100 
เงินฝากธนาคาร 5  233,342  1,168,339 
รวม   233,442  1,168,439 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตมี์เงินฝากธนาคาร ดงัน้ี 
  

อตัราดอกเบ้ีย     
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.375 - 0.500  0.375 - 0.500  232,803  1,168,333 
เงินฝากกระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) -  -  539  6 
รวม     233,342  1,168,339 
 
เงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งหมดของกองทรัสต ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นสกลุเงินบาท 

 
8 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  

 (พันบาท) 
ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 40  23 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  96,965  65,875 
รวม  97,005  65,898 
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  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (พันบาท) 
รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  81,984  59,391 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (66,602)  (57,234) 
สุทธิ  112,387  68,055 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการมีดงัน้ี 

  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560  
 (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 5    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  40  23 
  40  23 
     

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  931  1,117 
เกินก าหนดช าระ:      
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  38,999  16,451 
3 - 6 เดือน   2,119  2,537 
6 - 12 เดือน  8,291  - 
มากกวา่ 12 เดือน  46,625  45,770 
  96,965  65,875 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (66,602)  (57,234) 
สุทธิ  30,363  8,641 
รวม  30,403  8,664 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน  81,984  59,391 
รวม  112,387  68,055 
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9 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี  
30 กนัยายน 2561 และส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 
 ส าหรับรอบระยะเวลา   
 บญัชีตั้งแต่วนัท่ี  ส าหรับปี 
 1 มกราคม 2561 ถึง  ส้ินสุดวนัท่ี 
 วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  95,254  51,974 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด / ปี 14,746  58,758 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด / ปี (29,317)  (15,478) 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 31 ธันวาคม 80,683  95,254 
    

10 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
  

อตัราดอกเบ้ีย     
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.35 - 2.55  2.50  1,393,047  3,739,966 

 
ในปี 2561 กองทรัสตไ์ดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 1,393.05 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืน
เงินต้นตามอายุสัญญา เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเงินกู้มีอตัราดอกเบ้ียในเดือนท่ี 1 - 9 ร้อยละ 2.35  ต่อปี เดือนท่ี  
10 - 12 ร้อยละ 2.55 ต่อปี และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวขา้งตน้ไดก้ าหนดขอ้จ ากดับาง
ประการ เวน้แต่ไดรั้บหนงัสือยินยอมจากผูใ้หกู้ ้ตามรายละเอียดดงัน้ี 
(ก) กูย้ืม ก่อหน้ี หรือก่อภาระผกูพนัต่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากหน้ีหรือภาระผูกพนัท่ีกองทรัสต ์มีอยู ่ณ วนัท าสญัญา 

 
(ข) จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นประเภทอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ท่ีไม่ใช่  
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(1) การจ าหน่ายทรัพยสิ์นจากการใชสิ้ทธิซ้ือของผูเ้ช่ารายย่อย (Option to Buy) ตามท่ีไดรั้บประกาศไวใ้น 
หนงัสือช้ีชวน หรือ  

(2)  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นเป็นจ านวนรวมไม่เกินกว่า 1.6 พนัลา้นบาท ในแต่ละคร้ังและรวมกนัไม่เกินกว่า 
 6.4 พนัลา้นบาท 

 
(ค) ลดทุนจดทะเบียนของกองทรัสต์นอกเหนือจากเป็นการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินท่ีมาจากการ

ด าเนินงานปกติตามท่ีไดป้ระกาศไวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือการลดทุนตามมติผูถื้อหน่วย 
 

(ง) ก่อหลกัประกนัหรือภาระผูกพนัใดๆ บนทรัพยสิ์น สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือรายไดข้องกองทรัสต ์
เปล่ียนหรือเพ่ิมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

 
11 หุ้นกู้ 

 
    จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 

ประเภทหุน้กู ้
อตัรา
ดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีครบก าหนด 

30 กนัยายน 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560  

30 กนัยายน 
2561  

31 ธนัวาคม 
2560 

 (ร้อยละ) (ปี)  (หน่วย)  (พันบาท) 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

  คร้ังท่ี 1/2017           
       - ชุดท่ี 1 2.98 3 5 เมษายน 2563 800,000  800,000  800,000  800,000 
       - ชุดท่ี 2 4.18 7 5 เมษายน 2567 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
    1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000 
           
   คร้ังท่ี 1/2018           
      - ชุดท่ี 1 2.50 3 28 มิถุนายน 2564 1,800,000  -  1,800,000  - 
      - ชุดท่ี 2 2.97 4 28 มิถุนายน 2565 300,000  -  300,000  - 
      - ชุดท่ี 3 3.65 7 28 มิถุนายน 2568 380,000  -  380,000  - 
      - ชุดท่ี 4 4.06 10 28 มิถุนายน 2571 1,260,000  -  1,260,000  - 
    3,740,000  -  3,740,000  - 
รวมหุ้นกู้ - ตามมูลค่า   5,540,000  1,800,000  5,540,000  1,800,000 
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ดอกเบ้ียของหุ้นกูมี้ก าหนดช าระทุกๆหกเดือนในวนัท่ี 5 เมษายน และ 5 ตุลาคม ของทุกปี ส าหรับหุ้นกูท่ี้ออกในปี 
2560 และช าระทุกๆหกเดือนในวนัท่ี 28 มิถุนายน และ 28 ธนัวาคม ของทุกปี ส าหรับหุน้กูท่ี้ออกในปี 2561 
 
หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ไดก้ าหนดขอ้จ ากดับางประการ เช่น ก าหนดอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อมูลค่าสินทรัพยร์วมใน
อตัราไม่เกินร้อยละ 60 ณ ส้ินงวดบญัชีรายปีตลอดอายุของหุน้กู ้การละเวน้การกูย้ืม ก่อหน้ี หรือก่อภาระ ผกูพนัใดๆ 
เวน้แต่เป็นเร่ืองปกติทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติในการท าธุรกรรมประเภทนั้น 

 
12 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

    30 กนัยายน 2561    31 ธนัวาคม 2560 
  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
  (พันหน่วย / พันบาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่         
   ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์  2,602,387  25,173,623  2,602,387  25,423,452 
         

หน่วยทรัสตต์น้งวด / ปี     2,602,387  25,423,452  566,800  5,542,063 
ออกหน่วยทรัสตใ์หม่  -              -  2,035,587  19,881,389 
ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต ์  -  (249,829)  -  - 
หน่วยทรัสต์ส้ินงวด / ปี  2,602,387  25,173,623  2,602,387  25,423,452 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
ให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TFUND TLOGIS และ TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ โดยออก
หน่วยทรัสตใ์หม่จ านวน 2,035.59 ลา้นหน่วย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 19,881.39 ลา้นบาท  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการไดมี้มติ
อนุมติัลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตโ์ดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสตใ์นอตัรารวมทั้งส้ินหน่วยละ 0.0929 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 241.76 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมีนาคม 
2561 ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัรารวมทั้ งส้ินหน่วยละ 0.0031 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 8.07 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายคืนเงินจากการลดทุนช าระแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนกนัยายน 
2561 ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์
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รายการเคล่ือนไหวของก าไรสะสมส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี  

 

  ส าหรับรอบระยะเวลา   
  บญัชีตั้งแต่วนัท่ี  ส าหรับปี 
  1 มกราคม 2561 ถึง  ส้ินสุดวนัท่ี 
 หมายเหตุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  

 (พันบาท) 
ก าไรสะสมต้นงวด / ปี  44,642  204,806 
บวก การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการ     
           ด าเนินงานระหวา่งงวด / ปี 

  
3,012,873 

  
226,847 

หัก   การจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ 
          หน่วยทรัสตใ์นระหวา่งงวด / ปี 

   
13 

 
(869,197) 

  
(387,011) 

ก าไรสะสมส้ินงวด / ปี  2,188,318  44,642 
 

13 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชนต์อบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 

จ านวนเงิน 
   (บาท) (พันบาท) 
     

1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธนัวาคม 2560 22 กุมภาพนัธ์ 2561 22 มีนาคม 2561 0.0171 44,500 
1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 14 พฤษภาคม 2561 11 มิถุนายน 2561 0.1600 416,382 
1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 14 สิงหาคม 2561 11 กนัยายน2561 0.1569 408,315 

    869,197 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชนต์อบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 

จ านวนเงิน 
   (บาท) (พันบาท) 

1 ตุลาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559 23 กมุภาพนัธ์ 2560 22 มีนาคม 2560 0.1600 90,688 
1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 12 พฤษภาคม 2560  8 มิถุนายน 2560 0.1600 90,688 
1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 8 สิงหาคม 2560 6 กนัยายน 2560 0.1600 90,688 
1 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 7 ธนัวาคม 2560 0.2028 114,947 

    387,011 
 

14 ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(ก) ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ   

กองทรัสต ์
อตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทรัสต ์

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ 

อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิตามสญัญาเช่าและบริการ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของก าไรสุทธิจากการด าเนินการของกองทรัสต ์
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่า 

รายยอ่ยรายใหม่ 
ตามสัดส่วนตามระยะเวลาท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ช่ารายย่อย 
รายใหม่ แต่ไม่เกิน 3 เดือนของอตัราค่าเช่าและบริการ 

ค่านายหนา้ในการซ้ือ/ขาย/โอน
สิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

อตัราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าการซ้ือ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิ    
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

(ข) ค่าธรรมเนียมทรัสตี อตัราร้อยละ 0.060 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมส าหรับทรัพยสิ์นรวมส่วน 
ท่ีไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท 

 อตัราร้อยละ 0.045 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมส าหรับทรัพยสิ์นรวมส่วน 
ท่ีเกิน 15,000 ลา้นบาท ถึง 30,000 ลา้นบาท 

 อตัราร้อยละ 0.030 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมส าหรับทรัพยสิ์นรวมส่วน 
ท่ีเกินกวา่ 30,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

(ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะค านวณเป็นรายเดือนและช าระโดยตดัจากบญัชีของกองทรัสตเ์ป็นรายเดือน 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนส าหรับกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัตั้ ง
กองทรัสต ์ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากรตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ตามกฎหมายและอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

 
15 รายรับจากการรับประกนัการมผีู้เช่า 

 
ในระหว่างปี 2561 บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั และบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากดั 
(มหาชน) ในฐานะผูรั้บบริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้ตกลงรับประกนัการมีผูเ้ช่า ส าหรับ
ทรัพยสิ์นเฉพาะรายการท่ีว่างจากการมีผูเ้ช่า ณ วนัท่ีทรัสต์ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว หรือผูเ้ช่ารายยอ่ยไดใ้ชสิ้ทธิตามสญัญาเช่าในการยา้ยออกจากอสงัหาริมทรัพยท่ี์เช่า โดยจะ
ชดเชยรายไดใ้ห้แก่กองทรัสต์ตามอตัราค่าเช่าและค่าบริการของผูเ้ช่ารายย่อยรายล่าสุดท่ีเช่าทรัพยสิ์นดังกล่าว 
จนกวา่ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะสามารถหาผูเ้ช่ารายยอ่ยได ้และผูเ้ช่ารายยอ่ยเร่ิมช าระค่าเช่าและบริการแลว้ หรือ
จนกวา่จะส้ินสุดระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนคร้ังแรกในทรัพยสิ์นดงักล่าว 
 

16 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 
กองทรัสตไ์ดมี้การซ้ือขายเงินลงทุนในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นจ านวนเงินรวม 1,832.04  
ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 11.90 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
 
ในปี 2560 กองทรัสต์ไดซ้ื้อเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น
จ านวนเงิน 23,241 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 313.20 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
 

17 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสต์ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 
กองทรัสตด์ าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสตป์ระเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
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ด าเนินงานและสินทรัพยใ์นงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน 
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 
18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กองทรัสต์มีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กองทรัสตไ์ม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็ง
ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกองทรัสตอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ี
และความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้
การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงก ากบัดูแลระดบัการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
กองทรัสตมี์ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินกูย้ืมระยะสั้น 
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และดอกเบ้ียของหุน้กูมี้อตัราคงท่ี 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กองทรัสตต์ามเง่ือนไข ท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
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กองทรัสตไ์ม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี เน่ืองจากกองทรัสตมี์ลูกคา้จ านวนมากและ
อยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทรัสตมี์การก าหนดใหมี้การเรียกเกบ็เงินมดัจ าค่าเช่าล่วงหนา้จากลูกคา้ของ
กองทรัสต ์เพ่ือเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถเกบ็ค่าเช่าได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กองทรัสตมี์การควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกองทรัสต ์และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวข้องกนั ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
กองทรัสต์มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือ
ทางการเงิน 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 
30 กนัยายน 2561      
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า 
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม 

     

หุน้กู ้ 5,540,000 - 5,553,421 - 5,553,421 
      
30 กนัยายน 2560      
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า 
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม 

     

หุน้กู ้ 1,800,000 - 1,841,294 - 1,841,294 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 
เทคนิคการประเมินมลูค่า  
 
ประเภท เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
หุน้กู ้ ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน  

 
19 ภาระผูกพนั 

 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา 
   เช่าช่วงที่ดนิและสัญญาค่าบริการส่วนกลางที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 20,741  20,401  
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 39,571  47,950 
หลงัจากหา้ปี 242,499  249,761 
รวม  302,811  318,112 

 
20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั
การจดัสรรก าไรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 416.38  ลา้นบาท 
ผลประโยชนต์อบแทนระหวา่งกาลดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในเดือนธนัวาคม 2561  
 

21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทรัสต์ เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปี
ดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

   
*มาตรการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลาท่ีรับรู้ 
โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้
กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 

 ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินกองทรัสต ์ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง  

 
ขณะน้ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินของกองทรัสต ์
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22 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2560 ไดจ้ดัประเภทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2561 ดงัน้ี 
 
  2560 
  ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
  (พันบาท) 
งบดลุ       
ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย  52,962  6,750  59,712 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  91,737  (6,750)  84,987 
                      -      

งบก าไรขาดทุน       

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ  59,821  (59,821)  - 
ตน้ทุนการเช่าและบริการ  -  35,320  35,320 
ค่าใช่จ่ายในการบริหาร  -  24,501  24,501 
    -   
 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่มีความหมาะสมกบัธุรกิจของกองทรัสตม์ากกวา่ 
 

23 ข้อมูลเพิม่เตมิ 
 
ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2 (จ) เร่ืองการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชี งบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ไดถู้กจดัท าและน าเสนอเป็นคร้ังแรกส าหรับ
รอบระยะเวลาใหม่ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการน าเสนองบ
การเงินตามท่ีก าหนดไว ้

 
เพ่ือประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบการเงิน กองทรัสตจึ์งไดจ้ดัท าขอ้มูลเพ่ิมเติม ซ่ึง
ไม่ได้ตรวจสอบ ในรูปแบบของงบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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งบก าไรขาดทุน   ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 
   วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 
   2561  2560 
   (พันบาท) 
รายได้จากการลงทุน      
รายไดค่้าเช่าและบริการ   1,933,737   396,818  
รายไดด้อกเบ้ีย   9,474  2,917 
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า   2,586  515  
รายไดจ้ากการยึดเงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ   7,096   3,598  
รายไดอ่ื้น   1,001  9  
รวมรายได้   1,953,894   403,857 
      
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทุนการเช่าและบริการ   254,599   23,797 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์   235,793   37,633 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี   12,863  4,391  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   6,114   1,712 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   1,953   532  
ค่าใชจ่้ายในการขาย   2,920  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   71,461   18,245 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย   29,317   11,294 

ตน้ทุนทางการเงิน   132,504  55,157 
รวมค่าใช้จ่าย   747,524   152,761  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   1,206,370   251,096  

      
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน      
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  8,300   - 
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงิน  
   ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

   
1,798,204  

  
(49,491)  

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกดิขึน้และยงัไม่ 
   เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 

   
1,806,504  

  
(49,491) 

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน   3,012,874  201,605  
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งบกระแสเงินสด   ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 
   วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 
   2561  2560 
   (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน      

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน   3,012,874      201,605  
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน      
   ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน      
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    (1,949,424)  (965,038) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   1,186,692    1,003,941  
การซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์    (1,785,343)  - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์    55,000     -    
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์   (8,300)              -    
การตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี       29,317  11,294 
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ     (53,700)  (20,150) 
การลดลงเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีอ่ืน      (68,629)  3,664 
เงินสดจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี        (14,746)  - 
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น         (6,804)  (2,715) 
การเพ่ิมข้ึนในค่าภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย     58,655   - 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย       (18,895)  (16,566) 
การเพ่ิมข้ึนในภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย                   12,007   237 
การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ      82,542   5,121 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในรายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้       (1,705)  - 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินอ่ืน        5,370   (1,953) 
ดอกเบ้ียรับ          (9,474)  - 
รับดอกเบ้ีย             7,230   - 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)   9,368   (115) 
ตน้ทุนทางการเงิน   132,504   55,157 
รายการ (ก าไร) ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนใน 
   อสงัหาริมทรัพย ์

   
  (1,798,204)   

49,491 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน       (1,123,665)  323,973 
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งบกระแสเงินสด   ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 
   วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 
   2561  2560 
   (พันบาท) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืม    (3,739,966)   (1,819,000) 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืม              1,393,047    1,800,000  
เงินสดรับจากการออกจ าหน่ายหุน้กู ้             3,740,000    (20,008) 
จ่ายดอกเบ้ีย                (85,387)   (275,328) 
ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตจ่์ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์        (249,829)  - 
การจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์               (869,197)  - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ   188,668   (314,336) 
      
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร (เพิม่ขึน้) ลดลงสุทธิ    (934,997)  9,637 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด / ปี   1,168,439   41,049  
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด / ปี   233,442   50,686  
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นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
กรรมการ

นายฮิโรอากิ  ซากาเนะ
กรรมการ

นายโสภณ ราชรักษา
กรรมการ

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์     
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 7, 21 และ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท ์ 02-674-6468

แฟกซ์ 02-679-6882

เว็บไซต ์ http://bblam.co.th/

กองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์

คณะกรรมการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
(ผู้จัดการกองทรัสต์)

ทรัสตี

นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
(รกัษาการ) ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงนิ และฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท ศุนย์หลักทรัพย์หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท ์ 02-009-9999

เว็บไซต ์ http:// set.or.th/tsd/th/tsd.html

นายทะเบียน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 48 - 51
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท ์ 02-677-2000

แฟกซ์ 02-677-2222

เว็บไซต ์ https://home.kpmg.com

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

182ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน182 รายงานประจ�าปี 2561





ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 7, 21 และ 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-679 6565   แฟกซ์ : 02-287 3153

อีเมล์ : ir.treit@tmanrm.com

www.treit.co.th


