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สารจากผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

 สวสัดที่านผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกท่าน หลงัจากทไีดจ้ดัตงัทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ไทคอนสําเรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว เมอืวนัที 12 ธนัวาคม 2557 และทรสัต์ไดด้ําเนินการลงทุนในทรพัย์สนิ

ประเภทคลงัสนิคา้และโรงงาน จากทีพาร์คและไทคอน เมอืวนัที 22-23 ธันวาคม 2557 โดยลกัษณะการลงทุนมทีัง

กรรมสิทธิ สิทธิการเช่าและสทิธิการเช่าช่วง ในทีดินและอาคารคลงัสินค้าให้เช่า และกรรมสิทธิในทีดินและอาคาร

โรงงานให้เช่าทีมศีกัยภาพ จํานวน 45 ยูนิตตงัอยู่ในโครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค นิคมอุตสาหกรรม และสวน

อุตสาหกรรม ซงึตงัอยู่ในทําเลทมีกีารคมนาคมสะดวก สามารถเขา้ถึงศูนย์การขนส่งทางอากาศหรอืทางนําทีสําคญัได ้

เชน่ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิท่าเรอืกรงุเทพ (คลองเตย) ท่าเรอืนําลกึแหลมฉบงั หรอื สถานีรถไฟ เป็นตน้ 

 

 ขณะทีในปี 2557 ถือเป็นปีทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืงมากพอสมควร ในช่วงครงึปีแรก 

สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัอย่างมาก แต่อย่างไรกต็าม ในชว่งครงึปีหลงัสถานการณ์ทางการเมอืงเรมิคลีคลาย การฟืน

ตวัทางเศรษฐกจิเรมิดขีนึ จากการทีรฐับาลสามารถเรมิดําเนินการตามนโยบายทีวางไวเ้พือกระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้

สามารถขยายตวัไดเ้พมิขนึจากปีกอ่นหน้า ซึงส่งผลถึงแนวโน้มทางเศรษฐกจิ ในปี 2558 ซึงคาดว่าจะดขีนึตามลําดบั 

โดยเฉพาะอานิสงคจ์ากการเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึงทําเลทีตงัเป็นปจัจยั

สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิในภมูภิาคอาเซยีน 

 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตงัแต่วนัท ี12 - 31 ธนัวาคม 2557 นนั ทรสัต์มทีรพัย์สนิสุทธิ 3,432,972,784 บาท 

และมลูคา่ทรพัย์สนิต่อหน่วย 10.0232 บาท ซงึถอืเป็นการเรมิตน้ทดีขีองทรสัต์  

 

ในทา้ยนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอขอบพระคณุ ท่านผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และผูม้สี่วนเกยีวขอ้งทุกฝ่ าย ทีไดใ้ห้การ

สนับสนุนทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอนเป็นอย่างด ีโดยผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะพยายามอย่างเต็มที เพือจะทําให้ทรสัต์ มผีลกาารดําเนินงานทีดี และสามารถสรา้งผลตอบแทนอย่าง

เหมาะสมแกผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ได ้ 

 

 
        ขอแสดงความนบัถอื 

 

        บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

         ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
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ข้อมูลทวัไป 
 

 ชือทรสัต์ (ภาษาไทย) ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ไทคอน 

 ชือทรสัต์ (ภาษาองักฤษ) TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชือย่อทรสัต ์ TREIT 

 ทนุจดทะเบียน 3,425,000,000 บาท 

 ทนุชาํระแล้ว 3,425,000,000 บาท 

 มลูค่าทีตราไว้ 10 บาท 

 อายุทรสัต ์ ทรสัต์ไมก่าํหนดอายุ 

 ประเภทหน่วยทรสัต์ ไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

    ผูจ้ดัการกองทรสัต์       บรษิทั ไทคอนแ มนเนจเมน้ท์ จํากดั 

  

               

 

         ทรสัตี (Trustee) 

 

 ชือ  บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 02-674-6400 

 โทรสาร 02-679-5995-6 
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แผนผงัโครงสร้างทรสัต์ 
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ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 
1. ข้อมลูทวัไป 

 

 ชอื บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จํากดั (“บรษิทัฯ”) 

(TICON Management Company Limited) 

 ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 175 ชนั 13/1 (หอ้ง 1308) อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 02-679-6565 

 โทรสาร 02-287-3153 

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

 Email ฝ่ ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  Charasrit.a@ticon.co.th 

 เวลาทําการ 8.30 น. ถงึ 17.30 น. 

 ประเภทธุรกจิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT Manager) 

 ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท  

 ทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท  

 จํานวนหุน้ทอีอกและเรยีกชาํระแลว้ 1,000,000 หุน้ 

 มลูคา่ทตีราไว ้ 10.00 บาทต่อหุน้ 

 

ความเป็นมาของบริษทั 

 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จํากดั จดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคล เมอืวนัท ี20 พฤษภาคม 2556 โดยมวีตัถุประสงค์

เพอืดาํเนินการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์ โดยปจัจุบนัเป็นผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ไทคอน  
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2. ผู้ถือหุ้น 

 

รายชอืผูถ้อืหุน้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม2557 

ลาํดบั ชือผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการซือหุ้น 

จาํนวนหุ้น(หุ้น) การถือหุ้น 

1. บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 699,996 69.9996% 

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

3. นายวรีพนัธ์ พูลเกษ 1 0.0001% 

4. นางสาวจนัทมิา จรยิะโชตภิมู ิ 1 0.0001% 

5. นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร 1 0.0001% 

6. นางสาวปรมิโอภา ณชัชาจารวุทิย์ 1 0.0001% 

รวม 1,000,000 100.00% 

 

2.1  กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงานของ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์อย่างมีนัยสาํคญั 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้ ี

อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ โดย ณ ปจัจุบนั ไทคอนถือหุ้นของบรษิทัฯ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70 ของจํานวนหุ้นที

ชาํระแลว้ทงัหมดไทคอนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์

และก่อสรา้ง (Industry: Property & Construction) ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ (Sector: Property 

Development) นอกจากนี ไทคอนยงัจะทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้กท่รพัย์สนิททีรสัต์ลงทุน 

 

 2.2   แผนผงัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มไทคอน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
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2.3  รายชือนิติบคุคลทีมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

 

นิตบิคุคลในประเทศ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 

 

ลาํดบั ชือนิติบคุคล ชือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 

1. บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล 

เซอรว์สิเซส จํากดั 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

4,999,984 99.99% 

2. บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ จํากดั 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

1,449,999,993 99.99% 

 

นิตบิคุคลในต่างประเทศณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 

 

ลาํดบั ชือนิติบคุคล ชือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 

1. Shanghai TICON Investment 

Management Co., Ltd. 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

2,800,000 100.00% 

2. TICON Property Inc. บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

1,000 100.00% 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 
 

1. ความเป็นมาและวตัถปุระสงคข์องทรสัต ์

 

ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน (“ทรสัต์”) ไดจ้ดัตงัขนึตาม

พระราชบญัญตัทิรสัต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมอืวนัที 12 ธนัวาคม 2557 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุนรวม บวัหลวง จํากดั เป็นทรสัตขีองทรสัต์ และบรษิทั ไทคอนแมนเนจเมน้ท์ จํากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ทรสัต์จ ัดตงัขนึเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามทีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ประกาศกาํหนด โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพือการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย์ (Real Estate Investment Trust, “REIT”) เพือเสนอขายต่อประชาชนทวัไป โดยผูก้่อตงัทรสัต์ใน

ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดย้นืคาํขอใหร้บัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดม้ีคําสงัรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลักทรพัย์จดทะเบยีนภายใต้ชือย่อหลกัทรพัย์ 

“TREIT” โดยเริมซือขายในตลาดหลกัทรพัย์ในหมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์ กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และกอ่สรา้ง เมอืวนัท ี9 มกราคม 2558 

 ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์แล้ว ทรสัต์จะนําเงินทีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนใน

ทรพัย์สนิหลกัททีรสัต์จะลงทุนครงัแรก และผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําหน้าทีบรหิารจดัการทรสัต์ในดา้นต่างๆ ซึงรวมถึง

การลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของทรสัต์ การจดัหาแหล่งเงนิทุน การคดัเลือกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตงั บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จํากดั และ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั 

จํากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์สําหรบัทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ในการลงทุนครงัแรก เพือนําทรพัย์สนิ

ดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนและ/หรอื จําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ ทีทรสัต์ไดล้งทุน 

หรอื มไีว ้โดยรายไดท้ทีรสัต์จะไดร้บัจากการดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ไดแ้ก่ ค่าเช่า 

คา่บรกิาร และ/หรอื คา่บรกิารสว่นกลาง 

 

2. นโยบายการลงทุน 

 

การลงทุนของทรสัต์ม ี2 ประเภท คอื การลงทุนในทรพัย์สนิหลกั และการลงทุนในทรพัย์สนิอืนเพือเป็นการ

บรหิารทรพัย์สนิทเีป็นสภาพคล่องสว่นเกนิใหเ้กดิผลประโยชน์ตอบแทนแกท่รสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดงันี 

1. ทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั ซงึไดแ้ก ่อสงัหารมิทรพัย์ประเภททดีนิและสงิปลูกสรา้งทีเป็น

คลงัสนิคา้ โรงงาน และ/หรอืสาํนกังาน  

2. ทรสัต์อาจลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบรษิทัทีจดัตงัขนึโดยมวีตัถุประสงค์เพือ

ดําเนินการในลักษณะเดียวกนักบัทรสัต์ตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ ในอัตราส่วนทีกฎหมายทีเกียวข้อง

กาํหนด ซงึในปจัจุบนัทรสัต์ตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย

ไดแ้ลว้ทงัหมด และไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 99 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบรษิทันัน และผูจ้ดัการ

กองทรสัต์และทรสัตจีะตอ้งมมีาตรการหรอืกลไกในการดูแลและควบคุมให้บรษิทัดงักล่าวมกีารประกอบ

กจิการเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ทจ. 

49/2555 เรอืง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ลงวนัที 21 

พฤศจกิายน 2555 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ และประกาศอนืทเีกยีวขอ้งตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
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3. ทรสัต์อาจจะพจิารณาลงทุนเพมิเตมิในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอนืนอกเหนือจากทรีะบไุวใ้นขอ้ 1 และขอ้ 

2 หรอืทรพัย์สนิอนืใดทสีาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

จะประกาศกาํหนดใหเ้ป็นทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ 

 

3. เหตกุารณ์สาํคญัเกียวกบัการดาํเนินงานของทรสัตใ์นรอบปี 2557 

 

1. วนัท ี12 ธนัวาคม 2557 ทรสัต์ไดจ้ดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัทิรสัต์เพอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั เป็นทรสัตีของทรสัต์ และบรษิทั ไทคอนแมน

เนจเมน้ท์ จํากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2. วนัท ี22 ธนัวาคม 2557 ทรสัต์เขา้ลงทุนตามรายละเอยีดดงันี  

(ก) โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา กรรมสิทธิในอาคารคลงัสินค้าจํานวน 4 ยูนิต พืนท ี

5,540 ตารางเมตร และสทิธกิารเชา่ทดีนิ จํานวน 7 ไร ่46 ตารางวา 

(ข) โครงการ ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 สทิธกิารเชา่ในอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 9 ยูนิต พืนท ี

74,955 ตารางเมตร และสทิธกิารเชา่ / เชา่ชว่งทดีนิ 98 ไร ่3 งาน 7.6 ตารางวา  

(ค) สวนอุตสาหกรรม โรจนะ ปราจีนบุร ีกรรมสทิธิในอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 1 ยูนิต พืนที 10,020 

ตารางเมตร และกรรมสทิธใินทดีนิจํานวน 13 ไร ่8 ตารางวา  

3. วนัท ี23 ธนัวาคม 2557 ทรสัต์เขา้ลงทุนตามรายละเอยีดดงันี 

(ก) โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 กรรมสทิธิในอาคารคลังสนิคา้ จํานวน 4     

ยูนิต พนืท ี15,800 ตารางเมตร และกรรมสทิธใินทดีนิ จํานวน  16 ไร ่48.4 ตารางวา 

(ข) โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์พาร์ค ศรีราชา กรรมสทิธิในอาคารคลังสนิคา้ จํานวน 5 ยูนิต พืนท ี

44,418 ตารางเมตร และกรรมสทิธใินทดีนิ จํานวน 56 ไร ่2 งาน 15.9 ตารางวา 

(ค) โครงการ ไทคอน โลจสิตคิสพ์ารค์ แหลมฉบงั 2 กรรมสทิธใินอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 2 ยูนิต พืนท ี

9,750 ตารางเมตร และกรรมสทิธใินทดีนิ จํานวน  13 ไร ่2 งาน 26.2 ตารางวา 

(ง) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี กรรมสิทธิในอาคารโรงงาน จํานวน 2 ยูนิต พืนที 6,750 ตารางเมตร 

และกรรมสทิธใินทดีนิ 11 ไร ่2 งาน 27.6 ตารางวา 

(จ) นิคมอุตสาหกรรมปินทอง กรรมสทิธิในอาคารโรงงานจํานวน 11 ยูนิต พืนที 33,350 ตารางเมตร 

และกรรมสทิธใินทดีนิ จํานวน 66 ไร ่1 งาน 45.6 ตารางวา 

(ฉ) นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) กรรมสทิธใินอาคารโรงงาน จํานวน 4 ยูนิต พืนที 8,675 ตาราง

เมตร และกรรมสทิธใินทดีนิ 13 ไร ่2 งาน 58 ตารางวา 

(ช) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กรรมสทิธใินอาคารโรงงาน จํานวน 1 ยูนิต พืนที 1,625 ตารางเมตร และ

กรรมสทิธใินทดีนิ 2 ไร ่2 งาน 72 ตารางวา 

(ซ) นิคมอุสาหกรรมเหมราชชลบรุ ีกรรมสทิธใินอาคารโรงงาน จํานวน 2 ยูนิต พืนที 3,600 ตารางเมตร 

และกรรมสทิธใินทดีนิ 7 ไร ่89 ตารางวา 

 

4. สรปุการแก้ไขหรือการเปลียนแปลงข้อมลูในสญัญาก่อตงัทรสัตใ์นรอบปี 2557 

 

ในรอบปี 2557 ทรสัต์ไมม่กีารแกไ้ขหรอืเปลยีนแปลงขอ้มลูในสญัญากอ่ตงัทรสัต์
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5. รายละเอียดอสงัหาริมทรพัยที์ทรสัตล์งทุน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 

ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ไทคอน ไดล้งทุนในทดีนิ และคลงัสนิคา้ จํานวน 25 ยูนิต ดงัต่อไปนี 

 

ลาํดบั 
โครงการ /  

สวนอุตสาหกรรม 

ชือคลงั 

สินค้า 

 

พืนทีอาคาร 

ประมาณ (ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารคลงัสินค้า 

โฉนดทีดิน 

เลขที 

ขนาดทีดินประมาณ รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดิน อาคารคลงัสินค้า 

1 ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค           

บางนา 

(ต.บางววั อ.บางปะกง จ.

ฉะเชงิเทรา) 

DG1/1 

5,540 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีว

จํานวน 1 หลงั 4 ยูนิต 
29466 7 0 46 

สทิธกิารเช่าทดีนิ 

30 ปี 
กรรมสทิธ ิ

2 DG1/2 

3 DG1/3 

4 DG1/4 

5 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค             

อสีเทริ์น ซบีอร์ด 2 

(ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

W2/1 
5,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 2 ยูนิต 
195065 6 1 71.4 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

6 W2/2 

7 W5/1 
9,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 2 ยูนิต 
195062 9 2 77 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

8 W5/2 

9 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค          

ศรรีาชา 

(ต.สรุศกัด ิอ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี) 

W5/1 

21,750 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 3 ยูนิต 
177126 24 0 56 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ10 W5/2 

11 W5/3 

12 W16 4,200 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต 
173839, 11303 8 1 22 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

13 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค         

ศรรีาชา 

(ต.สรุศกัดอิ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี) 

 

 

W20 18,468 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต 

 

 

194794 24 0 37.9 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ
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ลาํดบั 
โครงการ /  

สวนอุตสาหกรรม 

ชือคลงั 

สินค้า 

พืนทีอาคาร 

ประมาณ (ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารคลงัสินค้า 

โฉนดทีดิน 

เลขที 

ขนาดทีดินประมาณ รูปแบบการลงทุน 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดิน อาคารคลงัสินค้า 

14 ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค              

แหลมฉบงั 2 

(ต.หนองขามอ.ศรรีาชา จ.

ชลบุร)ี 

W2 5,850 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต 
178448 7 0 21.4 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

15 FZ4 3,900 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต 
177198 6 2 4.8 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

16 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

(ปราจนีบุร)ี 

(ต.หวัหวา้ อ.ศรมีหาโพธ ิ

จ.ปราจนีบุร)ี 

W1 10,020 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอยจํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต 
47950 13 0 8 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

17 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค 

บางพล ี1 

(ต.ศรีษะจรเขใ้หญ่ อ.บางเสา

ธงจ.สมุทรปราการ) 

W1/1 

34,532 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 3 ยูนิต 

2806, 18808, 

18811, 18812, 

60712 

98 3 7.6 

สทิธกิารเช่า ทดีนิ

ประมาณ 28 ปี 

(หมดอายุ 21 ก.พ. 

2586) โดยทดีนิ

ประมาณ 25 ไร่ 

เป็นการเช่าจากที

พาร์ค และประมาณ 

73 ไร่ เป็นทดีนิที

เช่าช่วงจาก ที

พาร์ค 

สทิธกิารเช่า ประมาณ 

28 ปี (หมดอายุ 21 ก.พ. 

2586) 

18 W1/2 

19 W1/3 

20 W2 2,720 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1หลงั 1 ยูนิต 
2806 

21 W3 10,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต 

2805, 60712, 

60713, 60714 

22 W4 24,043 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 1 ยูนิต 

18789, 18790, 

18791, 18792, 

2806 

23 DG1/1 

2,900 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมี

ชนัลอย จํานวน 1 หลงั 3 ยูนิต 

2806, 60712, 

60713 
24 DG1/2 

25 DG1/3 

รวมคลงัสนิคา้ 160,523 รวมคลงัสนิคา้ 205 0 52.1    
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ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ไทคอน ไดล้งทุนในทดีนิ และโรงงาน จํานวน 20 ยูนิต ดงัต่อไปนี 

 

ลาํดบั 
นิคมอุตสาหกรรม/สวน

อุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

พืนทีอาคารประมาณ

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดทีดิน 

เลขที 

ขนาดทีดินประมาณ รปูแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดิน อาคารโรงงาน 

1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี

(ต.มาบยางพรอ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง) 

  

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

จํานวน 1 หลงั 
9994, 14727 5 1 39.7 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

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

จํานวน 1 หลงั 
31698 6 0 87.9 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

3 
นิคมอุตสาหกรรม ปินทอง 

(ต.หนองขามต.บ่อวนิ และ ต.

บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

  

  

  

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

จํานวน 1 หลงั 
7435 4 0 18 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

4 
SF.A1.8/2 

L_42/2,L_43/2 
2,125 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 
181769, 181770 4 0 11.4 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

5 SF.M1.8 G_007 2,100 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนัลอย 

จํานวน 1 หลงั 
183315 4 0 29.2 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ
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ลาํดบั 
นิคมอุตสาหกรรม/สวน

อุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

พืนทีอาคารประมาณ 

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดทีดิน 

เลขที 

ขนาดทีดินประมาณ รปูแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดิน อาคารโรงงาน 

6 

นิคมอุตสาหกรรม ปินทอง 

(ต.หนองขามต.บ่อวนิ และ ต.

บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SF.A3 G_025/3 3,250 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนั

ลอย จํานวน 1 หลงั 
185321, 185322 11 1 29.4 

กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

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

ลอย จํานวน 1 หลงั 
กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

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

ลอย จํานวน 1 หลงั 

167088 20 3 60 

กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

9 
SF.A2.7/3 

G_032/2 
3,000 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนั

ลอย จํานวน 1 หลงั 
กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

10 
SF.A2.7/2 

G_032/3 
3,000 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนั

ลอย จํานวน 1 หลงั 
กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

11 
SF.A2.7/1 

G_032/4 
3,000 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนั

ลอย จํานวน 1 หลงั 
กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

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

ลอยจํานวน 1 หลงั  

167086 

21 3 97.6 

กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

13 SF.L4.4 G_033 4,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนั

ลอยจํานวน 1 หลงั 
กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

15 นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 

(ไฮเทค)  

(ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ  

จ.พระนครศรอียุธยา) 

SF.A1.5/3 

G_1/4_5 
1,750 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนัเดยีวมชีนั

ลอย จํานวน 1 หลงั    
กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

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

ลอย จํานวน 1 หลงั 
59721 3 3 15 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ
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ลาํดบั 
นิคมอุตสาหกรรม/สวน

อุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

พืนทีอาคารประมาณ 

(ตร.ม.) 
รายละเอียดอาคารโรงงาน 

โฉนดทีดิน 

เลขที 

ขนาดทีดินประมาณ รปูแบบการลงทนุ 

ไร่ งาน ตร.วา ทีดิน อาคารโรงงาน 

17 

นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 

(ไฮเทค)  

(ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ  

จ.พระนครศรอียุธยา) 

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

ลอย จํานวน 1 หลงั 
55952 4 1 42 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

18 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

(ต.บา้นชา้ง อ.อุทยั 

จ.พระนครศรอียุธยา) 

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

ลอย จํานวน 1 หลงั 
30621 2 2 72 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

19 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

(ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร)ี 

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

ลอย จํานวน 1 หลงั 
52780 3 3 5 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

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

ลอย จํานวน 1 หลงั 
52781 3 1 84 กรรมสทิธ ิ กรรมสทิธ ิ

รวมโรงงาน 54,000 รวมโรงงาน 101 1 92.2   

รวมทงัคลงัสินค้าและโรงงาน 214,523 รวมทงัคลงัสินค้าและโรงงาน 306 2 44.3   
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มลูค่าทรพัยสิ์นตามราคาตลาด หรือ ราคายุติธรรม และอตัราส่วนต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต์  

 

ลาํดบั 
โครงการ / สวน

อุตสาหกรรม 
ชือคลงัสินค้า 

ราคาประเมินโดย 

มลูค่าทรพัยสิ์น

ตามราคาตลาด 

อตัราส่วนต่อ

มลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิ 

บ.ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซสั พรอพ

เพอตี คอนซลั

แทนท ์

ณ 1 เม.ย. 2557 ณ 1 เม.ย. 2557 

1 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

บางนา  

DG1/1 

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

3 DG1/3 

4 DG1/4 

5 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2  

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

6 W2/2 

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

8 W5/2 

9 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

ศรรีาชา  

W5/1 

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

11 W5/3 

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

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

14 ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

แหลมฉบงั 2  

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

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

16 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

บางพล ี1  

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

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

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

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

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

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

22 DG1/1 

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

24 DG1/3 

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

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

สวนอุตสาหกรรม 
ชือโรงงาน 

ราคาประเมินโดย 

มลูค่าทรพัยสิ์น

ตามราคาตลาด 

อตัราส่วนต่อ

มลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิ 

บ.ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์

(ประเทศไทย) 

บ. เน็กซสั พรอพ

เพอตี คอนซลั

แทนท ์

ณ 1 เม.ย. 2557 ณ 1 เม.ย. 2557 

26 
อมตะซติ ี

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

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

28 

ปินทอง  

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

29 
SF.A1.8/2 

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

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

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

32 
SF.A2.2 

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

33 
SF.L3.2 

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

34 
SF.A2.7/3 

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

35 
SF.A2.7/2 

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

36 
SF.A2.7/1 

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

37 
SF.B3.5 

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

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

39 

บา้นหวา้ (ไฮเทค)  

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

40 
SF.A1.5/3 

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

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

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

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

44 
เหมราชชลบุร ี 

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

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

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

รวมคลงัสินค้าและโรงงาน 3,815,500,000 3,845,500,000 4,228,000,000 1.23 
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6.      การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

 

6.1       ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จํากดั ในฐานะผูก้อ่ตงัทรสัต์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager)  

มนีโยบายดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิททีรสัต์ลงทุน ดงันี 

1. กรรมสทิธแิละสทิธกิารเชา่ระยะยาวในทดีนิและอาคารคลงัสนิคา้ ซึงทรสัต์ ซือ หรอื ทําสญัญา

เชา่ หรอื สญัญาเชา่ชว่งจากบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จํากดั (“ทพีารค์”) 

2. กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารโรงงาน ซงึทรสัต์ซอืจากบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั 

จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”)  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์นําทรพัย์สนิดงักล่าวออกใหเ้ชา่ โดยในเบอืงตน้ไดแ้ต่งตงัทพีารค์และไทคอนซงึ 

เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชียวชาญในการบริหารจัดการทรพัย์สินดงักล่าวให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ 

(Property Manager) โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะเป็นผูด้าํเนินการหาผูส้นใจเช่าพืนทีของทรพัย์สนิดงักล่าว และมี

หน้าทใีนการทําการตลาดโดยการตดิต่อลูกคา้เป้ าหมายโดยตรง หรอืการติดต่อผ่านตวักลางต่างๆ รวมทงัการส่งเสรมิ

การตลาด การให้ผูส้นใจทีจะเช่าพืนทีเขา้ชมทรพัย์สนิดงักล่าว และการเจรจากบัผูท้ีสนใจจะเช่าพืนที ทงันี ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะชําระค่าตอบแทนการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ในอัตราทีอ้างอิงตามผล

ประกอบการของอสงัหารมิทรพัย์ททีรสัต์จะลงทุนในครงัแรก 

 

6.2  ลกัษณะของสญัญาเช่า 

ภายหลงัจากวนัททีรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิททีรสัต์ลงทุน ทรสัต์โดยทรสัตไีดเ้ขา้เป็นคูส่ญัญากบัผู ้

เชา่พนืทภีายใตส้ญัญาเชา่สาํหรบัทรพัย์สนิททีรสัต์เขา้ลงทุน โดยรายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีทรสัต์ไดร้บัจากการลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ไดแ้ก่ รายได้ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้าม)ี จากการให้เช่า

คลงัสนิคา้และโรงงาน ซงึสญัญาเชา่ดงักล่าวสว่นใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน โดยมหีลกัเกณฑ์และเงอืนไขของสญัญาที

คลา้ยคลงึกนั เชน่ 

 รายไดค้า่เชา่รายเดอืน จะมาจากการใหเ้ชา่ทดีนิและอาคารคลงัสนิคา้หรอืโรงงาน 

 รายไดค้า่บรกิารรายเดอืน จะมาจากการใหบ้รกิารบํารุงรกัษา ซ่อมแซม และจดัทําให้อาคารซึง

เป็นทรพัย์สนิทเีชา่ตามสญัญาเชา่อยู่ในสภาพด ี

 รายไดค้า่บรกิารสว่นกลางรายเดอืน1 จะมาจากการให้บรกิารส่วนกลางในเรอืงต่างๆ เช่น การ

รกัษาความปลอดภยั การรกัษาความสะอาด การระบายนํา ดูแลรกัษาสวนและภูมทิศัน์ การ

ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาบรเิวณสว่นกลาง 

 การกาํหนดระยะเวลาการเชา่และการใหบ้รกิารเบอืงตน้ สว่นใหญ่กาํหนดเป็นระยะเวลาขนัตําท ี

3 ปี 

 รายไดค้า่เชา่ รายไดค้า่บรกิารและรายไดค้า่บรกิารส่วนกลางส่วนใหญ่กําหนดเป็นอตัราคงทีใน

แต่ละสญัญา และก่อนทีสญัญาเดิมจะหมดอายุจะมีการเจรจาเพือกําหนดอัตราค่าเช่าและ

คา่บรกิารใหมก่อ่นการต่ออายุสญัญา  

                                                   

1รายไดค้่าบรกิารส่วนกลางรายเดอืนจะมาจากทรพัยส์ินทีตงัอยู่ในโครงการและสวนอุตสาหกรรมดงัต่อไปนี โครงการไทคอน       

โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี 
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 สญัญาเชา่บางส่วนเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีมรีะยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึงจะมกีาร

กาํหนดอตัราคา่เชา่ล่วงหน้าเป็นจํานวนทีแน่นอนแล้ว โดยสญัญาบางส่วนจะกําหนดให้ค่าเช่า

ปรบัขนึในลกัษณะขนับนัได ซงึสญัญาเชา่ระยะยาวจะทํากบัผูเ้ช่าทีเป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมี

การเชา่พนืทจีํานวนมาก 

 สญัญาเชา่กาํหนดใหผู้เ้ชา่ตอ้งวางเงนิประกนัหรอืหลกัประกนัการเชา่กบัผูใ้หเ้ชา่ 

 

6.3 โครงสร้างรายได้ค่าเช่า 

โครงสรา้งรายไดข้องทรพัย์สนิททีรสัต์เขา้ลงทุน สามารถแบง่เป็นรายไดท้เีกดิจากการใหเ้ชา่พนืท ี

คลงัสนิคา้ และรายไดจ้ากการใหเ้ชา่พนืทโีรงงาน โดยสญัญาเชา่ สญัญาบรกิาร และสญัญาบรกิารส่วนกลาง (ถ้าม)ี นัน

จะแบง่เป็นสญัญาเชา่มาตรฐาน 3 ปี ซงึมกีารกาํหนดคา่เชา่แบบคงทีตลอดสญัญาเช่า และสญัญาเช่าระยะยาวระหว่าง 

5 ถงึ 10 ปี ซงึจะมกีารกาํหนดคา่เชา่คงท ีและ/หรอื มกีารขนึคา่เชา่เป็นลําดบัขนัระหวา่งอายุสญัญา 

รายไดข้องคา่เชา่ทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนครงัแรกมกีารกระจายตวัในดา้นการครบกาํหนดอายุของ 

สญัญาเชา่ ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ชา่ สญัชาตขิองผูเ้ชา่ และผูเ้ชา่รายใหญ่ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

(ก) การครบกาํหนดอายุของสญัญาเชา่ 

สญัญาเชา่จะครบกาํหนดอายุในปีทแีตกต่างกนัและไมม่กีารกระจุกตวัในระยะ 3 ปีแรก โดย 

สญัญาเชา่มากกวา่รอ้ยละ 40 ของสญัญาเชา่ทงัหมด จะครบกาํหนดอายุหลงัจากปี 2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี 

 

 
    ทมีา ทพีารค์และไทคอน ณ วนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

 

        สญัญาเช่าจะครบกําหนดอายุในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และหลังปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 

11.87 รอ้ยละ 29.81 รอ้ยละ 12.22 และรอ้ยละ 46.10 ตามลําดบั 
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(ข) สญัชาตขิองผูเ้ชา่ 

                 ผูเ้ชา่ในปจัจุบนัทีเช่าทรพัย์สนิทีทรสัต์จะลงทุนครงัแรก ส่วนใหญ่จะเป็นบรษิทัสญัชาติญีปุ ่ น 

โดยมขีอ้มลูของผูเ้ชา่จําแนกตามสญัชาตดิงันี 

 

                               อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดร้วม (รอ้ยละ)* 

 

 
 

                                ทมีา ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที 30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

 

(ค) ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ชา่ 

                 ผูเ้ชา่มกีารประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมทแีตกต่างกนัและไม่กระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดเป็น

การเฉพาะโดยอุตสาหกรรมทีมผีูเ้ช่ามากทีสุด ไดแ้ก่ โลจิสติคส์ รองลงมาเป็น อุปโภคบรโิภค โดยมขีอ้มูลของผูเ้ช่า

จําแนกตามประเภทธุรกจิดงัต่อไปนี 

 

                         อตัราสว่นรายไดต้่อรายไดร้วม (รอ้ยละ)* 

 

  

              ทมีา ทพีารค์และไทคอน ณ วนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
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(ง) ผูเ้ชา่รายใหญ่ 5 รายแรก 

                 รายไดต้ามสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมาจากผูเ้ช่าทีเป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมคีวามน่าเชอืถือสูง 

โดยรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคิดเป็นร้อยละ 45.85 ของรายได้ตามสญัญาเช่าของทังหมดซึงมี

รายละเอยีดดงันี 

 

ลาํดบั ชือผู้เช่า 
สดัส่วนรายได้ตามสญัญา

เช่าของทงัหมด (ร้อยละ) 

อายุสญัญาเช่า 

(ปี) 

1 Global Piping Solutions Ltd. 15.33 5 

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

3 Siam Makro Public Co., Ltd. 9.49 10 

4 Central Family Mart Co., Ltd 6.21 10 

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

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ จงึกล่าวไดว้่าสญัญาเช่าทรพัย์สนิทีทรสัต์ลงทุนครงัแรกนัน มกีารกระจายตวัของอายุของ

สญัญาเชา่ อุตสาหกรรมของผูเ้ชา่ สญัชาตขิองผูเ้ชา่ และการพงึพงิของผูเ้ชา่รายใหญ่ และเมอืพิจารณาโดยรวมแล้วจะ

พบว่า ทรพัย์สนิทีทรสัต์ลงทุนมีผูเ้ช่ารายใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมีความน่าเชอืถือ จึงคาดว่าความเสยีงของ

รายไดต้ามสญัญาเชา่จากการกระจุกตวัของผูเ้ชา่จะมจีํากดั 

 

6.4  การรบัประกนัรายได้    

ทรสัต์นีไมม่กีารรบัประกนัรายได ้

 

7.      การกู้ยืมเงิน 

 

             7.1 นโยบายการกู้ยืมเงิน 

 ในอนาคตทรสัตอ์าจกูย้มืเงนิเพอืใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนอนืทนีอกเหนือจากการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรสัตใ์หม่ดว้ยการขอสนิเชอืจากสถาบนัการเงนิการออกตราสารหนีโดยทรสัต์เช่นหุ้นกู้ หรอื

การเขา้ทาํสญัญาทมีลีกัษณะเป็นการกูย้มื หรอืตราสารอนืๆ ทงันี การกู้ยมืเงนิของทรสัต์จะเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ขอ้จาํกดั และการดาํเนินการทกีาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์

 สญัญาก่อตงัทรสัต์กําหนดให้ทรสัต์อาจกู้ยมืเงินเพอืลงทุนในทรพัยส์ินหลกัเพิมเตมิ ซึง

รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เพอืดาํเนินการปรบัปรุง

อสงัหารมิทรพัยข์องทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัยท์ทีรสัต์มสีทิธกิารเช่าให้อยู่ในสภาพด ีหรอืต่อเตมิหรอื

ก่อสรา้งอาคารเพมิเตมิบนทดีนิทมีอียูแ่ลว้ซงึเป็นของทรสัตห์รอืททีรสัต์มสีทิธกิารเช่า รวมทงัการลงทุน

ในทรพัยส์นิอนืใด การชาํระหนีททีรสัตม์อียูก่บัเจา้หนีต่างๆ และเพอืดาํเนินการอนืใดหรอืเพอืเหตุจาํเป็น

อนืใดตามทผีูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรเพอืประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 
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7.2 ข้อจาํกดัในเรืองอตัราส่วนในการกู้ยืมเงิน 

 ทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิไดโ้ดยอยู่ภายใตข้อ้จํากดัในเรอืงอตัราสว่นในการกูย้มืเงนิดงัต่อไปนี 

1. จํานวนเงนิทกีูย้มืตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรพัย์สนิรวมของทรสัต์ 

2. ในกรณีททีรสัต์มอีนัดบัความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึง

เป็นอันดับความน่าเชือถือคร ังล่าสุดทีได้รบัการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดบัความ

น่าเชอืถอืทไีดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กนิ 1 ปีกอ่นวนักูย้ืมเงนิ จํานวนเงนิที

กูย้มืตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของมลูคา่ทรพัย์สนิรวมของทรสัต์  

  ทงันี ในกรณีทตี่อมาภายหลงัจํานวนเงนิทกีูย้มืเกนิอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกนิอตัราส่วนนันมไิด้

เกดิจากการกูย้ืมเงนิเพิมเติม ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะคงอตัราส่วนการกูย้ืมเงนิไวต้่อไปกไ็ด ้แต่จะกูย้ืมเงนิเพิมเติมอีก

ไมไ่ดจ้นกวา่อตัราสว่นการกูย้มืเงนิจะลดลงจนน้อยกวา่อตัราสว่นทกีาํหนดไวด้งักล่าวขา้งตน้ 

 

7.3 การดาํเนินการทีเกียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน 

       ในการกูย้มืเงนิหรอืการกอ่ภาระผกูพนัเหนือทรพัย์สนิของทรสัต์เพอืประโยชน์ในการดาํเนินงาน 

ของทรสัต์หรอืเพอืการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ หรอืเพอืวตัถุประสงคอ์นืๆ ตามทกีําหนดในสญัญาก่อตงัทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการกูย้ืมเงนิ รวมถึงการให้หลกัประกนัใดๆ และแจ้ง

ความคบืหน้าพรอ้มขอ้สรปุในการดาํเนินการดงักล่าวแก่ทรสัตี และทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัต์ลงนามร่วมกนัในการ

เขา้ทําสญัญา และ/หรอืเอกสารใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 

       ในการลงทุนของทรสัต์ ทรสัต์ใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึงจากการกูย้มืเงนิ โดยทรสัต์เขา้ทําสญัญาเงนิกูก้บั 

ธนาคารกรงุเทพ โดยธนาคารกรงุเทพไดเ้สนอวงเงนิ จํานวนไมเ่กนิ 1,350 ลา้นบาท ซงึขอ้กําหนดและเงอืนไขของการ

กูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทกีาํหนดในสญัญาระหวา่งทรสัต์และธนาคาร โดยมรีายละเอยีดเบอืงตน้ดงัต่อไปนี 
 

ธนาคารผูใ้ห้เงินกู ้ ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ผูข้อสินเชือ ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไทคอน 

วตัถปุระสงคใ์นการกู้ยืมเงิน เพอืใชเ้ป็นเงนิทุนในการเขา้ซอืทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ 

วงเงินกู ้ ไมเ่กนิ 1,350,000,000 บาท โดยแบง่เป็น  

1) จํ านวน เ งินกู้ยื ม เพือการล ง ทุ นซือท ร ัพย์ สินหลักคร ัง แ ร ก 

860,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สิน

ทงัหมด (TAV) 

2) ส่วนทีเหลือเบิกถอนภายในปี 2558 เพือลงทุนในทรพัย์สินหลัก

เพมิเตมิโดยจะดาํเนินการขออนุมตัิลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีไดร้ะบุไว้

ในสญัญากอ่ตงัทรสัต์ และนโยบายการทํารายการระหว่างทรสัต์และ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ประเภทของอตัราดอกเบีย อตัราดอกเบยีลอยตวั 



TREIT รายงานประจําปี 2557 

 

24 

 

อตัราดอกเบีย ไมเ่กนิอตัราดอกเบยี MLR ลบรอ้ยละ 1.25  

โดย “อัตราดอกเบยี MLR” หมายถึง อัตราดอกเบยีลูกค้ารายใหญ่ชนัด ี

ประเภทเงินกู้แบบมรีะยะเวลาของธนาคารผู้ให้เงนิกู ้ (Minimum Loan 

Rate, “MLR”) 

การชาํระดอกเบีย ชาํระรายเดอืน 

ระยะเวลาชาํระคืนเงินกู ้ ปีท ี1 ถงึปีท ี7  ปลอดการชาํระคนืเงนิตน้ 

ปีท ี8 ชาํระคนืรอ้ยละ 9.00 ของเงนิตน้ 

ปีท ี9 ชาํระคนืรอ้ยละ 14.00 ของเงนิตน้ 

ปีท ี10 ชาํระคนืเงนิตน้สว่นทเีหลอืทงัหมด  
ระยะเวลาปลอดการชาํระคืนเงินต้น  ระยะเวลาปลอดการชาํระคนืเงนิตน้ จํานวน 84 เดอืน หลงัจากนันจะชําระ

เป็นราย 6 เดอืน 

หลกัประกนัการกู้ยืม ไมม่หีลกัประกนั 

เงือนไขการกู้ยืมทีสาํคญั 1) ไม่จําหน่ายจ่ายโอน หรอืก่อภาระผูกพนัในทรพัย์สินหลกัของทรสัต์ 

(Negative Pledge) 

2) ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เง ินกู้มีสิทธิในการให้บริการทางการเงินก่อน

สถาบนัการเงนิอนื ในกรณีทอีตัราหรอืราคาททีรสัต์ไดร้บัจากธนาคารผูใ้ห้

เงนิกูอ้ยู่ในอตัราทีเทียบเท่ากบัหรอืดกีว่าสถาบนัการเงนิอืน (Right to 

Match) 
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 3) เงอืนไขสาํคญัทีทรสัต์ต้องไม่ปฏบิตัิ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจาก

ธนาคารผูใ้หเ้งนิกูแ้บบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) ในเรอืงดงัต่อไปนี 

1.1. กูย้ืม ก่อหนี หรอืก่อภาระผูกพนัต่อบุคคลอืนเพิมขนึจากหนี

หรอืภาระผกูพนัทผีูกู้ม้อียู่ ณ วนัทําสญัญาฉบบันี  

1.2. จําหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนิ ประเภทอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิ

การเชา่ นอกเหนือจากการจําหน่ายทรพัย์สนิจากการใชส้ทิธิซือ

ของผู้เช่ารายย่อย (Option to Buy) ตามทีไดป้ระกาศไวใ้น

เอกสารฉบบัน ี

1.3. กอ่หลกัประกนัหรอืภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัย์สนิ หรอืรายได้

ของทรสัต์ 

1.4. ลดทุนนอกเหนือจากการเป็นการลดทุนจากสภาพคล่อง

ส่วนเกินทีมาจากการดําเนินงานปกติตามทีได้ประกาศไว้ใน

เอกสารฉบบันี หรอืการลดทุนตามมตผิูถ้อืหน่วย 

1.5. เ ป ลี ย น ห รือ เ พิ ม ผู้ บ ริห า ร อ สัง ห า ริม ท ร ัพ ย์ สํ า ห ร ับ

อสงัหารมิทรพัย์ททีรสัต์จะลงทุนในครงัแรก 

1.6. เปลยีนผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
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ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจทีทรสัต์ลงทุน 

 

 เศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2557 นัน ขยายตวัจากปี 2556 เพียงรอ้ยละ 0.7 เพราะมขีอ้จํากดัดา้นการ

เตบิโตจากทงัปจัจยัภายในและภายนอกประเทศ โดยในชว่งครงึแรกของปี เศรษฐกจิไทยถดถอยเนืองจากสถานการณ์

ทางการเมอืงสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานบางสว่นของภาครฐัและความเชอืมนัของผูป้ระกอบการในการดําเนินธุรกจิ 

รวมทงันกัท่องเทยีว ประกอบกบัหนีครวัเรอืนทอียู่ในระดบัสงูทําใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัในการใชจ้่ายและสถาบนัการเงนิ

ระมดัระวงัในการปล่อยสนิเชอื นอกจากนี การส่งออกสนิคา้ยงัฟืนตวัชา้ตามอุปสงค์ต่างประเทศทีขยายตวัอย่างค่อย

เป็นคอ่ยไป รวมทงัผูผ้ลติในประเทศไทยมขีอ้จํากดัดา้นการผลิตสนิคา้ทีใชเ้ทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว

ธุรกจิจงึชะลอการผลติและการลงทุนใหมอ่อกไป 

ในชว่งครงึหลงัของปี 2557 เศรษฐกจิไทยทยอยฟืนตวัเป็นลําดบัจากการใชจ้่ายในประเทศและอุตสาหกรรม

การท่องเทยีวทปีรบัดขีนึภายหลงัสถานการณ์ทางการเมอืงคลีคลายและภาครฐักลบัมาดําเนินการเบกิจ่ายงบประมาณ

ไดต้ามปกต ิประกอบกบัมกีารขยายการลงทุนของธุรกจิโทรคมนาคมและคา้ปลีกเพือรองรบัการเติบโตของอุปสงค์ใน

อนาคต อย่างไรก็ตาม การฟืนตัวของเศรษฐกจิยังเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะการส่งออกสินค้ายังอ่อนแอตามภาวะ

เศรษฐกจิประเทศคูค่า้หลกัทียงัอ่อนแอ โดยเฉพาะ ประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี การลดลงของค่าใชจ้่าย

ของครวัเรอืนอนัทถีูกถ่วงดว้ยรายไดเ้กษตรกรทตีกตําและภาระหนีทสีงู ระดบัความเชอืมนัของนักท่องเทียวทีเขา้มาใน

ประเทศไทยยงักลบัมาไมห่มด เนืองจากหลายประเทศยงัประกาศเตอืนการเดนิทางมาไทย ตลอดจนธุรกจิส่วนใหญ่ยงั

ชะลอการลงทุนเพราะรอการฟืนตวัของเศรษฐกจิและรอภาครฐัลงทุนในโครงสรา้งพนืฐาน 

จากรายงานของสาํนกัคณะกรรมการงานสง่เสรมิการลงทุน สาํหรบัในภาคอุตสาหกรรมปี 2557 มโีครงการยืน

ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนรวม 3,469 โครงการ รวมมลูคา่เงนิลงทุน 2,192,700 ลา้นบาท โดยอุตสาหกรรมทียืนขอรบั

ส่งเสริมการลงทุนมากทีสุดอันดับหนึง ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค อันดบัสอง อุตสาหกรรม

เคมภีณัฑ ์กระดาษ พลาสตกิ และอนัดบัสาม อุตสาหกรรมชนิสว่นยานยนต์ เครอืงจกัร ผลติภณัฑโ์ลหะ 

ขณะทีธุรกจิการให้บรกิารเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ในปี 2557 อุปทานของคลังสินค้าให้เช่า อยู่ที

ประมาณ 2,300,000 ตารางเมตร โดยในไตรมาส 4 มอีตัราครอบครองพนืทปีระมาณ 75% ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปี

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

ครอบครองพนืทปีระมาณ 67% ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน ซึงอยู่ทีประมาณ 76% ซึงสาเหตุทีอตัราครอบครอง

พนืทขีองคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ชา่ลดลงนนัมาจากการทลีดราคาคา่เชา่ใหก้บัผูเ้ช่ารายใหญ่ อีกทงัอุปทานทีเพิมมาก

ขนึ ในขณะทอีุปสงคเ์ท่าเดมิ  

 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมในปี 2558 

 

 เนืองจากในปี 2557 ถอืเป็นปีทเีศรษฐกจิไทยไมข่ยายตวั เชน่เดยีวกบัเศรษฐกจิโลกทีมคีวามอ่อนแอ แต่ทงันี 

หลงัจากทสีถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศเรมิคลีคลายในช่วงครงึปีหลงัของปี 2557 จึงคาดการณ์ไดว้่าเศรษฐกจิ

ไทยน่าจะขยายตวัไดด้ขีนึกวา่ในปีทผีา่นมา อกีทงัการลงทุนของภาคเอกชนทีจะเพิมขนึจากอานิสงส์ของราคานํามนัที

ลดลง นอกจากนี การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 จะเป็นปจัจยัที

สําคญัในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกจิทงัในประเทศไทยและในภูมภิาคอาเซียน ซึงจะส่งผลถึงอุปสงค์ใน

อุตสาหกรรมภาคอสงัหารมิทรพัย์ทจีะเพมิขนึตามมาโดยเฉพาะอย่างยงิ คลงัสนิคา้และโรงงานเพอืเชา่ 
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ปัจจยัความเสียง 
 

1.      ความเสียงเกียวกบัการดาํเนินงานของทรสัต ์

 

1.1  ความเสียงจากการปฏิบติัตามสญัญา 

  ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนครงัแรก ทรสัต์ไดเ้ขา้ทําสญัญาเช่า

ทดีนิ สญัญาเชา่ชว่งทดีนิ สญัญาเชา่อาคารและสงิปลูกสรา้ง สญัญาจะซอืจะขายอาคารและสงิปลูกสรา้ง สญัญาจะซือจะ

ขายทดีนิและสงิปลูกสรา้ง และ/หรอืสญัญาต่างๆ ทีเกยีวเนืองกบัการลงทุนและการบริหารจดัการทรพัย์สนิของทรสัต์

เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์และดําเนินการใดๆ เพือให้คู่สญัญาปฏบิตัิตาม

ขอ้กาํหนดในสญัญา 

  อย่างไรกด็ ีถึงแมจ้ะมขีอ้กําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัิตามสญัญา หรอื ผดิสญัญา หรอื 

เกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นเหตุแห่งการเลิก หรือ ผดิสญัญาได ้ในกรณีเช่นนี แม้ทรสัต์จะมสีทิธิทีจะบอกเลิกสญัญา 

เรยีกคา่เสยีหาย รวมตลอดจนเรยีกคา่ขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้วกต็าม แต่เหตุการณ์ทีคู่สญัญาผดิสญัญา

ดงักล่าวอาจทําให้ทรสัต์ไม่ไดร้บัผลประโยชน์จากการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการหรอืบงัคบัการให้เป็นไปตาม

สญัญาตามทกีาํหนดไวด้งักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของทรสัต์ตามขอ้กําหนด หรอื ในกรณีที

คู่สญัญาปฏบิตัิผดิข้อกําหนดและเงือนไขตามสญัญาทีเกียวข้องแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามทีทรสัต์

เรยีกรอ้ง ทรสัต์อาจตอ้งนําเรอืงดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมโดยการฟ้ องรอ้งต่อศาลทีเกยีวขอ้งซึงจะมคี่าใชจ้่าย

และใชเ้วลาในการดาํเนินการดงักล่าว ทงันี ทแีมนไมส่ามารถคาดการณ์ไดถ้งึระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ

รวมถงึจํานวนเงนิททีรสัต์จะไดร้บัชดเชยจากความเสยีหายต่างๆ ดงักล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดขีนึอยู่กบัดุลพินิจของ

ศาลทเีกยีวขอ้ง และถงึแมศ้าลจะมคีาํพพิากษาใหท้รสัต์ชนะคด ีทรสัต์อาจไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษา

ของศาล ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสยีงทจีะไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามจํานวนหรอืภายในระยะเวลาทคีาดการณ์ไว ้

  อนึง ในการเขา้ทําสญัญาเช่าทีดนิ สญัญาเช่าช่วงทีดนิ และสญัญาเช่าอาคารและสงิปลูกสรา้งไดม้ี

การกําหนดค่าเสียหายทีทรสัต์จะได้รบัในกรณีทีมีการผิดสญัญาโดยผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าตกลงชําระค่าเสียหาย

ให้แก่ทรสัต์ตามเงอืนไขทีระบุไวใ้นสญัญา โดยเงอืนไขดงักล่าวมีความเหมาะสมและเพือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ อย่างไรกด็ ีในบางกรณีค่าเสยีหายทีผู้ให้เช่าจะชดเชยให้แก่ทรสัต์ดงักล่าว อาจไม่เพียงพอทีจะชดเชย

มลูคา่ทางเศรษฐกจิของความเสยีหายททีรสัต์ไดร้บัจากการผดิสญัญาและอาจจะน้อยกว่ามูลค่าทีทรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนใน

ทรพัย์สนิดงักล่าว 

 

1.2  ความเสียงทีเกียวข้องกบัการหาผูเ้ช่าเมือใกล้สินสุดระยะเวลาการเช่า 

  เนืองจากทรพัย์สนิส่วนหนึงทีทรสัต์จะลงทุนครงัแรกนี เป็นสทิธิการเช่าทีดนิ อาคาร และสงิปลูก

สรา้งซงึมชีว่งระยะเวลาการเชา่อยู่ระหวา่ง 28 ถงึ 30 ปี นบัจากวนัจดัตงัทรสัต์ ซงึทรสัต์จะสามารถจดัหาประโยชน์จาก

ทรพัย์สนิดงักล่าวได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดงันัน ทรสัต์จึงมีความเสียงในการจัดหาผูเ้ช่าเมอืใกล้สินสุด

ระยะเวลาการเชา่ดงักล่าว เนืองจากชว่งระยะเวลาการเชา่เป็นปจัจยัหนึงในการพิจารณาของผูเ้ช่าในการทําสญั ญาเช่า

คลงัสนิคา้และโรงงาน อย่างไรกด็ ีเนืองจากในการทําสญัญาเช่าคลงัสนิคา้และโรงงานกบัผูเ้ช่านัน ส่วนใหญ่มลีกัษณะ

เป็นสญัญามาตรฐานทีมอีายุของสญัญาไม่เกนิ 3 ปี ทําให้ความเสยีงดงักล่าวจะเกดิขนึในช่วงระยะเวลา 3 ปีสุดท้าย

กอ่นสนิสดุสญัญาเชา่เพยีงเท่านนั นอกจากนี เนืองจากผูเ้ชา่บางสว่นมคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้และโรงงานระยะสนั 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์คาดวา่จะสามารถจดัหาผูเ้ชา่ทมีคีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้และโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี

สดุทา้ยกอ่นสนิสดุระยะเวลาการเชา่ได ้
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1.3  ความเสียงจากการทีผูเ้ช่าทรพัยสิ์นทีทรสัต์ลงทนุไม่ให้ความยินยอมในการเปลียนตวัผูใ้ห้ 

  เช่าจากเจ้าของทรพัยสิ์นเดิมเป็นทรสัต์หรือไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยสิ์น 

  เนืองจากทรพัย์สินส่วนหนึงทีทรสัต์จะลงทุนครงัแรกนีเป็นคลังสนิค้าและโรงงานทีมีผู้เช่าอยู่ใน

ปจัจุบนั เมอืทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว ผูเ้ชา่ทรพัย์สนิดงักล่าวต้องยินยอมเปลียนคู่สญัญาเช่า สญัญาบรกิาร 

และ/หรอืสญัญาบรกิารสว่นกลางจากผูใ้ห้เช่าเดมิเป็นทรสัต์และยินยอมทีจะชําระค่าเช่าทรพัย์สนิให้แก่ทรสัต์ในฐานะ

ผูใ้ห้เช่า ทังนี หากผู้เช่าปฏิเสธทีจะให้ความยินยอมดงักล่าวและไม่ชําระค่าเช่าทรพัย์สนิและค่าบรกิารให้แก่ทรสัต์ 

ทร ัสต์อาจมีความเสียงทีจะไม่ได้รบัค่าเช่าและค่าบริการซึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของทรัสต์และ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรสัต์ 

  อย่างไรกด็ ีในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนครงัแรกนี ผูใ้หเ้ชา่เดมิจะดาํเนินการแจ้งและ

อธิบายถึงรายละเอียดทีเกียวข้องกบัทรสัต์ให้ผู้เช่าได้ทราบเพือประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลียน

คู่สญัญาเช่าทรพัย์สนิจากผูใ้ห้เช่าเดมิเป็นทรสัต์ และเนืองจากขอ้สญัญาอืนๆ ในสญัญาเช่าทรพัย์สนิกบัผูเ้ช่าไม่ได้

เปลยีนแปลงจากเดมิ การปฏเิสธทจีะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวจงึมโีอกาสเกดิขนึไดน้้อย 

  ทงันี ผูใ้หเ้ชา่เดมิและทรสัต์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะแจ้งรายละเอียดสําหรบัการชําระค่าเช่า 

คา่บรกิาร และคา่บรกิารสว่นกลาง อาทเิชน่ เลขทีบญัชขีองทรสัต์ ช่องทางการชําระเงนิ เงอืนไขในการชําระเงนิ หรอื 

รายละเอียดทีเกยีวขอ้งอืนใดให้แก่ผูเ้ช่ารายย่อย เพือให้ผูเ้ช่ารายย่อยสามารถชําระค่าเช่าและค่าบรกิารให้แก่ทรสัต์

โดยตรง อนึง กรณีทผีูใ้หเ้ชา่เดมิไดร้บัชาํระคา่เชา่ คา่บรกิาร หรอืผลประโยชน์ใดๆ รวมถึงเงนิประกนัหรอืผลประโยชน์

ใดๆ อนัเป็นผลประโยชน์ททีรสัต์ควรไดร้บั ผูใ้ห้เช่าเดมิจะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ทรสัต์ภายใน 

30 วนั นับจากวนัทีผูใ้ห้เช่าเดมิไดร้บัผลประโยชน์นันจากผูเ้ช่าดงักล่าว อีกทังทรสัต์ยงักําหนดให้ผู้ให้เช่าเดิมต้อง

ดาํเนินการต่างๆ ตามทจีําเป็นเพอืรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของทรสัต์ตามสญัญาเชา่ 

 

1.4  ความเสียงของผลประกอบการของทรสัต์ขึนอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหาร 

  อสงัหาริมทรพัย ์

  บรษิทัในฐานะผูจ้ดัการทรสัต์จะแต่งตงัให้บรษิทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั (“ทีพาร์ค”) และ

บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรพัย์สิน

ประเภทคลงัสนิคา้และโรงงานตามลําดบั โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะมหีน้าทีบรหิารจดัการทรพัย์สนิทีทรสัต์จะเขา้

ลงทุนตามทผีูจ้ดัการทรสัต์มอบหมาย รวมถึงการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าว อาทิเช่น การหาผูเ้ช่าราย

ใหม ่การต่อสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารส่วนกลางกบัผูเ้ช่าปจัจุบนั การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

การบาํรงุรกัษาหรอืพฒันาทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนครงัแรกให้อยู่ในสภาพทีดแีละเหมาะสมแก่การจดัหาผลประโยชน์ 

โดยการบรหิารดงักล่าวจะสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการของทรสัต์ 

  อย่างไรกต็าม หากทีพาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เนืองจาก

เหตุผลใดเหตุผลหนึง แมว้า่ทรสัต์ไดก้าํหนดอตัราคา่ตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ไวเ้พียงพอและน่าสนใจ ทรสัต์

อาจไม่สามารถแต่งตงับุคคลอืนเพือทําหน้าทีบรหิารทรพัย์สนิทีทรสัต์จะลงทุนครงัแรกได้ดเีทียบเท่ากบัการบรหิาร

จดัการของทีพาร์คและไทคอน ซึงอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อผลประกอบการฐานะการเงินและ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรสัต์ 
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1.5  ความเสียงทีเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรสัต์กบัทีพารค์และไทคอนที 

  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินการของทรสัต ์

  บรษิทัฯในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตงัให้ทีพาร์คและไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ใน

สว่นของคลงัสนิคา้และโรงงานสาํหรบัทรพัย์สนิในการลงทุนครงัแรกตามลําดบั ในขณะเดยีวกนัทีพาร์คและไทคอน ก็

ยงัคงเป็นเจ้าของคลงัสนิคา้และโรงงานในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเดยีวกนักบัทรสัต์ และ

รวมถงึการทไีทคอนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน 

(“TFUND”) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทพีารค์โลจสิตคิส ์(“TLOGIS”)  และ  กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไทคอน อินดสัเทรยีล โกรท (“TGROWTH”) นอกจากนี ทีพาร์คและไทคอนยงัเป็นผูเ้สนอขายคลงัสนิคา้และโรงงาน

ใหแ้กท่รสัต์ ซงึบทบาทต่างๆ ของทพีารค์และไทคอนทมีตี่อทรสัต์อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัทรสัต์

ได ้ไมว่า่จะเป็นการคดัเลอืกคลงัสนิคา้และโรงงานมาเสนอขายให้กบัทรสัต์ และการจดัหาผูเ้ช่าใหม่ ประกอบกบัการที

ไทคอนจะเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่ของทรสัต์ และทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์และกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ทัง 3 กองทุนดงักล่าว จึงอาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการทําหน้าทีเป็นผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์และหาผูเ้ชา่ใหท้รพัย์สนิทเีป็นของทรสัต์ ไทคอน ทพีารค์ และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทงั 3 กองทุน

ดงักล่าว 

  อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯไดจ้ดัให้มมีาตรการในการป้ องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย

กําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือกซือคลงัสนิคา้และโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าทีของไทคอนและ      

ทพีารค์ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อย่างรอบคอบและระมดัระวงั ดงันี 

1. กาํหนดมาตรการทีใชใ้นการกํากบัดูแลโดยจดัให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ดําเนินการนําเสนอ

ขอ้มูลคลงัสินคา้หรอื โรงงานทีเป็นกรรมสทิธิหรอืสิทธิครอบครองของ ทีพาร์ค หรอื ไทคอน 

หรอื TFUND หรอื TLOGIS หรอื TGROWTH หรอื ทรสัต์ อย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการ

กําหนดค่าเช่าของคลังสินค้าและโรงงานทีสามารถเทียบเคียงกนัได้ เมอืคํานึงถึงขนาดของ

อาคาร พืนทีใช้สอย ทําเลทีตัง และรูปแบบของสิงปลูกสร้าง โดยจะกําหนดให้อยู่ในระดบั

ใกล้เคยีงกนั เพือให้เกิดความโปร่งใสและเพือให้ลูกคา้แต่ละรายมีข้อมูลของคลังสินค้าหรือ 

โรงงานทสีามารถใหเ้ชา่ไดใ้นชว่งเวลานนัอย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจอย่างเท่าเทยีมกนั 

2. กาํหนดรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ทีทีพาร์คและไทคอนจะ

ไดร้บัจากการทําหน้าทเีป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์ ใหใ้กลเ้คยีงกบัรูปแบบและอตัรา

คา่ธรรมเนียมททีพีารค์และไทคอนจะไดร้บัจากการทําหน้าทีเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของ

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทงั 3 กองทุนดงักล่าว 

3. กําหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์ (โปรดดู

รายละเอยีดเพิมเติมในหวัขอ้ ขอ้มูลเกยีวกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์) ซึงผูจ้ดัการกองทรสัต์

สามารถเปลยีนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) กรณีทผีลการดาํเนินงานประจําปีของอสงัหารมิทรพัย์ททีรสัต์ลงทุนตํากว่าประมาณการผล

การดาํเนินงานทรีะบไุวใ้นแผนการดําเนินงานประจําปีทีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ไดเ้สนอ

และได้รบัอนุมตัิจากผู้จ ัดการทรสัต์เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ 

(Fiscal Year) เวน้แต่ในกรณีทมีเีหตุสดุวสิยั และ 

(ข) กรณีอัตราการเช่าทรพัย์สินทีบริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอนตํากว่าร้อยละ 50 เป็น

ระยะเวลา 3 เดอืนตดิต่อกนั เวน้แต่ในกรณีทมีเีหตุสดุวสิยั 

 ทงันี ในบางกรณีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจพิจารณาให้มกีารซ่อมแซมทรพัย์สนิทีทรสัต์ลงทุน 

โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจพิจารณาดําเนินการซ่อมแซมดว้ยตวัเอง และเบกิเป็นค่าใชจ้่ายของทรสัต์ ในกรณีที
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เป็นงานซ่อมแซมเล็กน้อย หรอื เป็นงานทีจะต้องใชค้วามเชยีวชาญในการซ่อมแซม หรอื งานทีจะต้องทําในเวลาท ี

จํากดั อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีการซ่อมแซมดงักล่าวมีมูลค่าสูง ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะพิจารณาให้

ผูเ้ชยีวชาญทําการถอดแบบราคามาประกอบการพจิารณาเบอืงตน้ 

 

1.6  ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการกู้ยืมเงิน 

  เนืองจากทรสัต์มคีวามประสงค์ทีจะกู้ยืมเงนิ จํานวนไม่เกิน  860 ล้านบาท บาท หรือ คดิเป็น

ประมาณรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัย์สนิรวมของทรสัต์ ณ วนัทลีงทุนครงัแรกของมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธขิองทรสัต์ ณ วนัที

ลงทุนครงัแรก เพอืเป็นแหล่งเงนิทุนสว่นหนึงในการลงทุนในทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนครงัแรก ดงันนั ทรสัต์อาจมคีวาม

เสยีงเกดิขนึจากการกูย้ืมเงนิดงักล่าวได ้เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบยีอาจส่งผล

กระทบต่อการดําเนินงานของทรสัต์และความสามารถของทรสัต์ในการจ่ายผลตอบแทนให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ซึงตาม

สญัญากอ่ตงัทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไร

สทุธทิปีรบัปรงุแลว้ของรอบปีบญัช ี(กาํไรสทุธทิอีา้งองิสถานะเงนิสดของทรสัต์) นอกจากนี ทรสัต์อาจมสีภาพคล่องไม่

เพยีงพอในการชาํระดอกเบยีและเงนิตน้ตามทกีาํหนดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ทงันี ใน

กรณีทีทรสัต์ไม่สามารถชําระดอกเบยีและเงินต้นตามทีกําหนดอนัเป็นการผิดสญัญา ธนาคารอาจบงัคบัจํานองใน

ทรพัย์สนิทนํีาไปเป็นหลกัประกนัเงนิกูไ้ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทกีาํหนดในสญัญากูแ้ละสญัญาจํานองทเีกยีวขอ้ง 

  หากผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดวา่อตัราดอกเบยีจะมคีวามผนัผวนอย่างมาก และจะทําให้เกดิผลกระทบ

อย่างมนียัสาํคญัต่อคา่ใชจ้่ายดา้นดอกเบยีเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจดัให้มกีารป้ องกนัความเสยีงจากการผนัผวน

ของอตัราดอกเบยี เช่น การใชเ้ครอืงมือทางการเงนิปรบัเปลียนอัตราดอกเบยีแบบลอยตวัเป็นแบบคงที หรอื การ

ดําเนินการใดๆ กบัเจ้าหนี เช่น การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี เป็นต้น โดยทรสัต์จะดําเนินการดงักล่าวโดย

คํานึงถึงข้อกฎหมายทีเกยีวข้องและประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยทรสัต์เป็นสําคญั รวมถึงผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะ

ตดิตามผลการดาํเนินงานของทรสัต์และปจัจยัภายนอกต่างๆ เพอืลดความเสยีงดงักล่าว 

 

2.     ความเสียงทีเกียวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์น 

 

2.1  ความเสียงจากการแข่งขนัทีสูงขึนซึงอาจส่งผลให้อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 

  ในปจัจุบนัการแข่งขนัในธุรกจิระหว่างผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทเดยีวกบัทรสัต์

เพมิสงูขนึ ทงัในเรอืงของการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และการแสวงหาผูเ้ชา่ทน่ีาเชอืถอืเพอืมาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซึง

การแขง่ขนัดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบในดา้นลบต่อการประกอบธุรกจิของทรสัต์ นอกจากนี บรษิทัคูแ่ขง่ดงักล่าวอาจจะมี

แหล่งเงนิทุนและปจัจยัสนบัสนุนอนืๆ ทเีออืใหส้ามารถแขง่ขนักบัทรสัต์ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ซึ งการแข่งขนัดงักล่าว

อาจเพมิตน้ทุนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ หรอื ทําใหอ้ตัราการเชา่ และ/หรอื อตัราค่าเช่าทีทรสัต์เรยีกเกบ็จากผูเ้ช่า

ลดลง 

 อย่างไรก็ตาม บุคลากรบริษัทฯในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทร ัพย์เป็นผู้มี

ประสบการณ์ในธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็นเวลานาน รวมทังทรพัย์สินทีทรสัต์จะลงทุนครงัแรกเป็น

คลงัสนิคา้และโรงงานทีมีคุณภาพมาตรฐานสูง และมรีะบบสาธารณูปโภคทีมีประสทิธิภาพ ทําให้สามารถรองรบัต่อ

ความตอ้งการของผูเ้ชา่ใชง้านเพอืการอุตสาหกรรมทงัในปจัจุบนัและอนาคต 
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2.2  ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง

ของผูเ้ช่า 

  ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบริการส่วนกลาง ทีทรสัต์จะไดร้บัจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า สญัญา

บรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารสว่นกลาง (แลว้แต่กรณี) จะเป็นทมีาของรายไดห้ลกัของทรสัต์ ดงันนั ฐานะการเงนิของ

ผูเ้ชา่รายใหญ่หรอื ผูเ้ชา่รายเลก็จํานวนหลายรายรวมกนั อาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของทรสัต์ ทงันี โดยปกติผู้

เช่าจะต้องวางเงนิประกนัการเช่าเป็นมูลค่าเท่ากบัค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 

เดอืน (ตามแต่เงอืนไขในแต่ละสญัญา) ซึงทรสัต์สามารถยึดเงนิประกนัการเช่าดงักล่าวไดห้ากทรสัต์ไม่สามารถเรยีก

เกบ็คา่เชา่ คา่บรกิาร และ/หรอื คา่บรกิารสว่นกลางจากผูเ้ช่าไดต้ามกําหนด อย่างไรกต็าม ในกรณีทีทรสัต์จําเป็นต้อง

ให้ผูเ้ช่าย้ายออกจากทรพัย์สนิทีเช่าตามกฎหมาย เนืองจากผูเ้ช่าผดินัดชําระค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิาร

สว่นกลาง หรอื ผดิสญัญานนั ระยะเวลาในทางปฏบิตัทิใีชใ้นการดาํเนินการใหผู้เ้ชา่ย้ายออก และ/หรอื เวลาทีใชใ้นการ

หาผูเ้ชา่ใหมอ่าจมากกวา่ 3 เดอืนขนึไป ซงึความล่าชา้ดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องทรสัต์ 

 

 2.3  ความเสียงจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสญัญา 

  ทรสัต์มคีวามเสยีงในกรณีทผีูเ้ชา่บางรายอาจไม่ต่ออายุสญัญา หรอื ผูเ้ช่าบางรายเรยีกรอ้งให้มกีาร

ปรบัเปลยีนเงอืนไขในสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารส่วนกลาง ซึงเอือประโยชน์ต่อทรสัต์น้อยลง

หากเปรยีบเทยีบกบัสญัญาทไีดท้ําไวใ้นปจัจุบนั หรอืในกรณีทมีผีูเ้ชา่จํานวนมากไม่ต่ออายุสญัญาและทรสัต์ไม่สามารถ

หาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมไดใ้นเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นอาจส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของทรสัต์ อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานปกติผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์จะหารอืกบัผูเ้ชา่ล่วงหน้ากอ่นครบกาํหนดอายุสญัญาเช่า ทําให้สามารถดําเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่มา

ทดแทนไดใ้นกรณีทีผูเ้ช่ารายเดมิไม่ต่ออายุสญัญาเช่า โดยเมอืพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาของผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย์จะเหน็วา่ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์สามารถบรหิารจดัการทรพัย์สนิทีทรสัต์จะลงทุนครงัแรกให้มอีตัรา

การเชา่ในระดบัทสีงูในอดตีทผีา่นมา 

  ในกรณีทผีูเ้ชา่บางรายสามารถยกเลกิสญัญาเชา่กอ่นครบกําหนดอายุสญัญาเช่าโดยจะไม่ถูกยึดเงนิ

มดัจําประกนัการเชา่จากการยกเลกิสญัญาเชา่กอ่นครบกาํหนดอายุสญัญาเชา่ และทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มา

ทดแทนผูเ้ชา่รายเดมิไดใ้นเวลาอนัสมควร อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงนิสดและผลการดําเนินงานของทรสัต์ 

อย่างไรกต็าม จํานวนสญัญาเชา่ทมีเีงอืนไขใหผู้เ้ชา่สามารถยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุสญัญาเช่าโดยจะไม่ถูก

ยึดเงนิมดัจําประกนัการเช่ามเีพียง 7 สญัญา จากจํานวนสญัญาเช่าทงัหมด 37 สญัญา จึงคาดว่าผลกระทบจากการ

ยกเลกิสญัญาเชา่ในลกัษณะดงักล่าวมโีอกาสเกดิขนึไมม่ากนกั 

  ทงันี ทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนในครงัแรกจะครบกําหนดอายุสญัญาเช่าในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

และ หลงัปี 2560 จะคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 11.87 รอ้ยละ 29.81 รอ้ยละ 12.22 และรอ้ยละ 46.10 ของพืนทีเช่า

ทงัหมด ตามลําดบั  

 

2.4  ความเสียงทีเกียวกบัใบอนุญาตก่อสร้าง 

  ผูเ้ชา่ทรพัย์สนิจากทรสัต์อาจทําการต่อเตมิดดัแปลงทรพัย์สนิทเีชา่จากทรสัต์ซงึต้องไดร้บัใบอนุญาต

ดดัแปลงอาคารจากเจา้พนกังานทอ้งถนิ ทงันี ในกรณีทมีกีารต่อเตมิดดัแปลงทรพัย์สนิทเีชา่โดยไม่มใีบอนุญาตดงักล่าว 

เจา้พนกังานทอ้งถนิมอีํานาจพจิารณาให้ผูด้ดัแปลงหรอืเจ้าของอาคารแกไ้ขหรอืระงบัการใชอ้าคารส่วนทีดดัแปลงต่อ

เติมดงักล่าวได ้ดงันัน ทรสัต์อาจมคีวามเสยีงทีอาจจะมคี่าใชจ้่ายในการรอืถอนส่วนของอาคารทีดดัแปลงต่อเติมใน
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ลกัษณะดงักล่าวหากผูเ้ชา่ไมด่าํเนินการตามคาํสงัของเจ้าพนักงานท้องถินในการรอืถอนส่วนของอาคารทีดดัแปลงต่อ

เตมิ 

  อย่างไรกด็ ีสญัญาเชา่กบัผูเ้ชา่ทรพัย์สนิไดม้กีารใหผู้เ้ชา่วางเงนิประกนัการเช่า เพือเป็นหลกัประกนั

การปฏบิตัิตามสญัญาเช่าของผู้เช่า และกรณีทีผู้เช่าทําการดดัแปลงหรอืต่อเติมใดๆ โดยปราศจากความยินยอม

ของทรสัต์ จะถอืเป็นเหตุในการผดิสญัญาเชา่ของผูเ้ชา่ ดงันนั ทรสัต์จะสามารถนําเงนิประกนัการเช่าดงักล่าวมาใชเ้ป็น

คา่ใชจ้่ายในการรอืถอนสว่นของอาคารทดีดัแปลงต่อเตมิได ้

  นอกจากนี เมอืสนิสดุระยะเวลาการเชา่หรอืสญัญาเชา่สนิสดุลง ผูเ้ช่ามหีน้าทีต้องส่งมอบทรพัย์สนิที

เชา่คนืในสภาพด ีรวมทงัทําให้ทรพัย์สนิทีเช่ากลบัคนืสู่สภาพเดมิหากมกีารดดัแปลงหรอืต่อเติมใดๆ โดยผูเ้ช่าเป็นผู้

ชาํระคา่ใชจ้่ายเองหรอืผูเ้ชา่จะชาํระคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการดงักล่าวให้แก่ทรสัต์ ดงันัน ความเสยีงในส่วนทีเกยีวกบั

ใบอนุญาตดดัแปลงอาคารรวมถึงการดําเนินการต่างๆ ทีเกยีวขอ้งจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อการ

ดาํเนินงานและสถานะการเงนิของทรสัต์ 

 

2.5  ความเสียงทีเกียวข้องกบัการส่งมอบทีดินหลงัจากสญัญาเช่าทรพัยสิ์นสินสุด 

  เนืองจากทรสัต์จะลงทุนบางสว่นในสทิธิการเช่าทีดนิโดยทรสัต์จะเขา้ทําสญัญาเช่าทีดนิ สญัญาเช่า

ชว่งทดีนิ และสญัญาเชา่อาคารและสงิปลูกสรา้งกบัทีพาร์ค ซึงสญัญาเช่าดงักล่าวกําหนดให้ทรสัต์มหีน้าทีต้องรอืถอน

อาคารและสงิปลูกสรา้งบนทดีนิเพอืสง่มอบทดีนิคนืใหแ้กท่พีารค์เมอืครบกาํหนดอายุสญัญาเช่า ทรสัต์จึงมคีวามเสยีงที

จะมภีาระและมคีา่ใชจ้่ายในการรอืถอนอาคารและสงิปลูกสรา้ง 

  อย่างไรกด็ ีทรสัต์สามารถนําซากทไีดจ้ากการรอืถอนอาคารคลงัสนิคา้ไปจําหน่ายเพือนํามาชดเชย

คา่ใชจ้่ายในการรอืถอนได ้นอกจากนี ทรสัต์ยงัมเีวลาในการดําเนินการส่งมอบทีดนิคนืตามสญัญาถึง 180 วนัในการ

ดาํเนินการดงักล่าว จงึอยู่ในวสิยัททีรสัต์สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไมส่ง่ผลกระทบต่อทรสัต์ 

  ทงันี สมมตฐิานเกยีวกบัการรอืถอนดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นอนาคต ซงึอาจทําให้ทรสัต์มี

คา่ใชจ้่ายในการรอืถอนเพมิขนึและอาจสง่ผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อสถานะทางการเงนิของทรสัต์ในปีทีระยะเวลา

การเชา่สนิสดุลง 

 

2.6  ความเสียงจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่า และ/หรือ อตุสาหกรรม และ/หรือ สญัชาติของผูเ้ช่า 

  ผูเ้ชา่รายใหญ่ 5 รายแรกของทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนในครงันี ณ วนัที 30 มถิุนายน 2557 คดิเป็น

อตัราสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 46 ของรายไดร้วม โดยมผีูเ้ชา่รายใหญ่สุดคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 15 ของรายไดร้วม  

ดงันัน หากผู้เช่ารายใหญ่รายใดรายหนึงดงักล่าวไม่สามารถชําระค่าเช่า ยกเลิกสญัญา หรอื ไม่ต่อสญัญา จะส่งผล

กระทบในด้านลบต่อรายได้ของทรัสต์ประกอบกับลักษณะของผู้เช่าตามสญัญาเช่ามีการกระจุกตัว ทังในด้าน

อุตสาหกรรมและสญัชาตขิองผูเ้ชา่ ซงึหากเกดิการเปลียนแปลงทางโครงสรา้งอุตสาหกรรม หรอื เกดิปญัหาในกรณีท ี

เกยีวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า หรอื การยกเลิกสญัญา

ของผูเ้ชา่รายใหญ่ดงักล่าว ซงึอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของทรสัต์ 

 อย่างไรก็ด ีทีพาร์คและไทคอนในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์เชอืว่า ประเทศไทยยังคงมี

ศกัยภาพในการลงทุนและยงัคงเป็นทสีนใจของนกัลงทุนทจีะยา้ย และ/หรอื ขยายฐานมายงัประเทศไทย ดงันัน โอกาส

ทผีูเ้ชา่รายใหญ่จํานวนมากจะไมส่ามารถชาํระคา่เชา่ ยกเลกิสญัญา หรอืไมต่่อสญัญาในเวลาเดยีวกนั รวมถึงโอกาสทีผู้

เชา่รายใหญ่ทุกรายจะไดร้บัผลกระทบจากโครงสรา้งอุตสาหกรรมทีเปลียนไปในช่วงเวลาเดยีวกนั และส่งผลทางลบ

ต่อทรสัต์น่าจะมคีวามเป็นไปไดต้ํา 
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2.7  ความเสียงเรืองการเวนคืนอสงัหาริมทรพัยท์งัหมดหรือบางส่วนในการลงทนุครงัแรก 

ของทรสัต์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนทีดิน และ ทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน

อสงัหาริมทรพัยอ์นัอาจส่งผลต่อผลประกอบการของทรสัต์ 

  หากมกีารเวนคนืทรพัย์สนิทงัหมดหรอืบางสว่นททีรสัต์เขา้ลงทุนครงัแรกตามหลกัเกณฑ์และวธิีการ

ทกีาํหนดในพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. 2530 (รวมถงึการแกไ้ขเพิมเติม) และกฎหมายอืน

ทเีกยีวขอ้ง (“กฎหมายวา่ดว้ยการเวนคนื”) ทรสัต์อาจไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการเวนคนื เนืองจากไม่

เป็นไปตามเงอืนไขต่างๆ ทกีาํหนดในกฎหมายดงักล่าว หรอื ทรสัต์อาจไดร้บัคา่ชดเชยในจํานวนทีน้อยกว่าเงนิทีทรสัต์

ลงทุนซงึจะสง่ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อธุรกจิผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงนิของทรสัต์ 

  อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีมีการเวนคืนอสังหาริมทร ัพย์ประเภทคลังสินค้าทีทร ัสต์ เช่าจาก 

ทพีารค์ไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่น ทีพาร์คตกลงจะคนืค่าเช่าบางส่วนสําหรบัคลงัสนิคา้ดงักล่าวให้แก่ทรสัต์ภายใน 30 

วนั นบัจากวนัททีพีารค์ไดร้บัเงนิทไีดร้บัจากการเวนคนืตามทกีาํหนดในสญัญาเชา่ทเีกยีวขอ้ง  

  นอกจากนี เนืองจากสญัญาเช่าทรพัย์สินทีเป็นคลงัสนิคา้จํานวน 1 ยูนิต ทีผูเ้ช่ารายย่อยทํากบัที

พารค์ กาํหนดใหผู้ใ้หเ้ชา่ชดใชค้า่เสยีหายและค่าใชจ้่ายตามจรงิและเหมาะสม และใชค้วามสามารถอย่างดทีีสุดในการ

จดัหาสถานทีเช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลังสินค้าให้แก่ผู้เช่าในกรณีทรพัย์สินถูกเวนคืน เมอืทรสัต์เขา้ลงทุนใน

ทรพัย์สนิดงักล่าว ทรสัต์จะมภีาระในการดําเนินการตามขอ้สญัญาดงักล่าว และเพือไม่ให้ทรสัต์รบัภาระและค่าใชจ้่าย

อนัเกนิสมควร ทรสัต์จะทําขอ้ตกลงกบัทพีารค์เพอืกาํหนดใหท้พีาร์คมหีน้าทีดําเนินการตามขอ้กําหนดดงักล่าวให้แก่ผู้

เชา่โดยทพีารค์จะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทงัหมดแทนทรสัต์ในกรณีททีรพัย์สนิดงักล่าวถูกเวนคนื 

  ทังนี จากข้อมูลทีสามารถตรวจสอบได้ในเบืองต้น ณ วันที 31 มีนาคม 2557 ทีตังของ

อสงัหารมิทรพัย์ททีรสัต์จะลงทุนครงัแรกไมอ่ยู่ในเขตทดีนิในบรเิวณทจีะเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรกต็าม ทีแมน

ไม่สามารถประเมนิความเป็นไปไดใ้นการถูกเวนคนืของอสงัหารมิทรพัย์ไดใ้นอนาคตเนืองจากการเวนคืนขนึอยู่กบั

นโยบายและความจําเป็นในการใชพ้นืทขีองรฐัในชว่งเวลานนัๆ 

 

2.8  ความเสียงเรืองการใช้สิทธิตามสญัญาเช่าทีผูเ้ช่าทาํกบัผูจ้าํหน่ายทรพัยสิ์นในการซือ 

ทรพัยสิ์นบางรายการ  

  เนืองจากสญัญาเชา่ทรพัย์สนิทผีูเ้ชา่ทํากบัไทคอนบางรายการ ไดแ้ก่ ทรพัย์สนิทีเป็นโรงงานจํานวน 

9 หลงั ใหส้ทิธิผูเ้ช่าซือทรพัย์สนิดงักล่าวได ้โดยทรพัย์สนิทีเป็นโรงงาน จํานวน 1 หลงั ผูเ้ช่ามสีทิธิซือทรพัย์สนิเมอื

สนิสดุระยะเวลาการเช่าครงัแรก หรอื วนัที 31 มกราคม 2559 ในราคาอาคารและทีดนิตามทีกําหนดไวใ้นสญัญาเช่า 

สว่นอกี 8 หลงั ผูเ้ชา่มสีทิธซิอืทรพัย์สนิไดต้ลอดระยะเวลาการเชา่ครงัแรก ในราคาอาคารตามทีกําหนดไวใ้นสญัญาเช่า 

และราคาทดีนิในราคาตลาด ณ วนัทใีชส้ทิธซิอื  

  ดงันนั เพอืใหท้รสัต์สามารถเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิทเีป็นโรงงานดงักล่าวได ้บรษิทัฯ จึงไดด้ําเนินการ

ใหไ้ทคอนจดัสง่หนงัสอืถงึผูเ้ชา่เพอืขอใหย้นืยนัวา่ จะไม่ใชส้ทิธิดงักล่าวในช่วงเวลาทีจะมกีารโอนกรรมสทิธิทรพัย์สนิ

ใหแ้กท่รสัต์ อย่างไรกด็ ีแมผู้เ้ชา่จะให้คํายืนยนัดงักล่าว ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธิซือภายหลงัทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิแล้ว 

อนัเป็นผลให้ทรสัต์ต้องจําหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าวได้ในราคาทีอาจตํากว่ามูลค่าตลาด ณ ขณะนัน หรือ ตํากว่ามูล

คา่ททีรสัต์ไดเ้ขา้ลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว และทรสัต์ยงัตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการดําเนินการเพือโอนกรรมสทิธิทรพัย์สนิ

ดงักล่าวใหแ้กผู่เ้ชา่  

  อย่างไรก็ดี สญัญาจะซือจะขายทรพัย์สินระหว่างทรสัต์กบัไทคอนและสัญญาอืนๆทีเกียวข้อง

กาํหนดให ้ในกรณีทผีูเ้ชา่ใชส้ทิธซิอืทรพัย์สนิดงักล่าว และราคายุตธิรรม (ซงึหมายถงึ ราคาทสีงูกวา่ระหว่างราคาตลาด 

ณ วนัจดทะเบยีนซอืขายทรพัย์สนิ หรอื ตน้ทุนของการไดม้าซงึทรพัย์สนิของทรสัต์) สูงกว่าราคาใชส้ทิธิหกัค่าใชจ้่ายที



TREIT รายงานประจําปี 2557 

 

34 

 

เกดิขึนในการขายทรพัย์สนิดงักล่าว ไทคอนจะชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใชส้ิทธิหกัค่าใช้จ่ายที

เกดิขนึในการขายทรพัย์สนิดงักล่าว (อาทเิชน่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ คา่ธรรมเนียมการโอน เป็นตน้) และไทคอนจะพยายาม

อย่างดทีีสุดในการหาทรพัย์สินประเภทโรงงานหรือคลงัสินค้าทีมรีาคา ขนาด ทําเล และอตัราค่าเช่าทีไม่ดอ้ยกว่า

ทรพัย์สนิดงักล่าวมาเสนอใหผู้จ้ดัการทรสัต์พจิารณาลงทุนทดแทน รวมทงัไทคอนจะยกเวน้ค่านายหน้าในการขายและ

จดัหาทรพัย์สนิทดแทนดงักล่าว  

ในกรณีททีรสัต์ไมไ่ดร้บัโอนกรรมสทิธใินทรพัย์สนิทดแทนภายในวนัทมีกีารโอนทรพัย์สนิออก 

จากทรสัต์ ไทคอนจะชดเชยผลประโยชน์ทีสูญเสยีไปในช่วงระยะเวลา 12 เดอืน นับจากวนัโอนทรพัย์สนิดงักล่าว

ใหแ้กท่รสัต์ตามรายละเอยีดทตีกลงกนั เพอืใหท้รสัต์ไดร้บัผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนจากทรพัย์สนิดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากทผีูเ้ชา่แจง้ความประสงคจ์ะใชส้ทิธดิงักล่าวให้แก่ทรสัต์ในฐานะผูใ้ห้เช่าทราบ ทรสัต์จะต้อง

ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการโอนทรพัย์สนิซึงโดยทวัไปจะใชร้ะยะเวลาประมาณไม่เกนิ 6 เดอืน ซึงคาดว่าระยะเวลา

ดงักล่าวอยู่ในวสิยัททีแีมนและไทคอนจะสามารถดาํเนินการรว่มกนัดงักล่าวเสรจ็สนิได ้  

 

2.9  ความเสียงทีเกียวข้องกบัสิทธิการเช่าทีดินระยะยาวในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พารค์  

  บางพลี 1 

  เนืองจากทดีนิบางสว่นในโครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค บางพลี 1 เป็นทีดนิทีทีพาร์คทําสญัญา

เชา่ระยะยาวจากเจา้ของทดีนิซงึเป็นบุคคลธรรมดา จํานวน 8 ราย (“สญัญาเช่าหลกั”) โดยทรสัต์จะทําสญัญาเช่าช่วง

ทดีนิดงักล่าวจากทพีารค์ จงึมคีวามเสยีงทเีจา้ของทดีนิอาจเลกิสญัญาเชา่หลกั หรอื สญัญาเชา่หลกัสนิสุดลงเนืองจากที

พารค์ผดิสญัญาเชา่หลกั หรอื ไมช่าํระคา่เชา่ใหก้บัเจ้าของทีดนิ อนัเป็นเหตุให้สญัญาเช่าช่วงระหว่างทีพาร์คกบัทรสัต์

สนิสดุลงไปดว้ย ทรสัต์จงึมคีวามเสยีงทจีะเสยีสทิธกิารเชา่กอ่นครบกาํหนดอายุ  

  อย่างไรกต็าม ในการเชา่ทดีนิตามสญัญาเชา่หลกั เจ้าของทีดนิจะไดร้บัค่าเช่าจากทีพาร์คเป็นรายปี 

และมกีารปรบัเพิมอตัราค่าเช่าทุกๆ 3 หรอื 5 ปี (แล้วแต่สญัญา) ซึงเจ้าของทีดนิจะไดป้ระโยชน์จากการให้เช่าทีดนิ

ระยะยาวตามสญัญาเชา่หลกัอย่างสมาํเสมอ รวมทงัทดีนิดงักล่าวจะต้องใชท้ีดนิของทีพาร์คซึงทรสัต์เช่าเป็นทางออกสู่

ถนน ทําใหเ้จา้ของทดีนิมขีอ้จํากดัในการใชป้ระโยชน์และจําหน่ายทีดนิดงักล่าวให้แก่ผูอ้ืน อีกทงัสญัญาเช่าหลกัยงัได้

ให้สทิธิทีพาร์คในการซือทีดนิทีเช่าก่อนบุคคลอืน (Right of First Refusal) หากเจ้าของทีดนิมคีวามประสงค์จะขาย

ทดีนิ 

  นอกจากนี เพอืป้ องกนัความเสยีงทอีาจเกดิขนึดงักล่าวขา้งตน้ ทพีารค์จะมกีารแกไ้ขสญัญาเช่าหลกั

กบัเจา้ของทดีนิทุกราย เพอืกาํหนดใหเ้จา้ของทดีนิใหส้ทิธแิกผู่เ้ชา่ชว่งในการเยยีวยาเหตุผดิสญัญาในกรณีทีทีพาร์คผดิ

สญัญาเชา่หลกักบัเจา้ของทีดนิ โดยเจ้าของทีดนิจะไม่บอกเลิกสญัญาเช่าหลกั หรอื ถือว่าสญัญาเช่าหลกัสนิสุดลงใน

กรณีททีพีารค์ผดิสญัญาโดยทนัท ีแต่จะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ชา่ชว่งทราบเพอืใหผู้เ้ชา่ชว่งเขา้ไปเยยีวยาเหตุผดิสญัญาดงักล่าว 

อาทเิชน่ ชาํระคา่เชา่หรอืแกไ้ขเหตุดงักล่าวกอ่น หรอืใหส้ทิธผิูเ้ชา่ชว่งดาํเนินการเพอืรบัโอนสทิธกิารเชา่จากทพีารค์  

 

2.10  ความเสียงในกรณีทีทรสัต์มีข้อจาํกดั และ/หรือ ภาระในการให้เช่าพืนทีทรพัยสิ์นบางรายการ 

  เนืองจากสญัญาเชา่ทรพัย์สนิทเีป็นคลงัสนิคา้จํานวน 1 สญัญาทีผูเ้ช่าทํากบัทีพาร์ค ผูเ้ช่าไม่ไดเ้ช่า

พืนทีอาคารทงัหมด และผูเ้ช่ามสีทิธิเช่าพืนทีส่วนทีเหลือไดก้่อนผูเ้ช่ารายอืน (Right of First Refusal) ทงันี ผูใ้ห้เช่า

ตอ้งแจง้และไดร้บัความยินยอมเป็นหนังสอืจากผูเ้ช่าหากจะให้เช่าพืนทีส่วนทีเหลือแก่บุคคลอืน โดยในกรณีดงักล่าว

ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งกอ่สรา้งกาํแพงและรวัเพมิเตมิ ดงันนั เมอืทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าวแล้ว หากผูเ้ช่าปจัจุบนัไม่

เชา่พนืทสีว่นทเีหลอื หรอืขอเชา่พนืทสีว่นทเีหลอืเพมิเพยีงบางสว่น และ/หรอื ไม่ให้ความยินยอมดงักล่าว ทรสัต์จะไม่

สามารถนําพนืทอีาคารสว่นทเีหลอืไปใหบ้คุคลอนืเชา่ หรอืทรสัต์อาจจะไมส่ามารถหาผูเ้ชา่พนืทีส่วนทีเหลือได ้(แล้วแต่

กรณี) หรอื หากหาผูเ้ชา่พนืทสีว่นทเีหลอืได ้ทรสัต์กจ็ะมภีาระในการกอ่สรา้งเพมิเตมิดงักล่าว  
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  อย่างไรกด็ ีทรสัต์จะทําข้อตกลงกบัทีพาร์คเพือกําหนดให้ทีพาร์ครบัประกนัการมผีูเ้ช่าตลอดอายุ

สญัญาเชา่จนกวา่จะมผีูเ้ชา่พนืทสีว่นทเีหลอืทงัหมด รวมทงัรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งเพิมเติมดงักล่าวทงัหมด

หากมกีารใหเ้ชา่พนืทสีว่นทเีหลอืแกบ่คุคลอนื 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ทรสัต์ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายทมีนีัยสําคญัและเกยีวขอ้งโดยตรงกบัธุรกจิของทรสัต์ทีผูจ้ดัการกองทรสัต์

เชอืวา่จะมผีลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อผลการดาํเนินงานของทรสัต์ 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรสัต์ 

 

ของรอบปีบญัชีปีที 1 ตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทรสัต์ 

 

จาํนวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

คา่ตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต์ 642 0.02% 

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 193 0.01% 

คา่นายทะเบยีน 59 0.00% 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 649 0.02% 

คา่ใชจ้่ายอนื ๆ 1,967 0.06% 

รวมค่าใช้จ่ายทงัหมด* 3,510 0.11% 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซอืขายหลกัทรพัย์และคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทเีกดิขนึจากการซอืขายหลกัทรพัย์ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุนทีทรสัต์เป็นผูอ้อก 
 

1. หน่วยลงทุน 

 

จํานวนเงนิลงทุนในโครงการ     4,285,000,000 บาท 

มลูคา่ทตีราไว ้      10.00 บาทต่อหน่วย 

จํานวนหน่วย       342,500,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยทรสัต์     ไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

ราคาของหน่วยทเีสนอขาย      10.00 บาทต่อหน่วย 

มลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัท ี31ธนัวาคม 2557   10.0232 บาท 

 

2. ข้อมลูผู้ถือหน่วย  

 

ณ วนัท ี12 ธนัวาคม 2557) 

 

 ลาํดบั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 สาํนกังานประกนัสงัคม 50,000,000 14.60% 

2 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค จํากดั 41,100,000 12.00% 

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

4 บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 20,000,000 5.84% 

5 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 20,000,000 5.84% 

6 บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 10,000,000 2.92% 

7 ธนาคารออมสนิ 10,000,000 2.92% 

8 บรษิทั อาคเนย์ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 10,000,000 2.92% 

9 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พรอ็พเพอรต์เีวลท์ ฟนัด์ 3,986,500 1.16% 

10 บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 3,000,000 0.88% 

(*ประเภทการปิดสมุดทะเบยีน: IPO) 
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3. ข้อจาํกดัการจดัสรรหน่วยทรสัต์แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนั ผู้ลงทุนต่างด้าว และ

ข้อจาํกดัการถือ/โอนหน่วยทรสัต ์

 

 ข้อจาํกดัการจดัสรรหน่วยทรสัต์แก่บคุคลใด กลุ่มบคุคลเดียวกนัผูล้งทนุต่างด้าว 

 

1. บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยทรสัต์ไดไ้ม่เกนิอตัรารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ที

ชาํระแลว้ทงัหมด ตามทสีาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  

2. ในกรณีททีรสัต์มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทย ทรสัต์จะมผีูถ้ือหน่วยทรสัต์ ซึงเป็นผูล้งทุน

ต่างดา้วถือหน่วยทรสัต์ไดไ้ม่เกินอัตรารอ้ยละ 49 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทีชําระแล้วทังหมด ตามที

กฎหมาย กฎ หรอืขอ้กาํหนดใดๆ กาํหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ 

3. ผูก้อ่ตงัทรสัต์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะถอืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ ไดไ้ม่เกนิอตัรารอ้ยละ 50 ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทีชําระแล้วทังหมดทังหมด ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด โดยให้นับรวมหน่วยทรสัต์ทีถือโดยกลุ่ม

บคุคลเดยีวกนักบัผูก้อ่ตงัทรสัต์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ดว้ย 

4. ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของทรสัต์ทีตนทําหน้าทีเป็นทรัสตีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของจํานวน

หน่วยทรสัต์ทชีาํระแลว้ทงัหมด ตามทสีาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด โดยใหน้บัรวมหน่วยทรสัต์ทถีอืโดยกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัท

รสัตดีว้ย 

 (ทงันี เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 

หรอืแกไ้ขเปลยีนแปลงสดัสว่นการจดัสรรเป็นอย่างอนื) 

นอกจากนี ยังมีข้อจํากดัสิทธิในกรณีทีผูถ้ือหน่วยทรสัต์ถือหน่วยทรสัต์เกินกว่าอัตราทีกําหนด โดยผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะไมม่สีทิธริบัผลประโยชน์ตอบแทนและไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในส่วนทีตนถือหน่วยทรสัต์

เกนิกว่าอัตราทีกําหนด โดยทรสัต์จะยกผลประโยชน์ตอบแทนส่วนดงักล่าวให้เป็นของผูถ้ือหน่วยทรสัต์รายอืนตาม

สดัสว่น และถอืวา่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทงัปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้  

 
 ข้อจาํกดัในการโอนหน่วยทรสัต ์

 

 ทรสัต์ไมม่ขีอ้จํากดัในการโอนหน่วยทรสัต์ อย่างไรกด็ ีในกรณีทกีารโอนหน่วยทรสัต์จะทําให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์

รายใดถอืหน่วยทรสัต์เกนิขอ้จํากดัในการถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์จะปฏเิสธการ

โอนหน่วยทรสัต์ในสว่นทจีะทําใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ถอืหน่วยทรสัต์เกนิขอ้จํากดัในการถอืหน่วยทรสัต์ 
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4. การจ่ายผลตอบแทนของทรสัต ์

 

4.1 นโยบายการจ่ายปันผล 

ทรสัต์มนีโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างน้อยปีละ 2 ครงั อย่างไรกด็ ี

ในกรณีทีผู้จ ัดการกองทรสัต์เห็นสมควร ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์มากกวา่ปีละ 2 ครงัได ้ทงันี 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

90 ของกําไรสุทธิทีปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัสนิรอบปี

บญัชหีรอืรอบระยะเวลาบญัชทีีมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนันแล้วแต่กรณีหรอือตัราอืนใดท ี

ก.ล.ต.กาํหนด 

2. ในกรณีททีรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ 

 

4.2 ข้อจาํกดัและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

1. ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจรงิแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ว่ามีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือ

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์ใดเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทีจําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด 

ผูจ้ ัดการกองทรสัต์จะแจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัช้าถึงข้อจํากดัสทิธิในการได้รบั

ผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่บุคคลหรือ

กลุ่มบคุคลเดยีวกนันัน ในส่วนทีเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรสัต์ทีจําหน่ายไดแ้ล้ว

ทงัหมด เวน้แต่กฎหมายทเีกยีวขอ้งกาํหนดหรอืผอ่นผนัเป็นอย่างอนื โดยใหป้ระโยชน์ตอบแทน

ดงักล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรสัต์โดยผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จะพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีมสีทิธิไดร้บัในคราว

นนั  

2. ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบียน และอัตรา

ประโยชน์ตอบแทน โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไวใ้นทเีปิดเผย ณ ททีําการทุกแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมุด

ทะเบยีนและทรสัตหีรอืแจง้ขอ้มลูผา่นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

3. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิโอนเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารของผูถ้ือ

หน่วยทรสัต์ หรือเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผูถ้ือหน่วยทรสัต์ตามชอืและทีอยู่ที

ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

4. ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ไมใ่ชส้ทิธขิอรบัประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธิ

เรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไมนํ่าประโยชน์ตอบแทน

จํานวนดงักล่าวไปใชเ้พอืการอนืใดนอกจากเพอืประโยชน์ของทรสัต์ 

5. ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์

ระหวา่งปีบญัชมีมีูลค่าตํากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธิทีจะไม่จ่าย
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ประโยชน์ตอบแทนในครงันัน และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกบั

ประโยชน์ตอบแทนทจีะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

4.3  การจ่ายปันผลในรอบปี ตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 – 31 ธนัวาคม 2557 

  -ทรสัต์ยงัไมม่กีารจ่ายปนัผล- 
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โครงสร้างการจดัการ 

 
โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บรษิทั และเจา้หน้าทบีรหิารตามโครงสรา้ง ดงันี 

 

1.  แผนผงัโครงสร้างการจดัการ 

 

 
 

2.  คณะกรรมการบริษทั 

 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการ 1 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทั ซงึประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุ ิจํานวน 6 ท่าน ดงันี 

 
ลาํดบั ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 

1. นายสรร วเิทศพงษ ์ ประธานกรรมการ 
และกรรมการอสิระ 

ปรญิญาตร ี/
เศรษฐศาสตร ์

 

 เลขานุการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั (ปจัจุบนั) 
 กรรมการกํากบักจิการพลงังาน   

- สํานกังานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 
 นกัวชิาการคลงัผูท้รงคณุวุฒ ิ 

- กระทรวงการคลงั 
 กรรมการบรหิาร  

- ธนาคารโลก กรุงวอชงิตนั ด.ีซี. 
2. นายโสภณ บุณยรตัพนัธุ ์ กรรมการอสิระ ปรญิญาโท / 

บญัช ี
 กรรมการผูจ้ดัการ  

– บจก. วเีน็ท แคปปิตอล 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 – บมจ. หลกัทรพัยเ์อเซยีพลสั 
 กรรมการวชิาชพีดา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ี 

– สภาวชิาชพีบญัช ี
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ลาํดบั ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 

 กรรมการวชิาชพีดา้นบญัชบีรหิาร  
– สภาวชิาชพีบญัช ี

 อนุกรรมการทดสอบการปฏบิตังิานเกยีวกบัการสอบ
บญัช ี– สภาวชิาชพีบญัช ี

 กรรมการ 
 – บจก. โคแอน 
– บจก. แองเคอร ์โซลูชนัส ์
– บมจ. ซงัโกะ ไดคาซตงิ 
– บจก. คอปเปอร ์ไวรด์ 
– ศูนยบ์รหิารทรพัยส์นิทางปญัญา มหาวทิยาลยัมหดิล 
–  บจก. มอรสินัซเีคเอส 
–  บจก. เน็ทแบนด ์คอนซลัตงิ 
–  บจก. วนิทค์อม เทคโนโลย ี
– บจก. เอน็ทเีอน็ โซลูชนั  
– บจก. ไอ-วชินั โซลูชนั 
– บจก. ไทย ออโตโมทฟี วซีเีอฟ 
– บจก. บลู ฟิช โซลูชนั 
– บจก. เดอะแวลลูซสิเตมส ์

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
- บจก. ไทยอนิควิเบเตอร ์ดอท คอม 

4. Mr. Kiyoshi Okubo กรรมการ Master of 
Engineering 

 General Manager of Financial & New Business 
Department 
 - Mitsui & CO. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 

 General Manager in Corporate Planning Division  
- JA Mitsui Leasing Corporation 

 General Manager of Corporate Investment Division 
 - Mitsui & Co Ltd. 
 

5. นายชาย วนิิชบุตร กรรมการ ปรญิญาตร ี/ 
บรหิารธุรกจิ 

 กรรมการ  
– บจก. อโีคอนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส 

 กรรมการ  
– บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั 
– บจก. บางกอกออฟฟิศ 3 
– บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

 กรรมการผูจ้ดัการ  
– บจก. โรจนะ พรอ็พเพอรต์ ี

6. นาย อมร จุฬาลกัษณานุกูล กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท / 
บรหิารการจดัการ 

 รบัผิดชอบในการหาธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จํากดั) มหาชน รวมทังหา
ลูกคา้รายใหม่ใหก้บัธนาคารและนําเสนอผลติภณัฑ์ต่างๆ 
ทีทางธนาคารให้บริการทงัผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชือ 
ผลติภณัฑต่์างๆ ทางดา้นวาณิชธนกจิ 

 ร่วมพจิารณา กลนักรองและตดัสินใจในการนําเสนอ กบั
ทางธนาคารเพือพิจารณาอนุมตัิในการให้บริการต่างๆ
ดงักล่าว กลุ่มลูกค้าทีดูแลจะอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยเน้นทอีุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์
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2.1 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบริษทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชอืแทนบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดแ้ก ่กรรมการ 2 คนใน 

ลําดบัท ี3 ถงึ 6 ลงรายมอืชอืรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

 

              2.2       หน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

       หน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื หน้าทีและความ

รบัผดิชอบต่อตวับรษิทั และหน้าทแีละความรบัผดิชอบต่อทรสัต์ภายใตก้ารบรหิาร ซงึมรีายละเอยีดดงันี 

 

 2.2.1     หน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อบริษทัฯ 

1. ปฏบิตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติที

ประชุมของผู้ถือหุ้นดว้ยความซือสตัย์ สุจรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ และมคีวาม

รบัผดิชอบทเีป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบรษิทัฯ และกํากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ ายบรหิาร

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้

การกาํกบัดแูลกจิการทดี ี 

3. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัฯ ในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

4. ดําเนินการให้มีรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมี

ประสทิธผิลและเชอืถอืได ้

5. ควบคมุ ดแูล ใหฝ้่ ายบรหิารมกีารปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ ายอย่างมจีรยิธรรม และมคีวาม

เท่าเทยีมกนั 

6. มคีวามพรอ้มทีจะใชดุ้ลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การ

บรหิารงาน การแต่งตงักรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดําเนินงาน ตลอดจนพรอ้มทีจะ

คดัค้านการกระทําของกรรมการอืนหรอืฝ่ ายจดัการ ในกรณีทีมคีวามเห็นขดัแย้งในเรอืงทีมี

ผลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

7. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑ์และกฎขอ้บงัคบัที

เกยีวขอ้ง โดยกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรอืงนนัๆจะไมม่สีทิธอิอกเสยีง 

8. กรรมการอสิระพจิารณาและใหค้วามเหน็เกยีวกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเกยีวโยงกนั 

หรอืรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัทรสัต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีเกยีวขอ้ง 

รวมทงัการซอืขายทรพัย์สนิทมีนียัสาํคญั 

9. กรรมการอสิระจะเป็นผูแ้ต่งตงัผูต้รวจสอบภายใน 

10. พจิารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีทีเห็นว่ามเีรอืงทีสําคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และ

ยงัมไิดม้กีารบรรจุไวใ้นวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

11. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้ริหาร” ต่อบรษิัทฯ ตาม

เกณฑท์บีรษิทัฯกาํหนด 

12. พจิารณาคดัเลอืก แต่งตงักรรมการบรษิทัแทนกรรมการเดมิทพีน้จากตําแหน่ง  รวมทงัคดัเลือก 

เสนอแต่งตงักรรมการเพมิเตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

13. ในกรณีทีจําเป็นคณะกรรมการสามารถขอคําแนะนําหรอืความเห็นทางวชิาชีพจากทีปรกึษา

ภายนอกเกยีวกบัการดาํเนินกจิการ โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย 
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14. พิจาณาและอนุมัติเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ การจดัประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ การคดัเลือก 

เสนอแต่งตงั และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นตน้  

15. กรรมการใหมค่วรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กยีวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยคณะ

ผูบ้รหิารหรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมาย 

 

 2.2.2    หน้าทีและความรบัผิดชอบต่อทรสัต ์

1. กําหนดนโยบายทีสําคญัของทรสัต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรพัย์สิน การ

คดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นตน้ 

2. พจิารณาอนุมตักิารซือหรอืขายทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไวต้าม

นโยบายของบรษิทัฯ 

3. พจิารณาอนุมตักิารจดัหาแหล่งเงนิทุนใหแ้กท่รสัต์ ซงึรวมถงึแหล่งทมีาของเงนิทุน จํานวน

ของเงนิทุน ขอ้กาํหนด และเงอืนไขต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง 

4. ดูแลจัดการให้ผู้บรหิารมกีารรายงานผลประกอบการของทรสัต์ รวมทงัรายงานประเด็น

ต่างๆ ทสีาํคญัต่อคณะกรรมการในทุกๆ ไตรมาส หรอืในเวลาอนัสมควร 

5. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยของทรสัต์ 

6. พจิารณาอนุมตักิารจดัประชมุผูถ้อืหน่วยของทรสัต์ 

7. พิจารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนัระหว่างทรสัต์กบัผู้จ ัดการกองทรสัต์ 

และทรสัต์กบับุคคลทีเกยีวขอ้งกบัผู้จดัการกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์และกฎขอ้บงัคบัที

เกยีวขอ้งโดยกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรอืงนนัๆจะไมม่สีทิธอิอกเสยีง 

8. กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกยีวกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเกยีว

โยงกนั หรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัทรสัต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที

เกยีวขอ้งรวมทงัการซอืขายทรพัย์สนิทมีนียัสาํคญั 

9. กรรมการอสิระเป็นผูแ้ต่งตงัผูต้รวจสอบภายใน 

10. พจิารณาอนุมตัแินวทางดาํเนินการเพอืบรหิารความเสยีงต่างๆ ทอีาจเกดิขนึกบัทรสัต์ 

11. ดแูลใหท้รสัต์มกีารควบคมุภายในทเีป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไวใ้นระบบการควบคุม

ภายในของทรสัต์ 

12. แต่งตงัคณะอนุกรรมการขอ้ร้องเรียนและข้อพิพาท ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม

เพอืให้ดําเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนและขอ้พิพาทเกยีวกบัทรสัต์จากบุคคลภายนอกตาม

การเสนอของฝ่ ายกาํกบัการปฏบิตังิานและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

13. คดัเลอืก เสนอแต่งตงั เสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองทรสัต์ รวมทงัจดัประชุมผูส้อบ

บญัชอีสิระ ตามความเหมาะสม 

14. หากกรรมการรบัทราบขอ้มลูภายในทีเป็นสาระสําคญัอนัจะมผีลต่อการเปลียนแปลงราคา

หลักทรัพย์ของทรสัต์ กรรมการจะต้องระงบัการซือขายหลักทรพัย์ของทรสัต์ในช่วง

ระยะเวลาทเีหมาะสมก่อนทีขอ้มูลในนันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผย

ขอ้มลูทเีป็นสาระสาํคญันนัต่อบคุคลอนื โดยผูฝ้ ่ าฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 
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3. ผู้บริหาร 

 

รายชอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มดีงันี 

 

ชือ ตาํแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ทีผ่านมา 

1. นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท / 

บรหิารการจดัการ 

- รบัผดิชอบในการหาธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จํากดั) มหาชน รวมทงัหา

ลูกค้ารายใหม่ให้กบัธนาคารและนําเสนอผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ทีทางธนาคารให้บริการทงัผลิตภณัฑ์ทางด้าน

สนิเชอื ผลติภณัฑต่์างๆ ทางดา้นวาณิชธนกจิ 

- ร่วมพิจารณา กลันกรองและตัดสินใจในการนําเสนอ 

กบัทางธนาคารเพือพิจารณาอนุมตัิในการให้บริการ

ต่างๆดงักล่าว กลุ่มลูกค้าทีดูแลจะอยู่ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ โดยเน้นทอีุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

2. นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร ผูอ้ํานวยการ 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ  

ปรญิญาโท / 

บรหิารจดัการ (การเงนิ) 

- พจิารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้าง

โรงงาน และ /หรือคลังสินค้าเพือเช่ารวมถึงการลงทุน

ของสนิทรพัยใ์นรูปแบบต่างๆ 

- พิจารณาการจําหน่ายทรัพย์สินของกลุ่มไทคอนใน

รูปแบบต่างๆใหก้บักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึง

การดําเนินการจดัตงักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี 

 กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“TFUND”) 

 กองทุนรวมอสังหา ริมทรัพย์ทีพา ร์ค โลจิสติคส ์

(“TLOGIS”) 

 กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอนอินดสั

เทรยีลโกรท (“TGROWTH”) 

.3 นายธรีเมศร ์วุฒภิทัรพบิูลย ์ ผูอ้ํานวยการ 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  

ปรญิญาโท  / 

บรหิารธุรกจิ 

ปรญิญาตร ี /การบญัชี  

- ดูแลจัดทํางบการเงินและงบประมาณของบริษัท  

TMAN  TREIT บรหิารสภาพคล่องของบรษิทั คํานวณ 

NAV เงนิปนัผลของกองทุนและจดัเตรยีมรายงานต่างๆ 

ทีเกียวข้องกบัฝ่ ายบัญชีการเงินตามขอ้กําหนดของ 

กลต ตลท และทรสัต ี 

- จดัทําประมาณการรายได้ การหาจุดคุ้มทุน รายงาน

วเิคราะหส์ําหรบัผูบ้รหิาร วเิคราะห์ผลต่างงบประมาณ 

งบกระแสเงินสด รายงานการเคลือนไหวของเงินสด 

จัดการเรืองภาษีต่างๆ ของบริษัทฯ การปิดบัญช ี

ตดิต่อกบัธนาคาร สรรพากร ผูส้อบบญัช ีผูจ้ดัจําหน่าย

ลูกคา้และอนืๆ 
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4 .นางสาวปรมิโอภา  

ณัชชาจารุวทิย ์

ผูอ้ํานวยการ 

ฝา่ยบรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์

ปรญิญาตร ี/  

วารสารศาสตรแ์ละ

สอืสารมวลชน 

- ดูแลดา้นการหา และใหข้อ้มูลเกยีวกบัอาคารโรงงานแก่

ลูกค้าหรือผู้สนใจเช่าพืนทีสําหรับกลุ่มลูกค้าบริษัท

ญปีุน่ 

- การจัดทํ าสัญญาเช่า  และสัญญาบริการ สําหรับ

ทรพัยส์นิใหเ้ช่า 

- ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ช่าทรพัยส์ินในการขอใบอนุญาต

ต่างๆทเีกยีวกบัการประกอบกจิการ เช่น ใบอนุญาตใช้

ทดีนิ, รง.3, ใบอนุญาตทํางาน 

- ประสานงาน และช่วยในการอํานวยความสะดวกให้แก่

ผูเ้ช่าในการติดต่อหน่วยงานรฐั เช่น การนิคมฯ, BOI 

เป็นตน้ 

- ดูแลและบริหารจดัการให้อสงัหาริมทรพัยข์องกลุ่มไท

คอน รวมถึงโรงงานทีเป็นทรพัยส์ินของ TFUND และ 

TGROWTH ใหอ้ยูใ่นสภาพดีทงัในระหว่างทีมี และไม่

มผีูเ้ช่า 

- ดูแลให้การทํางานของฝ่ ายขาย การทําขอ้ตกลงและ

เงอืนไขในการทําสญัญาเช่าโรงงาน รวมถึงการต่ออายุ

สญัญาเช่าใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเงือนไขทีกองทุน

รวมกําหนดไว ้

- ประสานงานและจดัเตรยีมขอ้มูล เอกสารทเีกยีวกบัการ

ปฏิบัติงานอันเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมฯให้แก่

ผูจ้ดัการกองทุนสําหรบังานซ่อมทีเป็นรายการประจํา 

และตามทผีูจ้ดัการกองทุนรอ้งขอ 

- ดูแลรบัผดิชอบงานดา้นประกนัภยัของกลุ่มไทคอน 

เพอืควบคุมดูแลใหโ้รงงานทุกโรงไดร้บัการประกนัภยั

ครบถว้น 

5. นายชณิวชัร ์ศริทิรพัยภ์ญิโญ ผูอ้ํานวยการ 

ฝา่ยกํากบัการ

ปฏบิตังิานและนกัลงทุน

สมัพนัธ ์

ปรญิญาตร ี/  

นิตศิาสตร ์

- ดําเนินการเกียวกบัเรืองกรรมสิทธิและสิทธิการเช่าใน

ทดีนิ 

- ดําเนินการเกียวกบัการจดทะเบียนทางธุรกิจกบั กรม

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น จดทะเบียน

บริษัท   จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว  จด

ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  ยนืสําเนาบญัชี

รายชือผผู้ถือหุ้น  ขอรับรองหนังสือรับรองของ

บรษิทั  และจดทะเบยีนสาขาของบรษิทั เป็นตน้ 

- ดําเนินการเกยีวกบัเรืองเครืองหมายการค้า กบัสํานัก

เครอืงหมายการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

- ตดิต่อสอบถามขอ้มูลดา้นผงัเมอืง , การก่อสรา้งอาคาร

ใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด 

- ให้คําปรึกษา / คําแนะนํา ทางด้านกฎหมาย ต่าง ๆ 

การร่างสญัญา บนัทึก  การจดัทําหนังสือมอบอํานาจ 

ใหฝ้า่ยต่าง ๆ  

- อยูร่ะหว่างการสรรหา - ผูอ้ํานวยการ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน  

- - 
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4. ผู้มีอาํนาจควบคมุ 

 

- ไมม่ ี– 

 

5. กรรมการอิสระ 

  

ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบตัิอย่าง

น้อยดงัต่อไปนี 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมสีทิธิออกเสยีงทงัหมดในบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื

บคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบคุคลทเีกยีวขอ้งตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย์) 

2. ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานรวมทงัไมเ่ป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีปรกึษา ทไีดร้บัเงนิเดอืนประจําจาก

บรษิทัฯ หรอื บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอื เป็นบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้โดยตอ้งไมม่ผีลประโยชน์

หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไมน่้อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทังในด้าน

การเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอื เป็นบคุคลทีอาจมคีวามขดัแย้งใน

ลกัษณะทจีะทําใหข้าดความเป็นอสิระ 

4. ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม หรอืบคุคลทีอาจมี

ความขดัแยง้และไมไ่ดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทนเพอืรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการหรอืผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่ 

5. พรอ้มทจีะใชด้ลุยพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระและในกรณีทจีําเป็นเพอืผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และพรอ้ม

ทจีะคดัคา้นการกระทําของกรรมการอนืๆหรอืของฝ่ ายจดัการ 

6. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษิทั เพอืตดัสนิใจในกจิกรรมทสีาํคญัของบรษิทัฯ 

7. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทเีหมาะสม หรอืเป็นผูม้ศีกัยภาพสงูและเป็นทยีอมรบั 

8. ไมเ่ป็นบคุคลทมีชีอือยู่ในบญัชรีายชอืบคุคลทตีลาดหลกัทรพัย์เหน็วา่ไมส่มควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรพัย์ 

9. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์ กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงิน 

กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้ องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 

กฎหมายทเีกยีวกบัธุรกจิการเงนิในทํานองเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

โดยหน่วยงานทมีอีํานาจตามกฎหมายนนั ทงันี ในความผดิเกยีวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมทีเกยีวกบั

การซอืขายหลกัทรพัย์หรอืการบรหิารงานทมีลีกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรอืทุจรติ 

10. ไมม่ลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

ทงันี บริษทัฯ ได้มกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรบัผดิชอบของกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 

ดงัต่อไปนี 

1. พิจารณาติดตามและให้คําแนะนําทีจําเป็นแก่บรษิทัฯในการดําเนินการให้มกีระบวนการจดัทําและการ

เปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิบรษิทัฯและทรสัต์ให้มคีวามถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเชอืถือไดแ้ละ

ทนัเวลา 
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2. พจิารณาตดิตามและใหค้าํแนะนําทจีําเป็นแกบ่รษิทัฯในการดําเนินการให้มรีะบบการควบคุมภายในและ

ระบบการทํางานทเีหมาะสมในการทําหน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

3. พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบัทรสัต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกยีวขอ้งทังนีเพือให้มนัใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อทรสัต์ 

4. ปฏบิตัิการอนืใดตามทีคณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อทรสัต์ 

จากขอบเขตอํานาจหน้าทขีองกรรมการอสิระทไีดก้าํหนดไวข้า้งตน้ฝ่ ายงานทเีกยีวขอ้งจะตอ้งมกีารรายงานให้

กรรมการอสิระพจิารณาและรบัทราบอย่างสมําเสมอรวมถงึการใหค้าํแนะนําทจีําเป็นเกยีวกบัเรอืงดงัต่อไปนี 

1. รายการทเีกยีวโยงกนัหรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัทรสัต์ 

2. จุดอ่อนและจุดทตีอ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขเกยีวกบัระบบการควบคุมภายในและระบบการทํางานในการทํา

หน้าทใีนฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ทงันี คณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ จะมบีทบาททสีาํคญัในการติดตามและใหค้ําแนะนําทจีําเป็นแก่

บรษิทัฯ ในการดําเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาทเีกยีวขอ้ง 

 

6. กรรมการผู้จดัการ 
 

กรรมการผู้จดัการจะมหีน้าทีในการควบคุมติดตามบงัคบับญัชาและดูแลการทํางานของบริษทัฯ ในฐานะ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหส้ามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพโดยบรษิทัฯมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ

รบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงันี 

1. รบัผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวนั รวมถึงการกํากบัดูแลการ

ดําเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯในฐานะผูจ้ ัดการกองทรสัต์เพือให้เป็นไปตามกฎระเบียบและสญัญาที

เกยีวขอ้ง 

2. กาํหนดโครงสรา้งองค์กร วธิีการบรหิารงานรวมถึงการคดัเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้างและการเลิกจ้าง

พนักงานของบริษทัฯและกําหนดอตัราค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนโบนัสและสวสัดกิารต่างๆสําหรบั

พนกังาน 

3. ดแูลและควบคมุการปฏบิตังิานดา้นต่างๆของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

4. เป็นตวัแทนบรษิทัฯ ตลอดจนมอีํานาจมอบหมายในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากบั

ดแูลทเีกยีวขอ้ง 

5. มอีํานาจในการออก แกไ้ขเพิมเติม ปรบัปรุงระเบยีบคําสงัและขอ้บงัคบัเกยีวกบัการทํางานของบรษิทัฯ 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

6. มอีํานาจหน้าทีและความรบัผดิชอบใดๆตามทีไดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

7. ใหม้อีํานาจในการมอบอํานาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอนืปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนไดโ้ดยการ

มอบอํานาจช่วงและ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสอื

มอบอํานาจทใีหไ้วแ้ละ/หรอืให้เป็นไปตามระเบยีบขอ้กําหนดหรอืคําสงัทีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้

กาํหนดไว ้ทงันี การมอบหมายอํานาจหน้าทีและความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการนัน จะต้องไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้กรรมการผู้จ ัดการหรือผู้รบัมอบอํานาจจาก

กรรมการผูจ้ดัการสามารถอนุมตัิรายการทีตนหรอืบุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งอาจมสี่วนไดเ้สยีหรอือาจ

ไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนืใดกบัทรสัต์ 
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7.          หน้าทีและความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต ์

 

บริษทัฯ ในฐานะผูจ้ ัดการกองทรสัต์มีหน้าทีและความรบัผิดชอบหลักในการดูแลและจดัการกองทรสัต์ซึง

รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (Property 

Manager) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทใีนการดาํเนินการใดๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตี และตามทีกําหนดใน

สญัญากอ่ตงัทรสัต์ เพอืประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ซงึรวมถงึแต่ไมจ่ํากดัเพยีงหน้าทดีงัต่อไปนี  

 

7.1  หน้าทีโดยทวัไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1. ปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความระมดัระวงั ซอืสตัย์สจุรติ เพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม  

และเป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีไดใ้ห้ไวเ้พิมเติมใน

เอกสารทเีปิดเผยแกผู่ล้งทุน (ถา้ม)ี 

2. บรหิารจดัการทรพัย์สนิของทรสัต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

แผนการดาํเนินงานของทรสัต์ มตทิปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์  กฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

ตลอดจนกฎและประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

3. จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตามทกีาํหนดในสญัญากอ่ตงัทรสัต์ 

4. ดาํเนินการเพมิทุนของทรสัต์ ตามรายละเอยีดทรีะบไุวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต์ 

5. ดาํเนินการลดทุนของทรสัต์ ตามรายละเอยีดทรีะบไุวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต์ 

 

7.2  หน้าทีของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในการจดัทาํรายงานและการเปิดเผยข้อมลู 

1. จดัทําและเปิดเผยข้อมูลของทรสัต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. 

หลกัทรพัย์ และขอ้มลูอนืตามทกีาํหนดในสญัญากอ่ตงัทรสัต์  

2. ในกรณีทสีาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งชแีจง สง่เอกสารหรอืหลกัฐานทีเกยีวขอ้ง 

ดาํเนินการหรอืไมด่าํเนินการใดๆ ตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ ซงึรวมถงึแต่ไมจ่ํากดัเฉพาะขอ้มูล

ดงัต่อไปนี ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ก) ขอ้มลูเกยีวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกดิขนึกบัทรสัต์ ตลอดจนมาตรการทีใชใ้นการ

ป้ องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูให้ผูล้งทุนทราบโดยชดั

แจง้ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ต่อประชาชนเป็นครงัแรก และทุกครงัเมอืเกดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (หากม)ี 

(ข) ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมระหวา่งทรสัต์กบับคุคลทเีกยีวขอ้งของทรสัต์ และขอ้มูลเกยีวกบัธุรกรรม

ระหว่างทรสัต์กบัผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จ ัดการกองทรสัต์ ข้อมูล

เกียวกบัธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรพัย์สินหลักและอุปกรณ์ของทรสัต์ ข้อมูล

เกยีวกบัธุรกรรมการกูย้มืเงนิและกอ่ภาระผกูพนัของทรสัต์  

(ค) ขอ้มลูเกยีวกบัสว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์จากบรษิทั/บคุคลทเีป็นคูค่า้กบัทรสัต์ (หากม)ี  

(ง) ดแูลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัขอ้มลูทถีูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอ กอ่นทจีะใชส้ทิธอิอกเสยีงใน

การอนุมตัเิรอืงต่างๆ รวมทงัไดร้บัขอ้มูลนันล่วงหน้าตามระยะเวลาทีกําหนดในสญัญาก่อตงัท

รสัต์ รวมทงัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ 

(จ) จดัทําและสง่ขอ้มลู รายงาน และ/หรอืเอกสารต่างๆ ใหแ้กท่รสัตภีายในระยะเวลาทีกําหนด เช่น 

รายงานประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ฉบบัเต็ม รายงานประจําเดือนซึงแสดงถึงรายรบัและ
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รายจ่าย สทิธิเรยีกรอ้ง และหนีทีต้องชําระ รายงานสภาวะตลาด ขอ้มูลเกยีวกบัการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์ ขอ้มูลเกยีวกบัรายการทีเป็นธุรกรรมการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง

ทรพัย์สนิหลกั ขอ้มลูทเีกยีวกบัรายการทเีป็นธุรกรรมการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิหลกั 

เป็นตน้ 

 

 7.3   หน้าทีของผูจ้ดัการกองทรสัต์เกียวกบัการลงทนุหรือการจาํหน่ายทรพัยสิ์นของทรสัต ์

1. จดัให้ม ีและ/หรอื ดําเนินการให้มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและทรพัย์สนิอืนอย่างเหมาะสมตาม

แผนการลงทุนและการบรหิารจดัการความเสยีงอนัเกยีวขอ้งกบัทรสัต์และทรพัย์สนิของทรสัต์และ

หลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต์  

2. ดาํเนินการต่างๆ ตามทจีําเป็นเพอืใหม้นัใจไดว้า่การจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการเขา้

ทําสญัญาทีเกยีวเนืองกบัอสงัหารมิทรพัย์เพือทรสัต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมผีลใชบ้งัคบัไดต้าม

กฎหมาย 

3. ดาํเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปได ้และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์ 

ตลอดจนประเมนิความเสยีงดา้นต่างๆ ทอีาจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์นันๆ พรอ้มจดัให้

มแีนวทางการบรหิารความเสยีง  

4. จดัใหม้กีารประเมนิมลูคา่ทรพัย์สนิหลกัตามหลกัเกณฑท์ไีดก้าํหนดไวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต์ 

5. ดูแลร ักษาทรพัย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการซ่อมแซม 

ปรบัปรงุ ฟืนฟู และบาํรงุรกัษาทรพัย์สนิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพด ี

6. จดัใหม้กีารประกนัภยัทเีพียงพอตลอดระยะเวลาทีทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิหลกันัน โดยประกนัภยั

จะตอ้งครอบคลุมถงึการประกนัวนิาศภยัทอีาจเกดิขนึกบัอสงัหารมิทรพัย์ และการประกนัภยัความ

รบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีอาจไดร้บัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัย์หรอืจากการดําเนินการใน

อสงัหารมิทรพัย์ 

7. ใหค้วามชว่ยเหลอืทรสัตใีนเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการจําหน่ายทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ รวมถึง การตก

ลงดาํเนินการจดัหาผูซ้อืทรพัย์สนิหลกั   

8. ในกรณีมกีารขาย ซอื หรอื ทําธุรกรรมใดๆ อนัเป็นการหารายไดจ้ากทรพัย์สนิของทรสัต์ ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์จะชว่ยเหลอืในเรอืงต่างๆ เพือให้ทรสัตีสามารถ ขาย ซือ หรอืทําธุรกรรมดงักล่าวให้แก่

บคุคลอนืได ้ 

9. จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสียงอันเกียวข้องกบัทรสัต์และทรพัย์สิน

ของทรสัต์ แผนการกูย้มืเงนิ และแผนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิของทรสัต์ประจําปี 

 

7.4  หน้าทีของผูจ้ดัการกองทรสัต์เกียวกบัการดแูลผลประโยชน์ของทรสัต ์

1. ประสานงานกบัผูเ้ชา่รายย่อยในการจดัเกบ็เงนิค่าเช่า เงนิประกนั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั 

และคา่ใชจ้่ายอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง (หากม)ี  

2. อํานวยความสะดวกให้กบัทรสัตี หรอืบุคคลทีได้รบัมอบหมายจากทรสัตี รวมถึงผูใ้ห้บรกิารทีเป็น

บคุคลทสีามในการสาํรวจทรพัย์สนิหลกั  

3. พจิารณาตรวจสอบสภาพของทรพัย์สนิหลกักอ่นสง่มอบให้แก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรอืทรสัตี เมอืมกีารทํา

หรอืต่อสญัญาเชา่และสญัญาบรกิารใหมห่รอืเมอืสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเดมิสนิสุดลง (แล้วแต่

กรณี) 

4. ดาํเนินการใดๆ ทจีําเป็นและเหมาะสมในกรณีทเีกดิเหตุภยัพบิตัติ่อทรพัย์สนิของทรสัต์ 



TREIT รายงานประจําปี 2557 

 

52 

 

5. บรหิารจดัการงบประมาณของทรสัต์ รวมถงึเงนิสดหมนุเวยีนของทรสัต์ 

6. จดัทํางบการเงนิของทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีกีาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี 

7. เบกิจ่ายทรพัย์สนิของทรสัต์ได ้เฉพาะกรณีทเีป็นการเบกิจ่ายจากบญัชเีพือการดําเนินงานประจําวนั 

(Petty Cash) หรือเพือวตัถุประสงค์อืนๆ ทีตกลงร่วมกนักบัทรสัตี ภายใต้วงเงนิทีไดร้บัอนุมตัิ

จากทรสัต ี 

8. จดัใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ตามหลกัเกณฑ์และเงอืนไขทีกําหนดไวใ้น

สญัญากอ่ตงัทรสัต์  

9. ใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง ดาํเนินกระบวนพจิารณา ต่อสู ้หรอืใชส้ทิธทิางกฎหมายอืนๆ แทนทรสัตี ในเรืองที

เกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรสัต์ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีป็นครงัคราว 

10. เกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานทรสัต์ 

11. ใหค้าํแนะนําทรสัตเีกยีวกบัสภาพหรอืแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และผลกระทบทีจะ

มตี่อทรสัต์จากสภาวะดงักล่าว  

 

7.5  หน้าทีของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในกรณีทีมีการเข้าทาํธรุกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง    

       ผลประโยชน์ 

 ในกรณีทีมีการเขา้ทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะ

พจิารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวโดยผู้จดัการกองทรสัต์จะขอความเห็นชอบจากทรสัตี

และขอใหท้รสัตกีาํหนดเงอืนไขในการทําธุรกรรมดงักล่าว ในกรณีททีรสัตไีมใ่หค้วามเหน็ชอบหรอืหากธุรกรรมดงักล่าว

ไมม่เีหตุผลและความจําเป็นเพยีงพอ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไมด่าํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

 

7.6   หน้าทีอืนๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

 ในกรณีทมีกีารแต่งตงัทปีรกึษาเพอืใหค้าํปรกึษาหรอืคาํแนะนําเกยีวกบัการลงทุนในทรพัย์สนิของทรสัต์

และการจดัการทรพัย์สนิของทรสัต์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตงัทปีรกึษาซึงไม่มสี่วนไดเ้สยีในเรอืงทีพิจารณาไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อมเท่านัน ทงันี แต่หากขอ้เท็จจรงิเปลียนแปลงไปทําให้ทีปรกึษามีส่วนไดเ้สียในเรอืงทีพิจารณา 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องไม่ให้ทีปรึกษาผูท้ีมสี่วนได้เสียในเรอืงทีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเขา้ร่วม

พจิารณาในเรอืงนนั และดาํเนินการอนืใดตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

8.          การบริหารจดัการ 

 

บรษิทัฯ ไดร้บัการจดัตงัขนึโดยมวีตัถุประสงค์ทีจะประกอบธุรกจิการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นธุรกจิหลัก 

ทงันี บรษิทัฯ ไดแ้บง่ฝ่ ายงานออกเป็น 5 ฝ่ ายหลกั เพือให้การปฏบิตัิหน้าทีในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ของบรษิทัฯ 

เป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์ สญัญาแต่งตงัผูจ้ดัการกองทรสัต์ มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และกฎหมาย รวมถงึกฎ และ/

หรอืระเบยีบต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง โดยฝ่ ายงานต่างๆ มหีน้าทคีวามรบัผดิชอบซงึสามารถสรปุไดด้งัน ี

 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ฝ่ ายพฒันาธุรกจิมีหน้าทีหลักในการจดัการให้ทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหลกัทีมคีุณภาพและปรมิาณที

เหมาะสม เพอืใหท้รสัต์มกีารเติบโตอย่างต่อเนือง และสรา้งผลตอบแทนทีดทีีสุดต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ โดยฝ่ ายพฒันา

ธุรกจิจะเป็นผูจ้ดัหาแหล่งเงนิทุนทเีหมาะสมใหแ้กท่รสัต์เพอืใชใ้นการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าวดว้ย   
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 ฝ่ ายพฒันาธุรกจิยงัมหีน้าทตีดัสนิใจเกยีวกบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและการจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิหลกั

ตามนโยบายการลงทุน จดัหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสมจากตลาดเงินและตลาดทุนโดยคํานึงถึงโครงสรา้งเงนิทุนที

เหมาะสม จดัใหม้กีารประเมนิราคาทรพัย์สนิตามระยะเวลาทกีาํหนด พิจารณาตดัสนิใจเกยีวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนเพอืเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอือนุมตั ิเป็นตน้ 

 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ ายบญัชแีละการเงนิมหีน้าทหีลกัในการจดัทํารายงานทางการเงนิของทรสัต์ นอกจากนัน ยงัมหีน้าทีในการ

บรหิารจดัการงบประมาณของทรสัต์ การบรหิารกระแสเงนิสดของทรสัต์ การลงทุนในทรพัย์สนิอนืทมีคีณุภาพ การเรยีก

เกบ็คา่เชา่/บรกิารจากผูเ้ชา่ทรพัย์สนิของทรสัต์และการจ่ายชาํระเงนิของทรสัต์  

ฝ่ ายบญัชแีละการเงนิยังมหีน้าทีบรหิารจดัการงบประมาณ บรหิารจดัการกระแสเงินสด ตดัสนิใจลงทุนใน

ทรพัย์สนิอนืตามนโยบายการลงทุน จดัใหม้รีายงานทางการเงนิของทรสัต์ซงึผา่นการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต จดัเกบ็คา่เชา่ทรพัย์สนิของทรสัต์ คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของทรสัต์เพือเปิดเผยต่อผูล้งทุน เป็น

ตน้ 

 

ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ฝ่ ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าทีหลกัในการดําเนินการจดัหาให้มผีูเ้ช่าทรพัย์สนิของทรสัต์ เพือให้ทรสัต์

สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสมาํเสมอ นอกจากนนั ยงัเป็นผูด้แูลใหท้รพัย์สนิของทรสัต์อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน ตลอดจน

ใหบ้รกิารซ่อมบาํรงุทรพัย์สนิทเีสยีหายเมอืผูเ้ชา่รอ้งขอ 

ฝ่ ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ มหีน้าทวีางแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ

ของทรสัต์ จัดหาผู้เช่าทรพัย์สินให้แก่ทรสัต์ จัดให้มีการซ่อมบํารุงและดูแลทรพัย์สินให้อยู่ในสภาพทีด ีให้บริการ

ซ่อมแซม ปรบัปรงุ และบาํรงุรกัษาทรพัย์สนิ ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ชา่ทรพัย์สนิของทรสัต์ในการ

ขอหรอืต่อใบอนุญาตต่างๆ จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัย์สนิ เป็นตน้ 

 

ฝ่ายกาํกบัการปฏิบติังานและนักลงทนุสมัพนัธ ์

ฝ่ ายกํากบัการปฏบิตัิงานและนักลงทุนสมัพนัธ์ มีหน้าทีหลักในการดูแลให้บรษิัทฯ มีการปฏิบตัิหน้าทีให้

เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งกบัทรสัต์ทอีอกโดยหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง นอกจากนนั ยงัมหีน้าทใีห้ขอ้มูลของทรสัต์

ต่อนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ รวมถงึงานดแูลเกยีวกบัเรอืงรอ้งเรยีนและขอ้พพิาทดว้ย 

ฝ่ ายกํากบัการปฏบิตัิงานและนักลงทุนสมัพันธ์ยังมีหน้าทีดูแลให้ทรสัต์รวมทังผูบ้รหิารของบริษทัฯ มกีาร

ปฏบิตัิตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ พ.ร.บ. ทรสัต์ รวมทงักฎขอ้บงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆ ทีเกยีวขอ้ง ดําเนินการให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล

ของทรสัต์ตามกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ รบั

เรอืงรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะเกยีวกบัทรสัต์จากบคุคลภายนอก (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บรษิัทฯ จะว่าจ้างบุคคลภายนอกเพือเป็นผูต้รวจสอบภายใน ซึงมหีน้าทีหลกัในการดูแลตรวจสอบให้การ

ปฏบิตัหิน้าทขีองทุกฝ่ ายงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามขนัตอนการปฏบิตัิการในเรอืงต่างๆ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะ

อยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูลของกรรมการอสิระ 
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ฝ่ ายตรวจสอบภายในยงัมหีน้าทกีาํหนดแผนงานและดาํเนินการตรวจสอบการปฏบิตัิหน้าทีของฝ่ ายงานต่างๆ 

และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ ดูแลให้การทํารายการทีเกยีวโยงกนัหรอืรายการทีอาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ (ถา้ม)ี เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง เป็นตน้ 

 

จาํนวนบคุลากรในฝ่ายต่างๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ลาํดบั ฝ่าย อตัรา (ตาํแหน่ง) จาํนวน ณ 31 ธนัวาคม 2557 

1. กรรมการผูจ้ดัการ 1 1 

2. ฝ่ ายบญัชแีละการเงนิ 1 1 

3. ฝ่ ายพฒันาธุรกจิ 1 1 

4. ฝ่ ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 2 2 

5. ฝ่ ายกาํกบัการปฏบิตังิานและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 2 2 

6. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน วา่จา้งบุคคลภายนอก อยู่ระหวา่ง 

การสรรหา 

รวม 7 7 
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ทรสัตี 
 

ข้อมลูทวัไป 

 

 ชอื   บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

 สถานทตีงัสาํนกังานใหญ่ 175  อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ชนั 7 ชนั 21 และชนั 26  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่ง

มหาเมฆเขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

 ประเภทธุรกจิ การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ทีมใิช่กองทุนสํารองเลียง

ชพีและทเีป็นกองทุนสาํรองเลยีงชพี) และการเป็นทรสัตภีายใต ้พ.ร.บ. ทรสัต์ 

 โทรศพัท์ 0-2674-6400 

 โทรสาร 0-2679-6882 

 Homepage www.bblam.co.th 
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ผูที้เกียวข้องอืนๆ 

  

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 02-229-2800  

โทรสาร 02-359-1259 

 

ผู้สอบบญัชี 

นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4521 

บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั 

ชนั 33 อาคารเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ 

เลขท ี193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
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การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

1. การดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 

กรรมการ และผูบ้รหิาร ตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภายในของทรสัต์ทีเป็นสาระสําคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพอืประโยชน์สว่นตนหรอืบคุคลอนื โดยบรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงานการซือ

ขายหน่วยทรสัต์มายงัฝ่ ายกํากบัการปฏบิตัิงานและนักลงทุนสมัพนัธ์ เพือนําส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์

ใหแ้กส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาด 

 

2.          กระบวนการและปัจจยัทีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทุน รวมทงัการบริหารจดัการทรสัต ์

 

2.1  การลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัของทรสัต ์

      บรษิทัฯ จะดาํเนินการดงัต่อไปนีกอ่นการไดม้าซงึทรพัย์สนิหลกัแต่ละครงั  

1. ตรวจสอบรายละเอยีดของทรพัย์สนิซงึรวมถงึขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง (Due Diligence) 

2. จดัใหม้กีารประเมนิราคาทรพัย์สนิทจีะลงทุนตามทรีะบไุวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต์ 

3. ในกรณีททีรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ในลกัษณะทีเป็นการเช่าช่วง บรษิทัฯ จะจดั

ใหม้มีาตรการป้ องกนัความเสยีงหรอืการเยียวยาความเสยีหายทีอาจเกดิขนึจากการผดิสญัญาเช่า 

หรอืการไม่สามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้ องกนัความเสยีงดงักล่าว

ต่อทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

     ทงันี ในกรณีทเีป็นการไดม้าซงึทรพัย์สนิหลกัเพมิเตมิ บรษิทัฯ จะดาํเนินการดงันีดว้ย 

1. จดัใหท้รสัตพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการลงทุนในทรพัย์สนิ วา่เป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์และ

กฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

2. ขออนุมตักิารลงทุนในทรพัย์สนิ ดงันี 

2.1 การลงทุนในทรพัย์สนิทผีูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบคุคลทเีกยีวโยงกนัเป็นเจา้ของโดย  

(ก) เวน้แต่เป็นกรณีทเีปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี 

(ข) สาํหรบัธุรกรรมทมีมีลูคา่เกนิ 1 ลา้นบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของทรสัต์ขนึไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการของ

บรษิทั 

(ค) สาํหรบัธุรกรรมทมีมีลูคา่ตงัแต่ 20 ลา้นบาทขนึไปหรอืเกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่ทรพัย์สนิ

สทุธขิองทรสัต์ แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ง) จดัให้มทีีปรึกษาทางการเงนิให้ความเห็นเกียวกบัการทํารายการทีเกยีวโยงกบัผูจ้ ัดการ

กองทรัสต์เพือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์มีข้อมูล

ประกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 

(จ) ดาํเนินการให้บุคคลทีมคีวามเกยีวโยงกบัทรพัย์สนิทีเสนอขายไม่มสี่วนร่วมในการอนุมตัิ

การลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 

2.2 การลงทุนในทรพัย์สินทีบุคคลทัวไปทีมิใช่ผู้จ ัดการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเกียวโยงกนัเป็น

เจา้ของ 
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(ก) การลงทุนในทรพัย์สนิทมีมีูลค่าตงัแต่รอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของทรสัต์ขนึ

ไป ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

(ข) การลงทุนในทรพัย์สนิทมีมีลูคา่ตงัแต่รอ้ยละ 30.00 ของมลูคา่ทรพัย์สนิรวมของทรสัต์ ต้อง

ได้ร ับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ทเีขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

2.2   หลกัเกณฑใ์นการลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ์ 

 การไดม้าซงึทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ของทรสัต์จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไวใ้นสญัญาก่อตงั 

ทรสัต์โดยสามารถสรปุสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี  

1. เป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ประเภททดีนิและสงิปลูกสรา้งลกัษณะทีเป็น โรงงาน คลงัสนิคา้ 

และ/หรอืสาํนกังาน เพอืไดม้าซงึกรรมสทิธหิรอืสทิธคิรอบครอง 

2. เป็นการลงทุนในทรพัย์สนิอนืใดทสีาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ /หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนจะ

ประกาศกาํหนดใหเ้ป็นทรพัย์สนิหลกั  

3. ในกรณีทเีป็นการไดม้าซงึสทิธคิรอบครองตอ้งเป็นการไดม้าซึงอสงัหารมิทรพัย์ทีมกีารออก น.ส. 

3 ก. หรอื เป็นการไดม้าซึงสทิธิการเช่าในอสงัหารมิทรพัย์ทีมกีารออกตราสารแสดงกรรมสทิธิ

หรอืสทิธคิรอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

4. อสงัหารมิทรพัย์ทีไดม้าต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธิหรอืมขีอ้พิพาทใดๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์และทรสัตีได้พิจารณาโดยมคีวามเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบั

แห่งทรพัยสทิธหิรอืการมขีอ้พพิาทนนัไมก่ระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว

อย่างมีนัยสําคัญ และเงือนไขการได้มาซึงอสังหาริมทร ัพย์นันยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์โดยรวม 

5. การทําสญัญาเพือให้ได้มาซึงอสงัหารมิทรพัย์ต้องไม่มขี ้อตกลงหรอืข้อผูกพนัใดๆ ทีอาจมผีล

ให้ทรสัต์ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรพัย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมกีารจําหน่าย) เช่น 

ขอ้ตกลงทีให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซืออสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์ไดก้่อนบุคคลอืนโดยมีการ

กาํหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ 

6. อสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอื ทรพัย์สนิอืนใดทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้

เป็นทรพัย์สนิหลกัทไีดม้าตอ้งพรอ้มจะนําไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 75 ของมลูคา่หน่วยทรสัต์ทขีออนุญาตเสนอขาย (ถ้าม)ี ในแต่ละครงั รวมทงัจํานวนเงนิกูย้ืม 

(ถา้ม)ี ทงันี ทรสัต์อาจลงทุนในโครงการทยีงักอ่สรา้งไมแ่ล้วเสรจ็ไดโ้ดยมูลค่าของเงนิลงทุนทีจะ

ทําใหไ้ดม้า และใชพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ลว้เสรจ็เพอืนําไปจดัหาประโยชน์ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 

10 ของมลูคา่ทรพัย์สนิรวมของทรสัต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่า

จะมเีงนิทุนหมนุเวยีนเพยีงพอเพอืการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของทรสัต์

ดว้ย 

7. อสงัหารมิทรพัย์ทีไดม้าต้องผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมกีารตรวจสอบเอกสาร

สทิธิและเป็นไปเพือวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นเวลาไม่เกนิ 6 

เดอืนกอ่นวนัยนืคาํขอ และเป็นเวลาไมเ่กนิ 1 ปีกอ่นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว โดยผู้

ประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิอย่างน้อย 2 รายทีไดร้บัความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. ทงันี จะ

ประเมนิล่วงหน้ากอ่นการลงทุนไดเ้ป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี 
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8. เฉพาะการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัครงัแรก อสงัหารมิทรพัย์ทไีดม้าตอ้งมมีลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 

500 ลา้นบาท 

9. กรณีเป็นการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์โดยทางออ้ม ตอ้งเป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ตามทีระบุไวใ้นขอ้ (1) - (8) ขา้งต้นผ่านการถือหุ้นในบรษิทัทีจดัตงัขนึโดยมวีตัถุประสงค์เพือ

ดาํเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบัทรสัต์ตามทีระบุในสญัญาก่อตงัทรสัต์ โดยการลงทุนดงักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(ก) ทรสัต์ตอ้งถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวในอตัราสว่นตามทสีาํนกังาน ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(ข) แสดงไดว้า่มมีาตรการหรอืกลไกทีจะทําให้ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถดูแลและ

ควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตังทร ัสต์ และ

หลักเกณฑ์ในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ในทํานองเดยีวกบักรณีทีทรสัต์ลงทุนใน

ทรพัย์สนิหลกันนัโดยตรง  

10. กรณีทีเป็นการได้มาซึงอสงัหารมิทรพัย์ หากราคาทีได้มาสูงกว่าราคาประเมนิตําสุดทีบริษัท

ประเมนิมลูคา่ทรพัย์สนิไดจ้ดัทําขนึล่วงหน้ากอ่นการไดม้าซึงอสงัหารมิทรพัย์เป็นเวลาไม่เกนิ 1 

ปีเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของการไดม้าในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 

 

2.3     การจาํหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของทรสัต ์

                  บรษิทัฯ อาจจะพจิารณาจําหน่ายทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์โดยมกีระบวนการดงัต่อไปนี 

1. จดัใหม้กีารประเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิอสิระตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

2. การจําหน่ายไปซงึทรพัยส์นิหลกัตอ้งกระทําโดยเปิดเผย มสีาระของรายการ และมีระบบในการอนุมตัิตามทรีะบุ

ไวใ้นสญัญาก่อตงัทรสัต ์อกีทงัมกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมติทีประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์

เช่นเดยีวกบัการไดม้าซงึทรพัยส์นิ 

3. การจําหน่ายทรพัยส์ินทีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี จะกระทําได้เมือมีเหตุจําเป็นและสมควร และได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

(ก) การจําหน่ายทรพัย์สนิหลกักอ่นครบ 1 ปี นบัแต่วนัททีรสัต์ไดม้าซงึทรพัย์สนิหลกันนั 

(ข) การจําหน่ายทรพัย์สนิหลกัททีรสัต์ไดม้าซงึกรรมสทิธใิหแ้กเ่จา้ของเดมิ 

 

2.4        การบริหารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของทรสัต ์

ในการบริหารทรพัย์สินหลักของทรสัต์ บริษัทฯ ในฐานะผู้จ ัดการกองทรสัต์จะว่าจ้างผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ โดยคดัเลอืกจากผูท้มีปีระสบการณ์ในการบรหิารทรพัย์สนิในแต่ละประเภททรพัย์สนิทีทรสัต์

จะลงทุน สําหร ับทรพัย์สินทีทรสัต์จะลงทุนคร ังแรก ในเบืองต้นผู้จ ัดการกองทรสัต์จะแต่งตังผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ไดแ้กท่พีารค์สาํหรบัทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิคา้ และไทคอนสาํหรบัทรพัย์สนิประเภทโรงงาน 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารควบคมุดแูลการทํางานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ดงันี 

 กําหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สิน เพือให้ผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ปฏบิตั ิ

 ควบคมุและดแูลการทําหน้าทขีองผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อย่างสมําเสมอโดยตรวจสอบความ

ถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทีเกียวกบัอสงัหารมิทรพัย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลูกคา้คา้งชําระ 



TREIT รายงานประจําปี 2557 

 

60 

 

การทําการตลาด สภาพทรพัย์สินและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทังการทําประกนัภัย

ทรพัย์สนิหลกั เป็นตน้ 

 

2.5       การคดัเลือกบคุคลทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการทรสัต ์

          บรษิทัฯ มกีารคดัเลอืกบคุลากรเพือทําหน้าทีบรหิารจดัการทรสัต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ

ทํางานในหน้าททีเีกยีวขอ้งเป็นสาํคญั ทงันี บรษิทัฯ จะมกีารตรวจสอบวา่บคุลากรทีเป็นผูบ้รหิารมคีุณสมบตัิตามทีระบุ

ไวใ้นประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงันี 

1. เป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารจดัการลงทุนหรอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์

รวมกนัเป็นระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 3 ปี ภายในชว่งระยะเวลา 5 ปีกอ่นวนัเรมิงานกบับรษิทัฯ 

2. เป็นผูท้ไีมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลทมีอีํานาจในการจดัการทรสัต์ ซึงเป็นลกัษณะต้องห้าม

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกจิตลาด

ทุนโดยอนุโลม 

3. คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผูดู้แลคดัเลือกบุคลากรตาม

คณุสมบตัทิกีล่าวไวข้า้งตน้ โดยมฝี่ ายกาํกบัการปฏบิตังิานและนักลงทุนสมัพนัธ์ร่วมตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผูส้มคัรดว้ย 

  ทงันี บคุลากรทไีดร้บัการคดัเลอืกในแต่ละตําแหน่งงาน จะมขีอ้จํากดัมใิหท้ําหน้าทใีนตําแหน่งงาน 

อนืทอีาจขดัแยง้ต่อการปฏบิตัหิน้าทใีนตําแหน่งงานหลกัทไีดร้บัการมอบหมาย 

 

2.6         การลงทนุในทรพัยสิ์นอืนเพือการบริหารกระแสเงินสด 

บรษิทัฯ มรีะบบในการควบคมุดแูลการลงทุนในทรพัย์สนิอนืเพอืการบรหิารกระแสเงนิสดของทรสัต์  

โดยจะตรวจสอบประเภทของทรพัย์สนิอนืทตีอ้งการลงทุนและสดัสว่นการลงทุนในทรพัย์สนิอืนให้เป็นไปตามทีกําหนด

ไวใ้นสญัญากอ่ตงัทรสัต์ 

 

3.        ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของทรสัต ์

 

บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์จะทําการว่าจ้างทีพาร์ค ไทคอนและ/หรอืบุคคลอืนตามความเหมาะสมให้

เป็นผู้ดําเนินการในการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของทรสัต์ โดยบริษัทฯจะมีระบบในการติดตามดูแล

ผลประโยชน์ของทรสัต์ โดยผูร้บัจ้างจะต้องจดัส่งรายงานให้แก่ผูจ้ ัดการกองทรสัต์ เช่นรายงานรายได้ค่าเช่าและ

ค่าบรกิารรายงานต้นทุนค่าเช่าและบรกิารรายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรายงานการคา้งชําระหนี และการ

ตดิตามหนี รายงานพนืทเีชา่ รายงานการจดัซอืจดัจา้งประเภทงานซ่อมแซมและบํารุงรกัษา รายงานการทําประกนัภยั

ทรพัย์สนิหลกัในสว่นของผูเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์ เป็นตน้ 
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4.         ค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต ์

 

ค่าธรรมเนียมทีได้รบัจากกองทรสัต์ณ 

ปัจจบุนั 

ร้อยละ 
หน่วยทีเรียกเกบ็ 

(ต่อปี) 

คา่ธรรมเนียมบรหิารจดัการกองทรสัต์ 0.25 ของมลูคา่ทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ 

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการทรพัยสิ์นหลกั   

     - คลงัสนิคา้ 2 ของรายไดส้ทุธ ิ

     - โรงงาน 4 ของรายไดส้ทุธ ิ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ   

     - คลงัสนิคา้ 0.00-10.50 ของกาํไรจากการดาํเนินงาน 

     - โรงงาน 0.00-19.50 ของกาํไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ 

ไมเ่กนิ 3 

เดอืน ตามอตัราค่าเช่าและบรกิารตามสญัญาเช่า 

คา่นายหน้าในการซอื/ขาย/โอนสทิธกิารเช่า/รบั

โอนสทิธกิารเช่าอสงหารมิทรพัย์ 

3 ของมลูคา่การซอื/ขาย/โอนสทิธกิารเชา่/รบัโอนสทิิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

 

5.    การทาํหน้าทีบริหารจดัการทรสัตอื์น 

 

      ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัไมไ่ดท้ําหน้าทบีรหิารจดัการกองทรสัต์อืน นอกจากทรสัต์เพือการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ไทคอน 

 

6. ความสมัพนัธท์างธรุกิจกบัผู้จดัการกองทรสัต ์

   

ในรอบปีทีผ่านมา ผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบักรรมการอิสระ ในมูลค่าเกินกว่า

หลกัเกณฑท์กีาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที

ออกใหม ่

 

7. หลกัเกณฑ์ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

บรษิัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบในการป้ องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรสัต์กบั

บคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ กล่าวคอื ผูบ้รหิารของฝ่ ายงานทรีบัผดิชอบการทําธุรกรรมทีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์และฝ่ ายกํากบัการปฏบิตัิงานและนักลงทุนสมัพนัธ์จะร่วมกนัดูแลให้การทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงันี 

1. ธุรกรรมนนัตอ้งเป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์ และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และต้องเป็นไปเพือประโยชน์

สงูสดุของกองทรสัต์ 

2. ธุรกรรมตอ้งมคีวามสมเหตุสมผล และกระทําบนราคา และเงอืนไขตลาดทเีป็นธรรม 

3. ผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัการทําธุรกรรมจะไมม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจอนุมตักิารเขา้ทําธุรกรรม  
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           อย่างไรกด็ ีหากมคีวามจําเป็นตอ้งเขา้ทําธุรกรรมอนักอ่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิทัมรีะบบใน

การดาํเนินการเพอืรกัษาผลประโยชน์ทดีทีสีดุของทรสัต์/ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม ดงันี 

 1. ธุรกรรมนนัตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวีา่เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์และกฎหมาย 

    ทเีกยีวขอ้ง 

 2. กรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีลูคา่เกนิ 1 ลา้นบาท หรอืตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธขิองทรสัต์ขนึ 

              ไป แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ตอ้งดาํเนินการใหม้กีารพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 3. กรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีลูคา่ตงัแต่ 20 ลา้นบาทขนึไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธขิองทรสัต์ 

             แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ตอ้งดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารเขา้ทํา ธุรกรรม โดย      

             ตอ้งไดร้บัมตขิองทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของ 

             ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และตอ้งมคีวามเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิประกอบการ   

             ขอมตจิากทปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 

8. รายการระหว่างทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกันกบัผู้จดัการ

กองทรสัต ์และทรสัตก์บัทรสัตีและบคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรสัตี 

 

8.1 รายการระหว่างทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

 1. รายการระหว่างทรสัต์กบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดแ้ก ่บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั  

(มหาชน) (“ไทคอน”) 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

เมอืวนัท ี29 ตุลาคม 2557 ไทคอนไดล้งนามในสญัญาจะซอืจะขายหุน้ (Share Sale and Purchase  

Agreement) กบั Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  (“มติซุย”) เมอืดําเนินการซือขายและโอนหุ้นแล้วเสรจ็ ทําให ้

ณ วนัท ี30 พฤศจกิายน 2557 สดัส่วนการถือหุ้นของทีแมน เปลียนแปลงไป กล่าวคอื ไทคอน เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่

ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบยีนทีออกและชําระแล้วของผูจ้ดัการกองทรสัต์

และเป็นผูม้อีํานาจควบคมุผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

  ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

1) ไทคอนจะขายทรพัย์สนิทเีป็นอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงาน จํานวน 20 หลงั ให้แก่ทรสัต์ใน

การลงทุนครงัแรก 

2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะวา่จา้งไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์สาํหรบัทรพัย์สนิดงักล่าว 

 

เหตผุลและความจาํเป็นของรายการ 

1. ทรพัย์สนิทีไทคอนขายให้แก่ทรสัต์เป็นกรรมสทิธิในทีดนิและอาคารโรงงาน ซึงตงัอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมทีมศีกัยภาพสูง และมผีูเ้ช่าทีเป็นบรษิทัทงัในประเทศและ
ต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในปจัจุบนัมีอตัราการเช่าพืนทีเต็มพืนที ดงันัน 
ทรพัย์สนิดงักล่าวจะสามารถสรา้งผลตอบแทนให้กบัทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์จากรายไดค้่า
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เชา่และมลูคา่ของทรพัย์สนิทมีโีอกาสเพิมสูงขนึในอนาคต ทงันี ไทคอนเป็นผูนํ้าในการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงานใหเ้ชา่ และมแีนวโน้มทจีะเสนอขายอสงัหารมิทรพัย์ใหก้บัทรสัต์
อย่างต่อเนืองในอนาคต ซงึทําใหท้รสัต์มโีอกาสเตบิโตอย่างต่อเนือง 

2. ไทคอนเป็นผูนํ้าในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงานและคลงัสนิคา้ให้เช่าทีมสี่วนแบ่ง
การตลาดสงูทสีดุ และในปจัจุบนั นอกจากไทคอนจ ะบรหิารโรงงานให้เช่าทีเป็นทรพัย์สนิของ
ตนเองแล้ว ไทคอนยังบริหารอสงัหาริมทรพัย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าทีเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ที
พารค์โลจสิตคิส ์(TLOGIS) และกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน อินดสัเทรยีล 
โกรท (TGROWTH) ทงันี เนืองจากไทคอนมทีรพัย์สนิภายใตก้ารบรหิารเป็นจํานวนมาก ทําให้
ไทคอนสามารถเสนอทางเลอืกใหแ้กลู่กคา้ (ผูท้สีนใจจะเชา่) ไดห้ลากหลายทงัในดา้นทําเลทีตงั 
รูปแบบและขนาดของโรงงาน และการให้บรกิารแก่บริษทัต่างชาติทีมคีวามต้องการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย รวมทังไทคอนมีบุคลากรทีมีความเชียวชาญและมีมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกจิ นอกจากนี ไทคอนยงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ทําใหม้ภีาพลกัษณ์ทดีใีนการกาํกบัดแูลกจิการ ทําใหผู้เ้ชา่รายย่อยมคีวามเชอืมนัและส่งผลดตี่อ
ในการหาผูเ้ชา่ใหก้บัโรงงานของทรสัต์ได ้

 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. ทรสัต์ได้ซือทรพัย์สนิดงักล่าวจากไทคอนในราคาทีสูงกว่าราคาประเมนิเกนิกว่าร้อยละ 5.00 
ของราคาประเมนิตําสุดทีจดัทําโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ แต่ไม่เกินรอ้ยละ 11.59 ของราคา
ประเมินตําสุดซึงเป็นราคาทีเหมาะสมและสามารถยอมรบัได้ เนืองจากทรพัย์สินทีทรสัต์เข้า
ลงทุนยงัมโีอกาสในการบรหิารให้แสวงหารายไดเ้พิมเติม โดยราคาทรพัย์สนิสุดท้ายทีทรสัต์
ลงทุน ถูกกาํหนดจากการรวบรวมความตอ้งการของผูล้งทุนสถาบนัซึงสะท้อนสภาวะตลาดและ
อตัราผลตอบแทนทผีูล้งทุนคาดหวงัในชว่งระยะเวลาเสนอขาย นอกจากนี ผูล้งทุนจะไดร้บัเงนิ
สดจากการลดทุนอนัเนืองจากสภาพคล่องสว่นเกนิ 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูว้า่จา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์และจะชาํระค่าธรรมเนียมให้กบัไทคอน
ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงานในอตัราทไีมเ่กนิอตัราคา่ธรรมเนียมการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ทรีะบไุวใ้นสญัญาแต่งตงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

 

2. รายการระหว่างทรสัต์กบันิติบุคคลทีมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

นิตบิคุคลทมีผีูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดแ้ก ่บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  

จํากดั (“ทพีารค์”) 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ทพีารค์เป็นนิตบิคุคลทมีผีูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ (ทแีมน) โดย ทพีารค์และ     

ทแีมน มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั คอื ไทคอน ซงึไทคอนถอืหุน้ของทพีารค์ รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทีออกและ

ชาํระแลว้ของบรษิทั 

 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

1. ทพีารค์ขาย ใหเ้ชา่ และใหเ้ชา่ชว่งในทรพัย์สนิทเีป็นอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิคา้ จํานวน 

14 หลงั (แบ่งเป็น 25 ยูนิต) ให้กบัทรสัต์ในการลงทุนครงัแรก ซึงไดแ้ก่ กรรมสทิธิในทีดิน 
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กรรมสทิธใินอาคารคลงัสนิคา้ สทิธกิารเชา่ทดีนิและสทิธกิารเชา่อาคารคลงัสนิคา้ระยะยาว 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดว้า่จา้งทพีารค์เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์สาํหรบัทรพัย์สนิดงักล่าว 

 

เหตผุลและความจาํเป็นของรายการ 

1. ทรพัย์สนิของทพีารค์ททีรสัต์ลงทุนครงัแรก ตงัอยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ และสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุรี) ซึงเป็นทําเลทีมศีกัยภาพและใกล้แหล่งอุตสาหกรรมและ

เส้นทางคมนาคมทีสําคัญ โดยในปจัจุบ ันมีผู้เช่าทีเ ป็นบริษัทชันนําทังในประเทศและ

ต่างประเทศ และมีอัตราการเช่าพืนทีร้อยละ 94.87 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2557 ดงันัน 

ทรพัย์สนิดงักล่าวจะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บักองทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์จากรายได้

ค่าเช่า นอกจากนี ในส่วนทีกองทรสัต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทีดินและอาคารจะมีโอกาสที

มลูคา่ของทรพัย์สนิเพมิสงูขนึไดใ้นอนาคต 

2. ทพีารค์เป็นผูนํ้าในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิคา้ให้เช่าและมคีลงัสนิคา้ให้เช่า

จํานวนมากในหลายทําเล นอกจากนี ทีพาร์คยงับรหิารอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิคา้ให้

เช่าทีเ ป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทร ัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไท

คอน อนิดสัเทรยีล     โกรท (TGROWTH) ทงันี การททีพีารค์มทีรพัย์สนิภายใตก้ารบรหิารเป็น

จํานวนมากทําใหท้พีารค์สามารถเสนอทางเลอืกใหแ้กลู่กคา้ (ผูท้สีนใจจะเชา่) ไดห้ลากหลายทงั

ในดา้นทําเลทตีงั รปูแบบและขนาดของคลงัสนิคา้และการให้บรกิารแก่บรษิทัต่างชาติทีมคีวาม

ตอ้งการประกอบธุรกจิในประเทศไทย 

 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. ทรสัต์ได้ซือทรพัย์สนิดงักล่าวจากทีพาร์คในราคาทีสูงกว่าราคาประเมนิเกนิกว่าร้อยละ 5.00 

ของราคาประเมนิตําสุดทีจดัทําโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ แต่ไม่เกินรอ้ยละ 11.59 ของราคา

ประเมนิตําสดุ ซงึเป็นราคาทเีหมาะสมและสามารถยอมรบัได ้เนืองจากทรพัย์สนิทีทรสัต์จะเขา้

ลงทุนยงัมโีอกาสในการบรหิารใหแ้สวงหารายไดเ้พิมเติม โดยราคาทรพัย์สนิสุดท้ายทีทรสัต์จะ

ลงทุน จะถูกกําหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้ลงทุนสถาบนัซึงจะสะท้อนสภาวะ

ตลาดและอตัราผลตอบแทนทผีูล้งทุนคาดหวงัในชว่งระยะเวลาเสนอขาย นอกจากนี ผูล้งทุนจะ

ไดร้บัเงนิสดจากการลดทุนอนัเนืองจากสภาพคล่องสว่นเกนิ  

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเป็นผูว้่าจ้างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์และจะชําระค่าธรรมเนียมให้กบั ที

พารค์ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิคา้ในอตัราทีไม่เกนิอตัราค่าธรรมเนียม

การบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ตามอตัราตลาด 

 

3. นโยบายในการทาํรายการระหว่างทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรือ บคุคลทีเกียวโยงกนักบั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

สญัญากอ่ตงัทรสัต์มขีอ้กาํหนดเกยีวกบัการทําธุรกรรมระหวา่งทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื  

บคุคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ดงัต่อไปนี 

1. การทําธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักับผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ตอ้งเป็นธุรกรรมทมีรีายการเขา้ลกัษณะดงันี 
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(ก) เป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง  

(ข) เป็นไปเพอืประโยชน์ทดีทีสีดุของทรสัต์  

(ค) มคีวามสมเหตสุมผลและใชร้าคาทเีป็นธรรม  

(ง) ค่าใชจ้่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรยีกเกบ็จากทรสัต์ (ถ้าม)ี อยู่ในอัตราทีเป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(จ) ผู้ทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทํา

ธุรกรรมนนั  

2. การอนุมตัิธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเกยีวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรสัต์ ตอ้งผา่นการดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

(ก) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวีา่เป็นธุรกรรมทเีป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์และกฎหมาย

ทเีกยีวขอ้งแลว้  

(ข) ในกรณีทีเป็นธุรกรรมทีมมีูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรอื ตงัแต่รอ้ยละ 0.03 ของ

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของทรสัต์ขึนไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

(ค) ในกรณีทเีป็นธุรกรรมทมีมีลูค่าตงัแต่ 20,000,000   บาทขนึไป หรอื เกนิรอ้ยละ 3.00 ของ

มลูคา่ทรพัย์สนิสทุธขิองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องไดร้บัมติของทีประชุมผูถ้ือ

หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   3  ใน   4  ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

3.    ในกรณีทีธุรกรรมนันเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สนิหลกั การคํานวณมูลค่าจะ

คํานวณตามมูลค่าการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงทรพัย์สินทงัหมดของแต่ละโครงการทีทําให้

โครงการนนัๆ พรอ้มจะหารายได ้ซงึรวมถงึทรพัย์สนิทเีกยีวเนืองกบัโครงการนนัดว้ย 

4.    กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมติทีประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์  หน้าทีของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตมีดีงัต่อไปนี  

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มเีอกสารขอความเห็นชอบหรอืหนังสอืเชญิประชุม แล้วแต่

กรณี แสดงความเหน็ของตนเกยีวกบัลกัษณะธุรกรรมทเีป็นไปตามขอ้ 1) พรอ้มทงัเหตุผล

และขอ้มลูประกอบทชีดัเจน   

(ข) ทรสัตตีอ้งเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพอืใหค้วามเหน็เกยีวกบัลกัษณะของธุรกรรมใน

ประเดน็ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรสัต์และกฎหมายทีเกยีวขอ้งหรอืไม่ และในกรณีที

เป็นการขอมตทิปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หนงัสอืเชญิประชมุต้องมคีวามเห็นของทีปรกึษา

ทางการเงนิเพอืประกอบการขอมตทิปีระชมุผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ย 

5. ในกรณีทไีดม้กีารแสดงขอ้มลูสาํหรบัการทําธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื

บคุคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ไวอ้ย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ

หนังสือชีชวน การทําธุรกรรมดงักล่าวไม่ต้องได้รบัการอนุมตัิตามข้อ 2) และไม่ต้องผ่าน

กระบวนการขอความเหน็ชอบตามขอ้ 4) 
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8.2  รายการระหว่างทรสัต์กบัทรสัตีและบคุคลทีเกียวโยงกนักบัทรสัตี 

ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิทีทรสัต์จะลงทุนครงัแรกนัน ทรสัต์จะมีการทํารายการ

ระหวา่งกนักบับคุคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัต ีดงันี 

 

รายการระหว่างทรสัต์กบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของทรสัตี 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัต ีไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรงุเทพ”) 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บมจ. ธนาคารกรงุเทพ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัต ีโดยถอืหุน้รอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีนทอีอกและ

ชําระแล้วของทรสัต์ นอกจากนี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ยงัปฏบิตัิหน้าทีอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ในครงันี ดงันี 

1. ทปีรกึษาทางการเงนิในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครงัแรก 

2. ผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ 

3. ผูล้งทุนในหน่วยทรสัต์ ในกรณีทีมีหน่วยทรสัต์เหลือจากการจองซือของผู้ลงทุน และข้อตกลงในการ

รบัประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์กําหนดให้ผูร้บัประกนัการจดัจําหน่าย (บมจ. ธนาคารกรุงเทพ) 

ตอ้งลงทุนในหน่วยทรสัต์ทเีหลอืจากการจองซอื โดย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะ

ลงทุนในหน่วยทรสัต์ไมเ่กนิรอ้ยละ 50.00 ของหน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายในครงันี 

4. ผูใ้หกู้ย้มืเงนิเพอืลงทุนในทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุนครงัแรก 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจให้บรกิารทางการเงนิอืนแก่ทรสัต์ภายใต้ สทิธิในการให้บรกิารทางการเงนิก่อน

สถาบนัการเงนิอนื ในกรณีทอีตัราหรอื ราคาทีทรสัต์ไดร้บัจาก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เทียบเท่ากบัหรอืดกีว่าสถาบนั

การเงนิอนื (Right to Match) ตามเงอืนไขในการกูย้มื โดยการใหบ้รกิารเหล่านีจะเป็นไปตามเงอืนไขการคา้ทวัไป 

 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

1. ทรสัตีจะเป็นผูดู้แลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นทีปรกึษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการจัด

จําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ และค่าธรรมเนียมการบรกิารทางการเงนิอืนให้แก่บ

มจ. ธนาคารกรงุเทพ  

2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพอาจต้องลงทุนในหน่วยทรสัต์ ตามข้อตกลงในการรบัประกนัการจัดจําหน่าย

หน่วยทรสัต์ โดย บมจ. ธนาคารกรงุเทพ และกลุ่มบคุคลเดยีวกนัจะลงทุนจะในหน่วยทรสัต์ไม่เกนิรอ้ยละ 

50.00 ของหน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายในครงัแรก 

3. บมจ. ธนาคารกรงุเทพจะใหท้รสัต์กูย้มืเงนิไมว่า่จะเป็นการกูย้มืเงนิเพอืลงทุนในทรพัย์สนิททีรสัต์จะลงทุน

ครงัแรกหรอืกูย้มืเงนิเพอืลงทุนในทรพัย์สนิหรอืเพอืวตัถุประสงคอ์นืในอนาคต  

 

เหตผุลและความจาํเป็นของรายการ 

1. ทรสัตจีะเป็นผูด้แูลการจ่ายคา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารต่างๆของทรสัต์ตามอตัราและเงอืนไขทีไดร้บัความ

เหน็ชอบแลว้จากผูจ้ดัการกองทรสัต์และไม่เกนิอตัราทีไดเ้ปิดเผยไวแ้ล้วในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ

หนงัสอืชชีวน 
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2. เงอืนไขตามสญัญาเงนิกูเ้ป็นเงอืนไขทีเป็นไปตามทางการคา้ปกติและไม่ทําให้ทรสัต์เสยีประโยชน์ และ

เป็นเงอืนไขทเีทยีบเคยีงไดก้บัเงอืนไขปกตทิผีูใ้หกู้เ้สนอใหก้บัลูกคา้รายใหญ่ชนัดรีายอืนทีมรีูปแบบความ

เสยีงทใีกลเ้คยีงกนัในอุตสาหกรรมทใีกลเ้คยีงกนัได ้
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ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

1. ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 

 

รายงานทแีสดงดงัต่อไปนีเป็นรายงานทไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557             

       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2557 ร้อยละ 

สินทรพัย ์     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูคา่ยุตธิรรม   4,228.00    93.81  

เงนิฝากธนาคาร   223.74    4.96  

ลูกหนี     

จากการใชเ้ช่าและบรกิาร   2.20    0.05  

จากดอกเบยี   0.45    0.01  

อนืๆ   8.39    0.19  

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี   42.69    0.95  

สนิทรพัย์อนื   1.30    0.03  

รวมสินทรพัย ์   4,506.77    100.00  

หนีสินและสินทรพัยส์ุทธิ     

หนีสิน     

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย   49.43    1.10  

ภาษหีกั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย   61.73    1.37  

เงนิมดัจําค่าเช่าและบรกิาร   99.02    2.20  

เงนิกูย้มืระยะยาว   860.00    19.08  

หนีสนิอนื   3.63    0.08  

รวมหนีสิน   1,073.80    23.83  

สินทรพัยส์ุทธิ     -   

ทุนจดทะเบยีนและไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์   3,425.00    76.00  

กาํไรสะสม   7.97    0.18  

รวมสินทรพัยส์ุทธิ   3,432.97    76.17  

หนีสินและสินทรพัยส์ุทธิ   4,506.77    100.00  
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1.2 งบกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์)  

ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2557 ร้อยละ 

รายได้จากการลงทนุ     

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร   8.92    76.25  

รายไดด้อกเบยี   1.39    11.88  

รายไดอ้นื   1.39    11.87  

รวมรายได้   11.70    100.00  

ค่าใช้จ่าย     -   

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์   1.51    12.87  

คา่ธรรมเนียมทรสัตี   0.19    1.65  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน   0.06    0.50  

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี   0.10    0.85  

คา่ใชจ้่ายในการดําเนินโครงการ   0.12    1.03  

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย   0.79    6.78  

คา่ใชจ้่ายดอกเบยี   0.95    8.16  

รวมค่าใช้จ่าย   3.72    31.84  

รายได้จากการลงทนุสุทธิ   7.97    68.16  

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน   7.97    68.16  
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1.3 งบกระแสเงินสดสาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์)  

ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2557 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน 

                  

(4,060.51) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

                    

4,284.26  

เงินฝากธนาคารเพิมขึนสุทธิ 

                       

223.74  

เงนิฝากธนาคารตน้งวด 

                                 

-  

เงินฝากธนาคารปลายงวด 

                       

223.74  
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1.4 อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 2557 

มลูคา่สนิทรพัย์สทุธปิลายงวด (ลา้นบาท) 

                    

3,432.97  

มลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (ลา้นบาท) 

                    

3,425.40  

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมสทุธติ่อรายไดร้วม (%) 

              

68.16  

อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (%) 

                           

0.11  

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (%) 

                           

0.34  

อตัราสว่นหนีสนิต่อมลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (%) 

                         

31.35  

 

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของการซอืขายเงนิลงทุนระหวา่งงวดต่อมลูคา่ 123.43 

สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (%)*                        

หมายเหต ุ *  มลูคา่การซอืขายเงนิลงทุนระหวา่งงวดไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคาร และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉียถ่วง

นําหนกัตามระยะเวลาทีมอียู่ในระหวา่งงวด 
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2. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของทรสัต ์

 

2.1 ฐานะทางการเงิน 

 

1. สินทรพัย ์

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2557 ทรสัต์มสีนิทรพัย์รวมเป็นจํานวนทงัสนิ  4,506.77 ลา้นบาท โดย 

หลกัเป็นเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ จํานวน 4,228 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 93.81 ของสนิทรพัย์รวม  เป็นการลงทุน

ในทดีนิ  อาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงาน สญัญาเช่าช่วงทีดนิ  สญัญาเช่าทีดนิและอาคารคลงัสนิคา้ โดยสทิธิการ

เชา่มอีายุ 28 – 30 ปี 

 

2. หนีสิน 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557  ทรสัต์มหีนีสนิรวมเป็นจํานวนทงัสนิ 1,073.80 ลา้นบาท  โดยหลกั 

ประกอบดว้ยเงนิกูย้ืมระยะยาวจํานวน 860 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 80.09 ของหนีสนิรวม และเงนิมดัจําค่าเช่าและ

บรกิาร จํานวน 99.02 ล้านบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 9.22 ของหนีสินรวม  เงนิกู้ยืมระยะยาวเป็นการกู้ยืมจากธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เพือใชใ้นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  โดยมเีงอืนไขในการจ่ายชําระคนืครงัแรกในเดอืน

ธนัวาคม 2564 จะตอ้งชาํระคนืทงัหมดภายในเดอืนมถิุนายน 2567  ทงันีภาระดอกเบยีทีต้องจ่ายชําระมอีตัราดอกเบยี

เท่ากบั MLR ลบอตัราคงทีต่อปี นอกจากนี เงนิมดัจําค่าเช่าและบรกิารเป็นเงินมดัจําจากผูเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และ

อาคารโรงงานทกีองทรสัต์ไดร้บัโอนมาจาก บรษิทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั และ บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล 

คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

 

3. สินทรพัยส์ทุธิ 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 ทรสัต์มสีนิทรพัย์สทุธริวมเป็นจํานวนทงัสนิ 3,432.97 ลา้นบาท   

ประกอบดว้ยทุนจดทะเบยีนทีกองทรสัต์เรยีกชําระแล้ว จํานวน 3,425 ล้านบาท และการเพิมขนึของรายไดจ้ากการ

ลงทุนสทุธใินระหวา่งปี จํานวน 7.97 ลา้นบาท 

 

2.2 ผลการดาํเนินงาน 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์) ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม  

2557  ทรสัต์มรีายได้จากการลงทุนสุทธิทังสิน 7.97 ล้านบาท โดยเป็นรายได้รวมจํานวน 11.70 ล้านบาท และ

ค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 3.72 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและบริการจํานวน 8.92 ล้านบาท  

รายไดด้อกเบยีรบัจากเงนิฝากธนาคาร จํานวน 1.39 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากเงนิชดเชยจากการรบัประกนัการมผีูเ้ช่า

ทไีดร้บัจาก บรษิทั ไทคอน    โลจสิตคิส ์พารค์ จํากดั และ บรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 

จํานวน 1.39 ลา้นบาท    

คา่ใชจ้่ายรวมโดยหลกัประกอบดว้ย 1.) ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ทจี่ายใหแ้กบ่รษิทั ไทคอน       

แมนเนจเมน้ท์ จํากดั (“TMAN”) จํานวน 1.51 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 40.40 ของค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใชจ้่าย

เกียวกบัค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรพัย์สินหลักของกองทรสัต์ 

คา่ธรรมเนียมพเิศษ คา่นายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่  และค่านายหน้าในการซือ/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/
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รบัโอนสทิธิการเช่า  2.) ดอกเบยีเงนิกูย้ืมระยะยาวจํานวน 0.95 ล้านบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 25.62 ของค่าใชจ้่ายรวม  

และ 3.) คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ่ายจํานวน 0.79 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 21.30 ของคา่ใชจ้่ายรวม  
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ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

งบดลุและงบกาํไรขาดทุน 

31 ธนัวาคม 2557 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอนซึง

ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัท3ี1 ธนัวาคม 2557 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลยีนแปลง

สนิทรพัยสุ์ทธ ิงบกระแสเงนิสด และข้อมูลทางการเงนิทสีําคญัสําหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงั

กองทรสัตฯ์) ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2557 รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนื ๆ 
 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้จดัการกองทรสัต์เป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกต้องตามทคีวรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกียวกับการควบคุมภายในทผีู้จดัการกองทรสัต์พจิารณาว่าจําเป็นเพอืให้สามารถจดัทํางบ

การเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัตติามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและ

ปฏบิตังิานตรวจสอบเพอืใหไ้ดค้วามเชอืมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัหรอืไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพอืให้ได้มาซงึหลกัฐานการสอบบญัชเีกียวกับจํานวนเงนิและการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทเีลอืกใช้ขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผู้สอบบัญช ีซงึรวมถึงการประเมินความเสยีงจากการแสดง

ขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสยีง

ดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทเีกยีวข้องกับการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามทคีวรของ

กจิการเพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบทเีหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสทิธผิล

ของการควบคุมภายในของกจิการการตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีผีู้จดัการกองทรสัต์ใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีจีดัทาํขนึโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ รวมทงัการประเมนิการนําเสนองบการเงนิ

โดยรวม 
 

ขา้พเจา้เชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557ผลการดําเนินงานการเปลยีนแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิ

กระแสเงนิสดและขอ้มลูทางการเงนิทสีาํคญัสาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัท ี12ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์ฯ) ถงึวนัท ี

31 ธนัวาคม 2557 ของของทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน โดยถูกต้อง

ตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

 

 

 

พมิพใ์จ  มานิตขจรกจิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4521 

 

บรษิทั สํานกังาน อวีาย จํากดั 

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพนัธ ์2558 
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ทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

งบดลุ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
      

      
(หน่วย: บาท) 

    
หมายเหตุ 

  
สินทรพัย ์

      
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมลูคา่ยุตธิรรม 

    
   (ราคาทุน: 4,228,000,000 บาท) 

  
7 

 
4,228,000,000 

เงนิฝากธนาคาร 
   

8 
 

223,744,343 

ลูกหนี 
      

จากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
   

9 
 

2,203,778 

จากดอกเบยี 
   

16 
 

450,865 

อนื 
   

16 
 

8,387,820 

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี
   

10 
 

42,687,007 

สนิทรพัย์อนื 
     

1,300,450 

รวมสินทรพัย ์
     

            

4,506,774,263  

หนีสิน 
      

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 
   

16 
 

49,428,513 

ภาษหีกั ณทจี่ายคา้งจ่าย 
     

61,726,483 

เงนิมดัจําค่าเช่าและบรกิาร 
     

99,016,087 

เงนิกูย้มืระยะยาว 
   

11, 16 
 

860,000,000 

หนีสนิอนื 
     

                    

3,630,396  

รวมหนีสิน 
     

            

1,073,801,479  

สินทรพัยส์ุทธิ 
     

            

3,432,972,784  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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ทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

งบดลุ (ต่อ) 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
      

      
(หน่วย: บาท) 

    
หมายเหตุ 

  
สินทรพัยส์ุทธิ: 

      
ทุนจดทะเบยีน 

      
หน่วยทรสัต์ 342,500,000 หน่วยมลูคา่หน่วยละ 10 บาท 

  
 3,425,000,000  

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
     

หน่วยทรสัต์ 342,500,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท 12 
 

     3,425,000,000  

กาํไรสะสม 
   

13 
 

          7,972,784  

สินทรพัยส์ุทธิ 
     

3,432,972,784  

      
                      -  

สนิทรพัย์สทุธติ่อหน่วย 
     

10.0232  

       
จํานวนหน่วยทรสัต์ทจีําหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิงวด (หน่วย) 

  
342,500,000 

       
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 

ณวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
      

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 

  
ประเภทเงนิลงทนุ/ 

  
อาคารโรงงาน/ 

  
ร้อยละของ 

  
โฉนดเลขท ี พนืท ี ทตีงั คลงัสนิค้าเลขท ี มลูค่ายตุธิรรม 

 
มลูค่าเงนิลงทนุ 

   
(ไร-่งาน-ตร.วา) 

  
 (บาท) 

 
(ร้อยละ) 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
      

 
สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลงัสินค้า 

    

  
29466 7-0-46 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ บางนา DG1/1              107,675,444  

 
2.55 

    
ตําบลบางววัอําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา DG1/2 

   

     
DG1/3 

   

     
DG1/4 

   

 
สิทธิการเช่าทีดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า 

    

  2806, 18808, 18811, 

18812, 60712 

98-3-7.6 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ บางพล ี1 W1/1              248,378,795  
 

5.87 

   

ตําบลศรีษะจรเขใ้หญ่อําเภอบางเสาธง จงัหวดั

สมทุรปราการ 
W1/2              128,094,726  

 
3.03 

    
W1/3              169,044,869  

 
4.00 

      
             545,518,390  

 
12.90 

  
2806 

  
W2                44,520,728  

 
1.05 

  

2805, 60712, 60713, 

60714   
W3              183,215,627  

 
4.33 

  

18789, 18790, 18791, 

18792, 2806   
W4              407,492,977  

 
9.64 

  2806, 60712, 60713 
  

DG1/1                53,781,932  
 

1.27 

    
DG1/2 

   

    
DG1/3 

   

 
กรรมสิทธิในทีดินและอาคารคลงัสินค้า 

     

  
195065 6-1-71.4 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ อสีเทริ์น ซบีอรด์ 2 W2/1              117,606,133  

 
2.78 

    
ตําบลบ่อวนิอําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี W2/2 

   

  
195062 9-2-77 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ อสีเทริ์น ซบีอรด์ 2 W5/1              180,872,430  

 
4.28 

    
ตําบลบ่อวนิอําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี W5/2 

   

  
177126 24-0-56 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ ศรรีาชา W5/1              424,453,254  

 
10.04 

    
ตําบลสุรศกัดอิําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี W5/2 

   

     
W5/3 

   

  
173839, 11303 8-1-22 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ ศรรีาชา W16                84,578,225  

 
2.00 

    
ตําบลสุรศกัดอิําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

    

  
194794 24-0-37.9 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ ศรรีาชา W20              300,263,856  

 
7.10 

    
ตําบลสุรศกัดอิําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

    

  
178448 7-0-21.4 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ แหลมฉบงั 2 W2              120,507,233  

 
2.85 

    
ตําบลหนองขามอาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี

    

  
177198 6-2-4.8 โครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ แหลมฉบงั 2 FZ4                91,273,071  

 
2.16 

    
ตําบลหนองขามอาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี

    

  
47950 13-0-8 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจนีบุร ี W1              175,851,296  

 
4.16 

    
ตําบลหวัหวา้อําเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี

    

 
กรรมสิทธิในทีดินและอาคารโรงงาน 

     

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

 
1.95 

    
ตําบลมาบยางพรอําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

    
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิน ี
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ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ต่อ) 

ณวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
      

         การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 

  
ประเภทเงนิลงทนุ/ 

  
อาคารโรงงาน/ 

  
ร้อยละของ 

  
โฉนดเลขท ี พนืท ี ทตีงั คลงัสนิค้าเลขท ี มลูค่ายตุธิรรม 

 
มลูค่าเงนิลงทนุ 

   
(ไร-่งาน-ตร.วา) 

  
 (บาท) 

 
(ร้อยละ) 

  
31698 6-0-87.9 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ี SF.M3.3 A220/1                96,517,367  

 
2.28 

    
ตําบลมาบยางพรอําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

    

  
7435 4-0-18 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.A1.8/1 L_42                55,462,129  

 
1.31 

    
ตําบลหนองขามอาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี

    

  
181769, 181770 4-0-11.4 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.A1.8/2 L_42/2,L_43/2                57,017,774  

 
1.35 

    
ตําบลหนองขามอาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี

    

  
183315 4-0-29.2 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.M1.8 G_007                55,790,386  

 
1.32 

    
ตําบลบ่อวนิอําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

    

  
185321, 185322 11-1-29.4 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.A3 G_025/3                88,260,390  

 
2.09 

    
ตําบลบ่อวนิอําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี SF.A2.2 G_025/2                65,020,841  

 
1.54 

      
             153,281,231  

 
3.63 

  
167088 20-3-60 นิคมอตุสาหกรรมปินทอง SF.L3.2 G_032/1                93,696,976  

 
2.22 

    
ตําบลบงึ อําเภอศรรีาชาจงัหวดัชลบุร ี SF.A2.7/3 G_032/2                78,359,834  

 
1.85 

     
SF.A2.7/2 G_032/3                78,089,814  

 
1.85 

     

SF.A2.7/1 

G_032/4,G_033/1 
               78,089,814  

 
1.85 

     
SF.B3.5 G_033/2              100,123,455  

 
2.37 

     
SF.L4.4 G_033              124,803,294  

 
2.95 

      
             553,163,187  

 
13.09 

  
20170 5-2-1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหวา้ (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.A1.3 G1/4-4                36,933,235  

 
0.87 

    
อําเภอบางปะอนิจงัหวดัพระนครศรอียธุยา SF.A1.5/3 G_1/4_5                39,945,916  

 
0.94 

      
               76,879,151  

 
1.81 

  
59721 3-3-15 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหวา้ (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.C2.2 F_7/12                65,163,170  

 
1.54 

    
อําเภอบางปะอนิจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

    

  
55952 4-1-42 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหวา้ (ไฮเทค) ตําบลบ้านเลน SF.M2.2 F_7/13                59,807,293  

 
1.42 

    
อําเภอบางปะอนิจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

    

  
30621 2-2-72 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตาํบลบ้านชา้ง SF.A1.3/1 28_1                38,718,528  

 
0.92 

    
อําเภออุทยัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

    

  
52780 3-3-5 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี SF.M1.5/2 D_1                48,314,474  

 
1.14 

    
ตําบลบ่อวนิอําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

    

  
52781 3-1-84 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุร ี SF.M1.5/1 D_2                47,756,570  

 
1.13 

    
ตําบลบ่อวนิอําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

    
รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

  
          4,228,000,000  

 
100.00 

      

                                 

-      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิน ี
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ทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

งบกาํไรขาดทนุ 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์ฯ) ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

      
 (หน่วย: บาท) 

    
หมายเหตุ 

  
รายได้จากการลงทนุ 

      
รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 

     
                    8,919,891  

รายไดด้อกเบยี 
   

16 
 

                    1,389,221  

รายไดอ้นื 
   

15, 16 
 

                    1,388,619  

รวมรายได ้
     

                 11,697,731  

ค่าใช้จ่าย 
      

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
   

14, 16 
 

                    1,505,003  

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 
   

14, 16 
 

                       193,040  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 
   

14, 16 
 

                         58,644  

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 
     

                       100,000  

คา่ใชจ้่ายในการดําเนินโครงการ 
     

                       120,589  

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย 
     

                       793,424  

คา่ใชจ้่ายดอกเบยี 
   

16 
 

                       954,247  

รวมคา่ใชจ้่าย 
     

                    3,724,947  

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 
     

                    7,972,784  

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 
    

                    7,972,784  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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ทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์ฯ) ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

      
 (หน่วย: บาท) 

    
หมายเหตุ 

  
การเพิมขึนในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด 

   
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 

     
       7,972,784  

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงาน 
    

7,972,784  

การเพิมขึนของทนุทีได้รบัจากผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 
     

หน่วยทรสัต์ทอีอกจําหน่ายในระหวา่งงวด 
     

จํานวน 342,500,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 10 บาท 
 

12 
 

 3,425,000,000  

การเพิมขึนของทนุทีได้รบัจากผูถ้ือหน่วยทรสัต์ 
    

3,425,000,000  

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ุทธิในระหว่างงวด 
    

  3,432,972,784  

สนิทรพัย์สทุธติน้งวด 
     

-  

สินทรพัยส์ุทธิปลายงวด 
     

3,432,972,784  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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ทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

งบกระแสเงินสด 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์ฯ) ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

      
 (หน่วย: บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
     

การเพมิขนึในสนิทรพัย์สทุธจิากการดาํเนินงาน 
    

7,972,784  

ปรบักระทบรายการเพมิขนึในสนิทรพัย์สทุธจิากการดาํเนินงาน 
   

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนินงาน: 
    

การซอืเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
    

         (4,228,000,000) 

ตดัจําหน่ายคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี
    

793,424  

การเพมิขนึในลูกหนีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
    

(2,203,778) 

การเพมิขนึในลูกหนีจากดอกเบยี 
    

(450,865) 

การเพมิขนึในลูกหนีอนื 
     

(8,387,820) 

การเพมิขนึในคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ี
    

             (43,480,431) 

การเพมิขนึในสนิทรพัย์อนื 
     

(1,300,450) 

การเพมิขนึในภาษหีกั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย 
    

               61,726,483  

การเพมิขนึในคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 
    

               49,216,458  

การเพมิขนึในเงนิมดัจําคา่เช่าและบรกิาร 
    

               99,016,087  

การเพมิขนึในหนีสนิอนื 
     

3,630,396  

คา่ใชจ้่ายดอกเบยี 
     

954,247  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

         (4,060,513,465) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
     

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 
     

              860,000,000  

จ่ายดอกเบยี 
     

(742,192) 

การขายหน่วยทรสัต์ 
     

           3,425,000,000  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
    

           4,284,257,808  

เงินฝากธนาคารเพิมขึนสุทธิ 
     

              223,744,343  

เงนิฝากธนาคารตน้งวด 
     

-  

เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหต ุ8) 
    

              223,744,343  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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ทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
 

ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 
   

สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์ฯ) ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

        
(หน่วย: บาท) 

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 
      

มลูคา่สนิทรพัย์สทุธติน้งวด 
      

-  

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน 
       

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 
      

           0.0232  

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุนทงัสนิ 
     

           0.0232  

บวก:การเพมิขนึของทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
    

10.0000  

มลูคา่สนิทรพัย์สทุธปิลายงวด 
     

10.0232  

         อตัราส่วนการเพิมขึนในสินทรพัยส์ุทธิจากการดาํเนินงานต่อ 
     

มลูค่าสินทรพัยส์ุทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (%) 
    

0.23  

         
อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญัและข้อมลูประกอบเพิมเติมทีสาํคญั 

    
มลูคา่สนิทรพัย์สทุธปิลายงวด (บาท) 

     
3,432,972,784  

อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธ ิ
     

ถวัเฉลยีระหวา่งงวด (%) 
      

0.11  

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูคา่สนิทรพัย์สทุธ ิ
     

ถวัเฉลยีระหวา่งงวด (%) 
      

0.34  

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของการซอืขายเงนิลงทุนระหวา่งงวด 
 

ต่อมลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (%)* 
    

123.43  

มลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด (บาท) 
    

3,425,398,639  

         * มลูคา่การซอืขายเงนิลงทุนระหวา่งงวดไมไ่ดร้วมเงนิฝากธนาคารและคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนัก 

ตามระยะเวลาทมีอียู่ในระหวา่งงวด 
      

         หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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ทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 12 ธนัวาคม 2557 (วนัจดัตงักองทรสัต์ฯ) ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 

1. ลกัษณะของทรสัต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 ทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ไทคอน(“กองทรสัต์ฯ”) เป็นกองทรสัต์ที

ระบเุฉพาะเจาะจงประเภทไมร่บัซอืคนืหน่วยทรสัต์ โครงการไดจ้ดัตงัเป็นกองทรสัต์เมอืวนัที 12 ธนัวาคม 2557 

โดยไมม่กีารกาํหนดอายุโครงการมเีงนิทุนจํานวน 3,425ลา้นบาท 

 กองทรสัต์ฯไดจ้ดัตงัขนึโดยมวีตัถุประสงคเ์พอืระดมเงนิทุนจากนักลงทุนทวัไป ซึงกองทรสัต์ฯจะนําเงนิทุนทีได้

จากการระดมทุนไปซอื เชา่ และ/หรอืเชา่ชว่งอสงัหารมิทรพัย์ โดยกองทรสัต์ฯจะรบัโอนกรรมสทิธิและ/หรอืสทิธิ

การเชา่ และ/หรอืสทิธกิารเชา่ชว่งอสงัหารมิทรพัย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว โดยการ

ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ชว่ง โอน และ/หรอืจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ ทกีองทรสัต์ฯไดล้งทุนหรอืมไีว ้ตลอดจนทําการ

ปรบัปรงุเปลยีนแปลง รวมถงึดาํเนินการกอ่สรา้งและ/หรอืพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยรบัโอนใบอนุญาตก่อสรา้ง 

และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอืนๆ และ/หรอืดําเนินการอืนใดทีเกียวขอ้งและจําเป็นเพือประโยชน์ของ

อสงัหารมิทรพัย์ และเพอืมุง่กอ่ใหเ้กดิรายไดแ้ละผลตอบแทนแกก่องทรสัต์ฯและผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทรสัต์

ฯ รวมถงึการลงทุนในทรพัย์สนิอนื และ/หรอืหลกัทรพัย์อืน และ/หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอืนใดตามกฎหมาย

หลกัทรพัย์และ/หรอืกฎหมายอนืใดทเีกยีวขอ้งกาํหนด 

 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ฯ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและให้เรมิซือ

ขายไดต้งัแต่วนัท ี9 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

 กองทรสัต์ฯมบีรษิทั ไทคอนแมนเนจเมน้ท์จํากดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม

บวัหลวง จํากดั เป็นทรสัต ีบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จํากดั และบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั 

จํากดั (มหาชน) เป็นผูไ้ดร้บัการวา่จา้งบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ และบรษิทั ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ 

 ณ วนัท3ี1 ธนัวาคม 2557 สาํนกังานประกนัสงัคมและบรษิทัไทคอนโลจสิตคิสพ์ารค์จํากดั เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์

รายใหญ่ ซงึถอืหน่วยทรสัต์รอ้ยละ 14.60 และ 12.00 ตามลําดบั 

 

2. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

กองทรสัต์ฯมนีโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์อย่างน้อยปีละ 2 ครงั อย่างไรก็ดี

ผูจ้ ัดการกองทรสัต์ฯอาจมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนพิเศษเกินกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดต้ามทผีูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ มคีวามเหน็วา่มคีวามจําเป็นและสมควร 

 (1) ในกรณีทกีองทรสัต์ฯมกีาํไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯจะจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกําไรสุทธิไม่รวมกําไรทียงัไม่เกดิขนึจากการประเมนิค่า

หรอืสอบทานการประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์ประจํารอบระยะเวลาบญัชี

นัน รวมทังการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์กาํหนด 

 (2) ในกรณีทกีองทรสัต์ฯยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯจะไม่จ่ายประโยชน์    ตอบแทนแก่ผู้

ถอืหน่วยทรสัต์ 
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การจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมดงักล่าวข้างต้น จะทําได้ก็ต่อเมือการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวไมท่ําใหก้องทรสัต์ฯเกดิยอดขาดทุนสะสมเพิมขนึในรอบระยะเวลาบญัชทีีมกีารจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนนนั 

 ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนถา้ประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างปีบญัชมีี

มลูคา่ตํากวา่หรอืเท่ากบั0.10บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯสงวนสทิธทิจีะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครงันันและให้

สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพอืนําไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนจะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 

 

3. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงนินีจดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทกีาํหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 

และจดัทําขนึตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที 106 เรอืง การบญัชีสําหรบั

กจิการทดีาํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน  

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีกองทรสัต์ฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิ      ฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยน ี

 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีรมิมผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนัและทีจ ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอียด

ดงันี 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนั 

กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัท ี1 (ปรบัปรงุ 2555) การนําเสนองบการเงนิ 

ฉบบัท ี7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด 

ฉบบัท ี12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได ้

ฉบบัท ี17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเชา่ 

ฉบบัท ี18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได ้

ฉบบัท ี19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

  

ฉบบัท ี21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

ฉบบัท ี24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบับคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

ฉบบัท ี28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

ฉบบัท ี31 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 

ฉบบัท ี34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหวา่งกาล 

ฉบบัท ี36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 

ฉบบัท ี38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท ี2 (ปรบัปรงุ 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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ฉบบัท ี3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ 

ฉบบัท ี5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขายและการดาํเนินงานทยีกเลกิ 

ฉบบัท ี8 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นงานดาํเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัท ี15 สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สงิจูงใจทใีหแ้กผู่เ้ชา่ 

ฉบบัท ี27 การประเมนิเนือหาสญัญาเชา่ททีําขนึตามรปูแบบกฎหมาย 

ฉบบัท ี29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัท ี32 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท ี1 การเปลียนแปลงในหนีสนิทีเกดิขึนจากการรือถอน การบูรณะ และ

หนีสนิทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัท ี4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่

ฉบบัท ี5 สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรอืถอน การบรูณะและการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท ี7 การปรบัปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที 29 เรอืง การ

รายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทมีภีาวะเงนิเฟ้ อรนุแรง 

ฉบบัท ี10 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

ฉบบัท ี12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัท ี13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแกลู่กคา้ 

ฉบบัท ี17 การจ่ายสนิทรพัย์ทไีมใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท ี18 การโอนสนิทรพัย์จากลูกคา้ 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการบนัทกึบญัชหีุน้ปนัผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทงัหมดตามทีกล่าวขา้งต้นไดร้บัการปรบัปรุงและจดัให้มขีนึเพือให้มเีนือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศซึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยคําและ

คําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏบิตัิทางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนินี 

 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจํานวนมาก ซึงมผีล

บงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเรมิในหรอืหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีนึเพือให้มเีนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง

ประเทศโดยการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครงันีส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยคําและ

คําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐานผู้จ ัดการกองทรสัต์ฯเชือว่าจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงนินีในปีทีนํามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏบิตัิ อย่างไรกต็ามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เรืองการวดัมูลค่ายุติธรรม เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมกีาร

เปลยีนแปลงหลกัการสาํคญั ดงัต่อไปนี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13เรืองการวดัมลูค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันีกําหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกยีวกบัการวดัมูลค่า

ยุติธรรม  กล่าวคอื หากกจิการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีสนิใดตามขอ้กําหนดของมาตรฐานที

เกยีวขอ้งอนื กจิการจะตอ้งวดัมลูคา่ยุตธิรรมนนัตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีและใชว้ธิีเปลียนทนัทีเป็นต้นไป

ในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเรมิใชม้าตรฐานน ี

จากการประเมนิเบอืงตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯเชอืวา่มาตรฐานขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงนิของกองทรสัต์ฯ 

 

5. นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

 

5.1 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายไดค้า่เชา่และบรกิารจะบนัทกึเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า รายไดท้ีรบัรู้

แลว้แต่ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานแสดงไวเ้ป็น “ลูกหนีจากการให้เช่าและบรกิาร” ณ วนัสนิ

รอบระยะเวลารายงาน 

  สว่นเกนิมลูคา่หรอืสว่นตํากวา่มลูคา่ของตราสารหนีตดัจําหน่ายตามระยะเวลาทีเหลือของตราสารหนี โดยใชว้ธิี

อตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิและถอืเป็นสว่นหนึงของรายไดด้อกเบยี 

 ดอกเบยีรบัถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทแีทจ้รงิ 

  คา่ใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 

5.2 การวดัค่าเงินลงทนุ 

 เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ดว้ยจํานวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทกีองทรสัต์ฯมสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของ

เงนิลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทงัสนิทีกองทรสัต์ฯจ่ายเพือให้ไดม้าซึงเงนิ

ลงทุนนนั 

  

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

 เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมโดยไม่คดิค่าเสอืมราคา ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯกําหนดราคา

ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวณ วนัทใีนงบการเงนิงวดแรกทีไดซ้ืออสงัหารมิทรพัย์มาโดยใชร้าคาทุนจากการ

ซอือสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว และจะกาํหนดราคายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวณ วนัทีในงบการเงนิงวดถดัไป

โดยใชร้าคาประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอิสระทีไดร้บัความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมนิราคาอิสระไทยและ

สมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย (ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลักทรพัย์ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรพัย์สินและผู้ประเมินหลัก เพือวตัถุประสงค์

สาธารณะ)ซึงการประเมนิราคาจะทําเมอืสถานการณ์ทางเศรษฐกจิเปลียนแปลง แต่อย่างน้อยจะจดัให้มกีาร

ประเมนิราคาทุกสองปีนบัแต่วนัทมีกีารประเมนิราคาเพอืลงทุนหรอืเชา่สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ และจดัให้มี

การสอบทานการประเมนิราคาอย่างน้อยทุกหนึงปีนบัแต่วนัทมีกีารประเมนิราคาครงัล่าสดุไปแลว้ 

 กาํไรหรอืขาดทุนจากการวดัคา่เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ถอืเป็นรายการกําไรหรอืขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกดิขนึ

ในงบกาํไรขาดทุน 
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 เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

 เงนิลงทุนในตราสารหนีในความตอ้งการของตลาดซงึเป็นเงนิลงทุนทมีตีลาดซอืขายคล่องรองรบัแสดงตามมูลค่า

ยุตธิรรมโดยใชร้าคาทีคํานวณจากอตัราตอบแทนจากการซือขายครงัล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงนิลงทุนในสมาคม

ตลาดตราสารหนีไทย เงนิลงทุนทีไม่มตีลาดซือขายคล่องรองรบัแสดงในราคาทีคํานวณจากอตัราผลตอบแทน

ของบรษิทัผูเ้สนอซือเสนอขายซึงผูจ้ ัดการกองทรสัต์ฯพิจารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนทีดทีีสุดของมูลค่ายุติธรรม 

และกองทรสัต์ฯใชว้ธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีทีจะครบกําหนดภายใน 

90 วนันับตงัแต่วนัทีลงทุน กําไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงนิลงทุนในหลักทรพัย์ถือเป็นรายการกําไรหรือ

ขาดทุนสทุธทิยีงัไมเ่กดิขนึในงบกาํไรขาดทุน ราคาทุนของเงนิลงทุนทจีําหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลยีถ่วงนําหนกั 

 เงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร ตวัแลกเงนิ และตวัสญัญาใชเ้งนิทไีมส่ามารถโอนเปลียนมอืไดใ้ชมู้ลค่าเงนิต้นบวก

ดอกเบียคา้งรบัจนถึงวนัวดัค่าเงนิลงทุนในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมซึงไดแ้ยกแสดงดอกเบยีคา้งรบัไว้เป็น 

“ลูกหนีจากดอกเบยี” ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 เงนิลงทุนในตวัสญัญาใชเ้งนิทสีามารถโอนเปลยีนมอืไดแ้สดงในราคาทคีาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของบรษิทั

ผูเ้สนอซอืเสนอขาย ซึงผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯพิจารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนทีดทีีสุดของมูลค่ายุติธรรม กําไรหรอื

ขาดทุนจากการวดัคา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการกาํไรหรอืขาดทุนสทุธทิยีงัไมเ่กดิขนึในงบกาํไรขาดทุน 

 

5.3 ลูกหนีการค้า 

  ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิทีจะไดร้บั กองทรสัต์ฯบนัทึกค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสําหรบัผล

ขาดทุนโดยประมาณทอีาจเกดิขนึจากการเกบ็เงนิจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทวัไปพิจารณาจากประสบการณ์การ

เกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายุหนี  

 

5.4 ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชปีระกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามทีจ่ายจรงิ เช่น 

คา่ธรรมเนียมในการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมการจดัตงักองทรสัต์ฯ และค่าใชจ้่ายอืน ๆ ทีเกยีวขอ้ง

โดยตรง คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชจีะทยอยตดัจําหน่ายเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงภายในระยะเวลา 3 ปี 

 

5.5 รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

  บคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนักบักองทรสัต์ฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทลีงทุนในสว่นไดเ้สยีของกองทรสัต์ฯ

ตงัแต่ร้อยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทงัหมดทีมีสทิธิออกเสยีง มีอํานาจควบคุมกองทรสัต์ฯ หรอืถูกกองทรสัต์ฯ

ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบักองทรสัต์ฯ 

 นอกจากนีบคุคลหรอืกจิการทีเกยีวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิทัร่วมและบุคคลทีมสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรง

หรอืทางอ้อมซึงทําให้มอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกองทรสัต์ฯ ผูจ้ดัการ     กองทรสัต์ฯ ผูบ้รหิารสําคญั 

กรรมการหรือพนักงานของผู้จ ัดการกองทรสัต์ฯทีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ

กองทรสัต์ฯ 

ความสมัพนัธ์ทมีกีบับคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนัมดีงันี 

ชอืกจิการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายละเอยีดการทําธุรกรรม 

บริษัท  ไทคอน โลจิสติคส ์

พารค์ จํากดั 

- ผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่ - ไดท้ําสญัญาเช่าทีดนิและคลงัสนิคา้

ในฐานะผูใ้หเ้ชา่/ผูใ้หเ้ชา่ชว่ง 

- ไดท้ําสญัญาซือขายทีดนิและอาคาร
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ชอืกจิการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายละเอยีดการทําธุรกรรม 

คลงัสนิคา้ในฐานะผูข้าย 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล 

ค อ น เ น็ ค ชั น  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ถือหน่วยทรสัต์

รายใหญ่ 

- ไดท้ําสญัญาซือขายทีดนิและอาคาร

โรงงานในฐานะผูข้าย 

บริษัท ไทคอนแมนเนจเม้นท์ 

จํากดั 

- ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ - รบัค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

จากกองทรสัต์ฯ 

- รบัค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ฯ 

- ร ับค่า ธ รรมเนี ยมพิ เ ศษและค่ า

นายหน้าจากกองทรสัต์ฯ 

บริษัท ห ลัก ท รัพ ย์ จั ด ก า ร

กองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 
- ทรสัต ี - ร ับ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ท รั ส ตี จ า ก

กองทรสัต์ฯ 

บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

- นายทะเบยีนกองทรสัต์ฯ - รบัค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก

กองทรสัต์ฯ 

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ  จํ า กัด 

(มหาชน) 

- มี ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ใ น

ครอบครวัเดียวกนักบัผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่ 

- ร ับฝ าก เ งิน แล ะให้กอ งทรัสต์ ฯ            

กูย้มืเงนิ 

 

5.6 การแบ่งปันส่วนทนุ 

 กองทรสัต์ฯบนัทกึลดกาํไรสะสม ณ วนัทปีระกาศจ่ายปนัผลเป็นเงนิสด 

 

5.7 สญัญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเชา่สนิทรพัย์ทคีวามเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สญัญาเชา่ดาํเนินงาน เงนิทกีองทรสัต์ฯในฐานะผูใ้ห้เช่าไดร้บัภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานจะบนัทึกในงบกําไร

ขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 

 

5.8 ประมาณการหนีสิน 

 กองทรสัต์ฯจะบนัทกึประมาณการหนีสนิไวใ้นบญัชเีมอืภาระผกูพนัซงึเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขนึ

แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่กองทรสัต์ฯจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือปลดเปลืองภาระ

ผกูพนันนั และกองทรสัต์ฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันนัไดอ้ย่างน่าเชอืถอื 

 

5.9 ภาษีเงินได้ 

  กองทรสัต์ฯไมม่ภีาระภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล เนืองจากกองทรสัต์ฯไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลในประเทศไทย 

 

6. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

ในการจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯจําเป็นต้องใช ้    ดุลยพินิจ

และการประมาณการในเรอืงทีมคีวามไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและ                    การประมาณการ
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ดงักล่าวนีสง่ผลกระทบต่อจํานวนเงนิทแีสดงในงบการเงนิและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ผลทเีกดิขนึจรงิอาจแตกต่างไปจากจํานวนทปีระมาณการไว ้การใชด้ลุยพนิิจและการประมาณการทสีาํคญัมดีงันี 

  

 มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์

 กองทรสัต์ฯวดัมลูคา่เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทกีองทรสัต์ฯไดล้งทุนไวณ้วนัทีในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดย

ถอืพนืฐานจากมลูคา่ยุตธิรรมทปีระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงนิทีผูซ้ือและ

ผูข้ายตกลงแลกเปลยีนสนิทรพัย์กนัในขณะททีงัสองฝ่ ายมคีวามรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลียน และสามารถ

ต่อรองกนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไม่มคีวามเกยีวขอ้งกนักองทรสัต์ฯเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมดงักล่าว

เหมาะสมอย่างไรกต็ามผลตอบแทนทีกองทรสัต์ฯจะไดร้บัจรงิจากเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์อาจแตกต่างไป

ขนึอยู่กบัปจัจยัและเงอืนไขต่างๆ ทจีะเกดิ 

  

 สญัญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ฯไดใ้ชด้ลุยพนิิจในการประเมนิเงอืนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือพิจารณาว่ากองทรสัต์ฯไดโ้อน

หรอืรบัโอนความเสยีงและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ทใีหเ้ชา่ดงักล่าวแลว้หรอืไม ่

  

 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญของลูกหนี 

 ในการประมาณคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูของลูกหนี ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯจําเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนทคีาดวา่จะเกดิขนึจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนีทีคง

คา้งและสภาวะเศรษฐกจิทเีป็นอยู่ในขณะนนั เป็นตน้ 

 

มลูค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครอืงมอืทางการเงนิทีไม่มกีารซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น

ตลาดซอืขายคล่อง ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯตอ้งใชด้ลุยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครอืงมอืทางการเงนิ

ดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจําลองการประเมนิมูลค่าซึงตวัแปรทีใชใ้นแบบจําลองไดม้าจากการเทียบเคยีง

กบัตวัแปรทีมอียู่ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสมัพนัธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของ

เครอืงมอืทางการเงนิในระยะยาว 

 

7. เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

 (หน่วย: พนับาท) 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตน้งวด 
- 

บวก: ซอือสงัหารมิทรพัย์ในระหวา่งงวด 
4,228,000 

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ปลายงวด 
4,228,000 

 เมอืวนัท ี22 และ 23 ธนัวาคม 2557กองทรสัต์ฯไดล้งทุนในอสงัหารมิทรพัย์โดยทําสญัญาเช่าช่วงทีดนิ สญัญา

เชา่ทดีนิและอาคารคลงัสนิคา้ และสญัญาจะซือจะขายทีดนิและสงิปลูกสรา้งกบั              บรษิทั ไทคอน โลจิ

สตคิส ์พารค์ จํากดั และบรษิทั ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน)ซึงเป็นบรษิทัทีเกยีวขอ้งกนั 

โดยมีอายุสิทธิการเช่า 28 - 30 ปี เป็นจํานวนเงนิทงัสนิ 4,228ล้านบาท (ราคาประเมินตามวธิีพิจารณาจาก
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รายไดโ้ดยผูป้ระเมนิราคาอิสระสองรายเป็นจํานวนเงนิ 3,866ล้านบาท และ3,900 ล้านบาท ตามลําดบั) โดยมี

รายละเอยีดการลงทุนดงัต่อไปนี 

1) ทีดินและอาคารคลังสินค้าของบรษิัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั พืนทีคลงัสนิคา้ประมาณ 160,523 

ตารางเมตร เนือทรีวมประมาณ 205 ไร ่โดยแบง่เป็น 

-  สทิธกิารเชา่ทดีนิและกรรมสทิธใินอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 1 คลงั แบง่เป็น 4 ยูนิต ซึงตงัอยู่ที โครงการ 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 

- สทิธกิารเชา่ชว่งทดีนิและสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 5 คลงั แบ่งออกเป็น 9 ยูนิต ซึงตงัอยู่ท ี

โครงการ ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 2 คลงั แบง่ออกเป็น 4 ยูนิต ซงึตงัอยู่ท ีโครงการ ไทคอน 

โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 3 คลงั แบง่ออกเป็น 5 ยูนิต ซงึตงัอยู่ท ีโครงการ ไทคอน 

โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 2 คลงั แบง่ออกเป็น 2 ยูนิต ซงึตงัอยู่ท ีโครงการ ไทคอน 

โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 

- กรรมสทิธใินทีดนิและอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 1 คลงั แบ่งออกเป็น 1 ยูนิต ซึงตงัอยู่ที            สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบรุ)ี 

2) ทดีนิและอาคารโรงงานของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) พืนทีโรงงานประมาณ 

54,000 ตารางเมตร เนือทรีวมประมาณ 101.5 ไร ่โดยแบง่เป็น 

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารโรงงาน จํานวน 2 โรง ซงึตงัอยู่ท ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารโรงงาน จํานวน 11 โรง ซงึตงัอยู่ท ีนิคมอุตสาหกรรมปินทอง 

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารโรงงาน จํานวน 4 โรง ซงึตงัอยู่ท ีนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารโรงงาน จํานวน 1 โรง ซงึตงัอยู่ท ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

- กรรมสทิธใินทดีนิและอาคารโรงงาน จํานวน 2 โรง ซงึตงัอยู่ท ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุ ี

8. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 กองทรสัต์ฯมเีงนิฝากธนาคารดงันี 

ธนาคาร เงนิตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบยีต่อปี (%) 

ออมทรพัย์   

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 223,744 0.75 

รวมเงินฝากธนาคาร 223,744  

 

9. ลูกหนีจากการให้เช่าและบริการ 

 ยอดคงเหลอืของลูกหนีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 แยกตามอายุหนีทีคงคา้งนับจาก

วนัทถีงึกาํหนดชาํระไดด้งันี 

           (หน่วย: พนับาท) 
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10. ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2557 

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชตีน้งวด - 

บวก: เพมิขนึในระหวา่งงวด 43,480 

หกั: ตดัจําหน่ายระหวา่งงวด  (793) 

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชปีลายงวด 42,687 

 

11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 เมอืวนัที 23 ธนัวาคม 2557 กองทรสัต์ฯไดเ้บิกเงนิกูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

จํานวน 860 ลา้นบาทเพือใชใ้นการลงทุนดว้ยการซือทีดนิ การเช่า/เช่าช่วงทีดนิ และ/หรอื สงิปลูกสรา้ง และ/

หรอืโรงงาน/คลงัสนิคา้ โดยมเีงอืนไขการชาํระคนืเงนิตน้เป็นราย 6 เดอืน จํานวนรวม 6 งวด ซึงจะเรมิชําระคนื

เงนิตน้งวดแรกในเดอืนธนัวาคม 2564 และจะตอ้งชาํระคนืทงัหมดภายในเดอืนมถิุนายน 2567 ทงันีดอกเบยีจะ

ชาํระคนืภายในวนัทําการสดุทา้ยของเดอืนโดยมอีตัราดอกเบยีเท่ากบั MLR ลบอตัราคงทตี่อปี 

 ณ วนัท ี31ธนัวาคม2557 กองทรสัต์ฯมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงนิกูท้ยีงัมไิดเ้บกิใชเ้ป็นจํานวน 490ล้าน

บาท 

 

12. หน่วยทรสัต์ 

 เมอืวนัท ี12 ธนัวาคม 2557 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯไดจ้ดัตงักองทรสัต์ฯขนึตาม พรบ. ทรสัต์เพือธุรกรรมในตลาด

ทุน พ.ศ. 2550 โดยมทีุนจํานวน 342.5 ล้านหน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 10 บาท คดิเป็นทุนทงัสนิ 3,425 

ลา้นบาท ทงันีกองทรสัต์ฯไดเ้รยีกชําระเงนิทุนดงักล่าวทงัจํานวนและไดแ้จ้งการเรยีกชําระเงนิทุนดงักล่าวต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แลว้ 

 

13. กาํไรสะสม 

          (หน่วย: พนับาท) 

กาํไรสะสมตน้งวด - 

บวก: การเพมิขนึในสนิทรพัย์สทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด 7,973 

กาํไรสะสมปลายงวด 7,973 

 

 

อายุหนีคา้งชาํระ 
 

ลูกหนีทคีา้งชาํระไมเ่กนิ 3 เดอืน 
1,752 

ลูกหนีตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทยีงัไมเ่รยีกชาํระ 
452 

ลูกหนีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 
2,204 
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14. ค่าใช้จ่าย 

 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ คา่ธรรมเนียมทรสัต ีและคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนมรีายละเอยีดดงันี 

คา่ใชจ้่าย อตัรารอ้ยละ 

1.คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์   

-  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

กองทรสัต์ฯ 

0.25 

 

ต่อปีของมลูคา่สนิทรพัย์รวมของกองทรสัต์ฯ 

- คา่ธรรมเนียมบรหิารจดัการทรพัย์สนิ

หลกัของกองทรสัต์ฯ 

2.0 ต่อปีของรายไดส้ทุธจิากสญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร

สาํหรบัทรพัย์สนิในสว่นอาคารคลงัสนิคา้ 

 4.0 ต่อปีของรายไดส้ทุธจิากสญัญาเชา่และสญัญาบรกิาร

สาํหรบัทรพัย์สนิในสว่นอาคารโรงงาน 

-  คา่ธรรมเนียมพเิศษ 0.00-10.50 ต่อปีของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานการของ

กองทรสัต์ฯในสว่นอาคารคลงัสนิคา้ 

 0.00-19.50 ต่อปีของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานการของ

กองทรสัต์ฯในสว่นอาคารโรงงาน 

- ค่านายหน้าในการจัดหาผู้เช่าราย

ย่อยรายใหม ่

 ตามสดัส่วนตามระยะเวลาทําสญัญาเช่าและสญัญา

บริการของผู้เช่ารายย่อยรายใหม่  แต่ไม่เกนิ 3 

เดือนของอัตราค่าเช่าและบริการ (ยังไม่เกิด

รายการในงวดบญัชปีจัจุบนั )  

- ค่านายหน้าในการซือ/ขาย/โอนสทิธิ

กา ร เช่า / ร ับโอนสิทธิกา ร เช่ า

อสงัหารมิทรพัย์ 

3.0 ของมลูคา่การซือ/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รบัโอนสทิธิ

การเชา่อสงัหารมิทรพัย์ (ยงัไมเ่กดิรายการในงวด

บญัชปีจัจุบนั ) 

2.คา่ธรรมเนียมทรสัต ี 0.09875 ต่อปีของมลูคา่สนิทรพัย์สทุธขิองกองทรสัต์ฯ 

3.คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 0.03 ต่อปีของมลูคา่สนิทรพัย์สทุธขิองกองทรสัต์ฯ 

 คา่ธรรมเนียมขา้งตน้จะคาํนวณเป็นรายเดอืนและชาํระโดยตดัจากบญัชขีองกองทรสัต์ฯเป็นรายเดอืน 

 คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเกดิขนึสําหรบักองทรสัต์ฯ เช่นค่าใชจ้่ายในการจดัตงั

กองทรสัต์ฯ คา่สาธารณูปโภค คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากร ตลอดจนค่าใชจ้่ายต่างๆที

เกดิขนึตามกฎหมายและอนืๆ ตามทจี่ายจรงิ 

 

15. รายรบัจากการรบัประกนัการมีผูเ้ช่า 

 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จํากดั และบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้

รบัจ้างบรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากผูจ้ ัดการกองทรสัต์ฯ ไดต้กลงรบัประกนั     การมผีู้เช่า สําหรบัทรพัย์สิน

เฉพาะรายการทีว่างจากการมีผู้เช่า ณ วันทีทร ัสต์ได้จดทะเบียนร ับโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว หรอืผูเ้ช่ารายย่อยไดใ้ชส้ทิธิตามสญัญาเช่าในการย้ายออกจากอสงัหารมิทรพัย์ทีเช ่า

โดยจะชดเชยรายไดใ้หแ้กก่องทรสัต์ฯตามอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของผูเ้ช่ารายย่อยรายล่าสุดทีเช่าทรพัย์สิน

ดงักล่าว จนกวา่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะสามารถหาผูเ้ช่ารายย่อยไดแ้ละผูเ้ช่ารายย่อยเรมิชําระค่าเช่าและ

บริการแล้ว หรือจนกว่าจะสินสุดระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัทีกองทรสัต์เข้าลงทุนครงัแรกในทรพัย์สิน

ดงักล่าว  
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16. รายการธรุกิจกบักิจการทีเกียวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กองทรสัต์ฯมรีายการธุรกจิทีสําคญักบักจิการทีเกยีวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตาม

เงอืนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทตีกลงกนัระหวา่งกองทรสัต์ฯและบคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนัเหล่านัน ซึง

เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรปุไดด้งัน ี

   (หน่วย: พนับาท) 

  นโยบายการกาํหนดราคา 

     บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ จาํกดั    

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

ผู้ บ ริห า ร อ สัง ห า ริม ท ร ัพ ย์ 

(หมายเหตุ 15) 

ซอืเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 2,838,000 ใกลเ้คยีงราคาประเมนิ (หมายเหตุ 

7) 

     บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)   

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

ผู้ บ ริห า ร อ สัง ห า ริม ท ร ัพ ย์ 

(หมายเหตุ 15) 

ซอืเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 1,390,000 ใกลเ้คยีงราคาประเมนิ (หมายเหตุ 

7) 

     บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกดั   

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 1,505 ตามรายละเอยีดในหมายเหตุ 14 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

 

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี 193 ตามรายละเอยีดในหมายเหตุ 14 

   

   บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 59 ตามรายละเอยีดในหมายเหตุ 14 

  

    ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 

ดอกเบยีรบั 1,389 อตัราตลาด 

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

หน่วยทรสัต์ 

34,600 มลูคา่ตามสญัญา 

คา่ทปีรกึษาทางการเงนิ 5,196 มลูคา่ตามสญัญา 

ดอกเบยีจ่าย 954 ตามรายละเอยีดในหมายเหตุ 11 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกองทรสัต์ฯและบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 มรีายละเอยีดดงันี 

                                                                                                      (หน่วย: พนับาท) 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั   

 คา่ธรรมเนียมทรสัตคีา้งจ่าย  199 
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                                                                                                      (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย  60 

 

บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

  

 คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์คา้งจ่าย  1,550 

 เจา้หนีอนื 

 

 557 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)   

 ลูกหนีอนื 

 

 1,837 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ จาํกดั   

 ลูกหนีอนื 

 

 6,550 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)   

 ดอกเบยีคา้งรบั  451 

 เงนิกูย้มืระยะยาว  860,000 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์คา้งจ่าย  35,625 

 คา่ทปีรกึษาทางการเงนิคา้งจ่าย  5,350 

 ดอกเบยีคา้งจ่าย  212 

เงนิกูย้มืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกู้ยืมระหว่างกองทรสัต์ฯและกจิการทีเกยีวข้องกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และการ

เคลอืนไหวของเงนิกูย้มืดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

เงนิกูย้มืระยะยาว เพมิขนึระหวา่งงวด ลดลงระหวา่งงวด 

ยอ ด คง เ หลื อ ณ วันที 3 1 

ธนัวาคม 2557 

ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ  จํ า กัด 

(มหาชน) 860,000 - 860,000 

 

17. ข้อมลูเกียวกบัการซือขายเงินลงทนุ 

 กองทรสัต์ฯไดซ้อืเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ในระหวา่งงวดเป็นจํานวนเงนิ 4,228 ล้านบาทโดยคดิเป็นรอ้ยละ 

123.43 ต่อมลูคา่สนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลยีระหวา่งงวด 

 

18. ภาระผกูพนั 

 กองทรสัต์ฯมภีาระผกูพนัทจีะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ ค่าธรรมเนียมทรสัตีและค่าธรรมเนียม

นายทะเบยีนตามเกณฑแ์ละเงอืนไขทกีล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
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19. ข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานทนํีาเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรสัต์ฯทผีูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน  

 กองทรสัต์ฯดาํเนินธุรกจิหลกัในสว่นงานดาํเนินงานทรีายงานเพียงส่วนงานเดยีว คอืการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์

และดาํเนินธุรกจิในเขตภมูศิาสตรเ์ดยีว คอื ประเทศไทย กองทรสัต์ฯประเมนิผลการปฏบิตัิงานของส่วนงานโดย

พิจารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัทีใชใ้นการวดักําไรหรือ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานและสนิทรพัย์ในงบการเงนิ ดงันัน รายได ้กําไรจากการดําเนินงาน และสนิทรพัย์ที

แสดงอยู่ในงบการเงนิ จงึถอืเป็นการรายงานตามสว่นงานดาํเนินงานและเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ 

 ในปี 2557กองทรสัต์ฯมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จํานวนหนึงราย เป็นจํานวนเงนิประมาณ 1ล้านบาท ซึงมาจาก

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 

 

20. เครืองมือทางการเงิน 

 

20.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

 เครอืงมือทางการเงินทีสําคญัของกองทรสัต์ฯตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครอืงมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ยเงนิฝากธนาคาร ลูกหนีจากการให้เช่า

และบรกิาร ลูกหนีจากดอกเบยี คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย และเงนิกูย้มืระยะยาว กองทรสัต์ฯมคีวามเสยีงทีเกยีวขอ้งกบั

เครอืงมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสยีงดงันี 

ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

กองทรสัต์ฯมคีวามเสยีงดา้นการให้สนิเชอืทีเกยีวเนืองกบัลูกหนีจากการให้เช่าและบรกิาร             ผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ฯควบคมุความเสยีงนีโดยการกาํหนดใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิมดัจําคา่เชา่จากลูกคา้ของกองทรสัต์ฯ เพือ

เป็นประกนัในกรณีทีกองทรสัต์ฯไม่สามารถเกบ็ค่าเช่าได ้นอกจากนันการให้สนิเชือของกองทรสัต์ฯไม่มกีาร

กระจุกตวัเนืองจากกองทรสัต์ฯมฐีานของลูกคา้ทหีลากหลายและมอียู่จํานวนมากราย ซึงมคีวามสามารถในการ

ชําระหนีทีดี ดงันันกองทรสัต์ฯจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสยีหายจากการเรยีกชําระหนีดงักล่าว จํานวนเง ิน

สงูสดุทกีองทรสัต์ฯอาจต้องสูญเสยีจากการให้สนิเชอืคอืมูลค่าตามบญัชขีองลูกหนีจากการให้เช่าและบรกิารที

แสดงอยู่ในงบดลุ 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

กองทรสัต์ฯมีความเสยีงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอันเกยีวเนืองกบัเงินฝากธนาคาร และเงนิกู้ยืมระยะยาว 

สนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบยีคงทซีงึใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั  

สนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิทสีาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบยี และสําหรบัสนิทรพัย์และหนีสนิ

ทางการเงนิทมีอีตัราดอกเบยีคงทสีามารถแยกตามวนัทีครบกําหนด หรอื วนัทีมกีารกําหนดอตัราดอกเบยีใหม่ 

(หากวนัทมีกีารกาํหนดอตัราดอกเบยีใหมถ่งึกอ่น) ไดด้งันี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 

 อตัรา อตัราดอกเบยี    

 ดอกเบยีคงท ี ปรบัขนึลงตาม ไมม่อีตัรา  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี ราคาตลาด ดอกเบยี รวม ดอกเบยี 

     (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงนิฝากธนาคาร - 224 - 224 0.75 

ลูกหนีจากการใหเ้ชา่และบรกิาร - - 2 2       - 

ลูกหนีอนื - - 8 8       - 

 - 224 10 234  

หนีสินทางการเงิน      

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 49 49       - 

เงนิกูย้มืระยะยาว - 860 - 860 4.50 

 - 860 49 909  

 

20.2 มลูค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากสินทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกองทรสัต์ฯจดัอยู่ในประเภทระยะสนั กองทรสัต์ฯจึง

ประมาณมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีแีสดงในงบดลุ 

 มลูคา่ยุตธิรรม หมายถงึ จํานวนเงนิทผีูซ้อืและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสนิทรพัย์กนัในขณะทีทงัสองฝ่ ายมคีวาม

รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไม่มีความ

เกยีวขอ้งกนั วธิกีารกาํหนดมลูคา่ยุตธิรรมขนึอยู่กบัลกัษณะของเครอืงมอืทางการเงนิ มูลค่ายุติธรรมจะกําหนด

จากราคาตลาดล่าสดุ หรอืกาํหนดขนึโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทเีหมาะสม  

 

21. การบริหารจดัการทนุ  

 วตัถุประสงค์ของกองทรสัต์ฯในการบรหิารทางการเงนิของกองทรสัต์ฯคอืการดํารงไวซ้ึงความสามารถในการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเนือง และการดาํรงไวซ้งึโครงสรา้งของทุนทเีหมาะสมเพอืให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ือ

หน่วยทรสัต์ตามเงอืนไขการจดัตงักองทรสัต์ฯ 

 

22. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมอืวนัท ี23 กมุภาพนัธ์ 2558ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯของผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯมมีติอนุมตัิไม่จ่ายเงนิปนั

ผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2557 

 

23. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนินีไดร้บัการอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูม้อีํานาจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯเมอืวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 

2558 

 


