
 
 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ แบบ 69-REIT 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั (TICON Management Company Limited) 
เสนอขำย 

หน่วยทรสัต ์(เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 

ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิตำมสดัสว่นกำรถอืหน่วยทรสัต ์(Rights Offering)  
และต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 

กองทรสัตไ์มก่ ำหนดอำยุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

ระดมทุนโดยกำร  1) เสนอขำยหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้  2,243,000,000 บำท 
 1.1) เสนอขำยต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ 
       ตำมสดัส่วนกำรถอืหน่วยทรสัต์ 1,409,465,020 บำท 
 1.2) เสนอขำยต่อผูล้งทนุทัว่ไป จ ำนวนทีเ่หลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ 
 2) กูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มลูค่ำทัง้สิน้  961,285,714 บำท 

 มลูค่ำระดมทุนเพิม่เตมิทัง้สิน้ 3,204,285,714 บำท 

โดยมหีน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขำยเพิม่เตมิจ ำนวนทัง้สิน้ 224,300,000 หน่วย  

มลูค่ำทีต่รำไวข้องหน่วยทรสัต์หน่วยละ 9.80661 บำท และรำคำเสนอขำย 10.00 บำทต่อหน่วย 

วตัถุประสงคข์องกำรระดมทุนในครัง้นี้ของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะน ำเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุนไปลงทนุใน 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธกิำรเช่ำ ในทีด่นิและอำคำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั  
และกรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธกิำรเช่ำ ในทีด่นิและอำคำรโรงงำนของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์(ผูจ้ดัการกองทรสัต)์  ทรสัตี  

 
 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

 

วนัทีย่ ืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน วนัที ่11 สงิหำคม พ.ศ. 2558 
วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั วนัที ่20 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2558  

ช่วงเวลำกำรเสนอขำย  ส ำหรบัผูส้ทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ 
 ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 

วนัที ่30 พฤศจกิำยน ถงึวนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ 2558  
วนัที ่8, 9, 11, 14 และ 15 ธนัวำคม พ.ศ 2558  

ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อทีก่ ำหนดได้ 
ในกรณทีีม่ยีอดกำรจองซื้อหน่วยทรสัต์เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขำย 

หมำยเหตุ:  1  ในวนัที ่30 ตุลำคม 2558 คณะกรรมกำรบรษิทั ไทคอน แมเนจเม้นท์ จ ำกดั มมีตใิห้ลดทุนช ำระแล้วของกองทรสัต์โดยกำรลดมูลค่ำของหน่วยทรสัต์ในอตัรำ 0.1743 บำทต่อ   
 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2558 ภำยหลงักำรลดทุนในวนัดงักล่ำว มลูค่ำทีต่รำไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัตจ์ะเท่ำกบั 9.6323 บำทต่อหน่วย 

 
 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้จิำรณญำณในกำรพจิำรณำขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกบักองทรสัต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งเป็นอย่ำงด ีกำรมผีลใช้บงัคบัของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แนะน ำให้ลงทุนใน
หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืมไิดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนี้แต่อย่ำงใด ทัง้นี้ กำรรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนนี้เป็นควำมรบัผดิชอบของผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์  

หำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนมขีอ้ควำมหรอืรำยกำรเป็นเทจ็ หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรแจง้ในสำระส ำคญั ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ทีไ่ดซ้ื้อหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 1 ปีนับแต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนัน้มผีลใชบ้งัคบั มสีทิธเิรยีกรอ้ง
ค่ำเสยีหำยจำกบรษิทัผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ไดต้ำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วนัทีไ่ด้
รู ้หรอืควรไดรู้ว้่ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนเป็นเทจ็ หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรต้องแจง้ในสำระส ำคญั แต่ไม่เกนิ 2 ปีนับ
แต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 



 

 
หนังสือช้ีชวน 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั (TICON Management Company Limited) 
เสนอขำย 

หน่วยทรสัต ์(เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 

ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิตำมสดัสว่นกำรถอืหน่วยทรสัต ์(Rights Offering)  
และต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 

กองทรสัตไ์มก่ ำหนดอำยุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

ระดมทุนโดยกำร  1) เสนอขำยหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ 2,243,000,000 บำท 
 1.1) เสนอขำยต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ 
       ตำมสดัส่วนกำรถอืหน่วยทรสัต์ 1,409,465,020 บำท 
 1.2) เสนอขำยต่อผูล้งทนุทัว่ไป จ ำนวนทีเ่หลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ 
 2) กูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มลูค่ำทัง้สิน้  961,285,714 บำท 

 มลูค่ำระดมทุนเพิม่เตมิทัง้สิน้  3,159,260,000 บำท 

โดยมหีน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขำยเพิม่เตมิจ ำนวนทัง้สิน้ 224,300,000 หน่วย  

มลูค่ำทีต่รำไวข้องหน่วยทรสัต์หน่วยละ 9.80661 บำท และรำคำเสนอขำย 10.00 บำทต่อหน่วย 

วตัถุประสงคข์องกำรระดมทุนในครัง้นี้ของกองทรสัต์ กองทรสัต์จะน ำเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุนไปลงทนุใน 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธกิำรเช่ำ ในทีด่นิและอำคำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั  
และกรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธกิำรเช่ำ ในทีด่นิและอำคำรโรงงำนของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์(ผูจ้ดัการกองทรสัต)์  ทรสัตี  

 
 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

 

วนัทีย่ ืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน วนัที ่11 สงิหำคม พ.ศ. 2558 
วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั วนัที ่20 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2558  

ช่วงเวลำกำรเสนอขำย  ส ำหรบัผูส้ทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ 
 ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 

วนัที ่30 พฤศจกิำยน ถงึวนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ 2558  
วนัที ่8, 9, 11, 14 และ 15 ธนัวำคม พ.ศ 2558  

ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อทีก่ ำหนดได้ 
ในกรณทีีม่ยีอดกำรจองซื้อหน่วยทรสัต์เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยทรสัต์ที่เสนอขำย 

หมำยเหตุ: 1  ในวนัที่ 30 ตุลำคม 2558 คณะกรรมกำรบรษิทั ไทคอน แมเนจเม้นท์ จ ำกดั มมีตใิห้ลดทุนช ำระแล้วของกองทรสัต์โดยกำรลดมูลค่ำของหน่วยทรสัต์ในอตัรำ 0.1743 บำทต่อ
 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2558 ภำยหลงักำรลดทุนในวนัดงักล่ำว มลูค่ำทีต่รำไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัตจ์ะเท่ำกบั 9.6323 บำทต่อหน่วย 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้จิำรณญำณในกำรพจิำรณำขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกบักองทรสัต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งเป็นอย่ำงด ีกำรมผีลใช้บงัคบัของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แนะน ำให้ลงทุนใน
หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืมไิดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนี้แต่อย่ำงใด ทัง้นี้ กำรรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนนี้เป็นควำมรบัผดิชอบของผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์  

หำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนมขีอ้ควำมหรอืรำยกำรเป็นเทจ็ หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรแจง้ในสำระส ำคญั ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ทีไ่ดซ้ื้อหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 1 ปีนับแต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนัน้มผีลใชบ้งัคบั มสีทิธเิรยีกรอ้ง
ค่ำเสยีหำยจำกบรษิทัผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ไดต้ำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วนัทีไ่ด้
รูห้รอืควรไดรู้ว้่ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนเป็นเทจ็หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั แต่ไมเ่กนิ 2 ปีนบัแต่
วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั 

บุคคลทัว่ไปสำมำรถขอตรวจสอบหรือขอส ำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนได้ที่ศูนย์สำรนิเทศ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 333/3 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร ในทุกวนัท ำกำรของส ำนักงำน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 12.00 น. และ 13.00 น. ถงึ 16.00 น. หรอืทำง http://www.sec.or.th  

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 
 

http://www.sec.or.th/


ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

สารบญั 
 
ส่วนท่ี  1 สรปุข้อมูลส าคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) ส่วนท่ี  1  หน้า 1 
 1.  ขอ้มลูทีส่ าคญัของกองทรสัต ์
 2.  ความเสีย่งทีส่ าคญัของการลงทนุในหน่วยทรสัต ์
 
ส่วนท่ี  2 ข้อมูลเก่ียวกบักองทรสัต ์ ส่วนท่ี  2  หน้า 1 
 1.  ปจัจยัความเสีย่ง สว่นที ่2-1  หน้า 1 
 2.  ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ สว่นที ่2-2  หน้า 1 
 3.  ขอ้พพิาทหรอืขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย ์ สว่นที ่2-3  หน้า 1 
 4.  การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ สว่นที ่2-4  หน้า 1 
 5.  รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั 
  ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัตก์บัทรสัตแีละบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ี สว่นที ่2-5  หน้า 1 
 6.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิ สว่นที ่2-6  หน้า 1 
 7.  โครงสรา้งและการด าเนินงานของกองทรสัต ์ สว่นที ่2-7  หน้า 1 
 8.  ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ สว่นที ่2-8  หน้า 1 
 9.  ทรสัต ี สว่นที ่2-9  หน้า 1 
 10. อตัราและวธิกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมทีจ่ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์ สว่นที ่2-10  หน้า 1 
 11. นโยบายการกูย้มืเงนิ สว่นที ่2-11  หน้า 1 
 12. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์และขอ้จ ากดั สว่นที ่2-12  หน้า 1 
 13. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ สว่นที ่2-13  หน้า 1 
 14. นโยบายการลงทุนในอนาคต สว่นที ่2-14  หน้า 1 
 15. ขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นที ่2-15  หน้า 1 
 
ส่วนท่ี  3 ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ ส่วนท่ี  3  หน้า 1 
 1. รายละเอยีดของหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย  
 2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  
 3. ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง  
 4. ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายในครัง้นี้  
 
ส่วนท่ี  4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล ส่วนท่ี  4  หน้า 1 
 1.  การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 2.  การรบัรองการปฏบิตัหิน้าทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 
เอกสารแนบ 1. สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

2. สรุปรายงานการประเมนิ 
3. งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน 
4. งบการเงนิของกองทรสัต ์งบปี 2557 งบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2558 
5. รายงานวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง 
6. ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของผูร้บัประกนัการมผีูเ้ช่า 
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ค ำจ ำกัดควำม 

กฎหมายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กฏระเบยีบค าสัง่ หนังสอืเวยีน 
หนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจ หนังสอืผ่อนผนั และกฏหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจุบนั และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

กลุ่มบุคคลเดยีวกนั หมายถงึ บุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรอืหลายลกัษณะตาม
ประกาศ ทจ. 49/2555 ดงัต่อไปนี้ 

(1) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
(2) นิตบิุคคลและผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนัน้ซึง่ถอืหุ้น

หรอืเป็นหุน้สว่นในนิตบิุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิ
กว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความ
เป็นหุน้สว่นทัง้หมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรอื (2) แต่ทัง้นี้ มใิหร้วมถงึ
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

กองทรสัต ์ หมายถงึ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ 
ไทคอน 

การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป 

หมายถงึ การเพิ่มทุนของกองทรสัต์ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ให้อ านาจ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ก าหนด หรอืเหน็ชอบวตัถุประสงค์การออก และจดัสรร
หน่วยเพิม่ทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม 

การลงทุนครัง้แรก หมายถงึ การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกของกองทรสัต ์

การใหเ้ชา่ / ใหเ้ช่า หมายถงึ การใหเ้ช่าหรอืการใหเ้ช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่นท านอง
เดยีวกบัการใหเ้ช่า และการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการใหเ้ช่า การใหเ้ช่า
ช่วง หรอืการใหใ้ชพ้ืน้ทีด่งักล่าว 

การบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ หมายถงึ การดแูลรกัษาใหอ้สงัหารมิทรพัยข์องทรสัตอ์ยู่ในสภาพทีด่แีละพรอ้มทีจ่ะใช้
หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ 
กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การประเมนิมลูค่า หมายถงึ การค านวณมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ของ
กองทรสัตเ์พื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน โดย
เป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธ ิ
ขอ้จ ากดัสทิธิครอบครองในทรพัย์สนิ เงื่อนไข และข้อจ ากดัทางกฎหมาย 
ขอ้จ ากดัอื่นของการใชป้ระโยชน์ รายละเอยีดการใชป้ระโยชน์ในปจัจุบนั และ
รายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การส ารวจทรพัยส์นิตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ 

การสอบทานประเมนิค่า หมายถงึ การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์โดยมไิดม้กีารส ารวจทรพัยส์นิ 
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ก าไรสทุธทิีป่รบัปรงุแลว้ หมายถงึ ก าไรสทุธทิีอ่า้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คลงัสนิคา้ หรอื อาคาร
คลงัสนิคา้ 

หมายถงึ อาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเกบ็สนิคา้
ทีส่รา้งขึน้เพื่อจุดประสงคห์ลกัส าหรบัการใหเ้ช่า รวมถงึสว่นควบของอาคาร
ดงักล่าว และป้อมยามและสิง่ปลูกสรางอื่นใดที่ตัง้อยู่บนที่ดินที่เป็นที่ตัง้
อาคารคลงัสนิคา้นัน้ 

ค่าเช่า หมายถงึ ค่าตอบแทนที่ได้จากการให้เช่า การให้ใช้พื้นที่ และ/หรือการให้บริการที่
เกีย่วเน่ืองกบัการใหเ้ช่า และ/หรอืการใหใ้ชพ้ืน้ที ่รวมถงึค่าบรกิารสว่นกลาง 
และ/หรอื ค่าบรกิารสาธารณูปโภค และ/หรอื การใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเช่าหรอืทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่า 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ หมายถงึ ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์คาดว่าจะเขา้ลงทุนในครัง้นี้ ซึง่ประกอบดว้ย (ก) 
กรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธิการเช่า และ/หรือ สทิธิการ (แบ่ง) เช่าช่วง ใน 
ทีด่นิ และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ของบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั  
จ านวน 11 หลงั แบ่งเป็น 46 ยูนิต และ (ข) กรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธกิาร
เช่า ในทีด่นิ และ/หรอื อาคารโรงงานของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอน
เน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 7 หลงั แบ่งเป็น 7 ยูนิต ทัง้นี้ ทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิม่เตมิคดิเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 18 หลงั แบ่งเป็น 53 ยูนิต ตัง้อยู่
บนทีด่นิทีม่เีน้ือทีร่วมประมาณ 196 ไร่ 2 งาน 27.2 ตารางวา 

ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก หมายถงึ ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเมื่อเดอืนธนัวาคม 2558 ซึง่ประกอบไป
ดว้ย (ก) กรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธกิารเช่า และ/หรอื สทิธกิาร (แบ่ง) เช่า
ช่วง ในทีด่นิ และ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 14 หลงั แบ่งเป็น 25 ยูนิต 
มพีื้นที่อาคารรวมประมาณ 160,523 ตารางเมตร และ (ข) กรรมสทิธิใ์น
ทีด่นิ และ อาคารโรงงาน จ านวน 20 หลงั แบ่งเป็น 20 ยูนิต มพีืน้ทีอ่าคาร
รวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร คิดเป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น 34 หลัง 
แบ่งเป็น 45 ยูนิต พื้นที่อาคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 214,523 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่บนทีด่นิทีม่เีน้ือทีร่วมประมาณ 306 ไร่ 2 งาน 44.3 ตารางวา  

ทรพัยส์นิหลกั หมายถงึ ทรพัย์สนิหลกัที่กองทรสัต์สามารถลงทุนได้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 

ทรพัยส์นิอื่น หมายถงึ ทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 

ทรสัต ี หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ หมายถงึ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
หรอื Independent Financial 
Advisor (IFA) 

หมายถงึ บรษิทั เบเคอร ์ทลิลี ่คอรเ์ปอเรท แอด็ไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
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ทพีารค์ หรอื TPARK หมายถงึ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 

ทุนช าระแลว้ หมายถงึ มลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีช่ าระเตม็จ านวนแลว้ 

ไทคอน หรอื TICON หมายถงึ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั หรอื ผูก้่อตัง้กองทรสัต ์
หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

หมายถงึ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

ใบทรสัต ์ หมายถงึ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ออกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

ประกาศ กร. 14/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กร. 
14/2555  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็น 
ทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที ่20 พฤศจกิายน 
2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ประกาศ ทจ. 49/2555 หมายถงึ  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 49/2555 เรื่องการออกและ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ลงวนัที่ 
21 พฤศจกิายน 2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ประกาศ สช. 29/2555 หมายถงึ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่
สช. 29/2555 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการใหค้วามเหน็ชอบ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมาตรฐานการปฏบิตังิาน ลงวนัที่ 21 พฤศจกิายน 
2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ประกาศ สร. 26/2555 หมายถงึ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่
สร. 26/2555 เรื่องขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจกิายน 
2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ผูเ้ช่ารายย่อย หมายถงึ ผูเ้ช่าคลงัสนิคา้ และ/หรอื โรงงาน จากทรสัตเ์พื่อใชป้ระโยชน์จากคลงัสนิคา้ 
และ/หรอื โรงงานทีเ่ช่า โดยช าระค่าตอบแทนแก่ทรสัตเ์ป็นค่าเช่า 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

หมายถงึ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ผูร้บัประโยชน์ในทรสัต ์

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หมายถงึ ผูถ้ือหุ้นในนิติบุคคลใดเกนิกว่าร้อยละสบิของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ โดยนับรวมหุน้ทีถ่ือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 
258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ด้วย ทัง้นี้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศที่
เกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
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ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

หมายถงึ 

 

ผูท้ี่ได้รบัมอบหมายจากผู้จดัการกองทรสัต์ใหท้ าหน้าทีช่่วยเหลอืผู้จดัการ
กองทรสัต์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ตามทีร่ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยในเบือ้งตน้ไดแ้ก่  
 (1) ทพีารค์ 
 (2) ไทคอน 

ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ หมายถงึ บรษิัทประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ซึ่งเป็นบรษิัทประเมนิมูลค่า
ทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบบรษิทัประเมนิมูลค่า
ทรัพย์สิน  และผู้ประเมินหลักส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ 

ผูล้งทุนต่างดา้ว หมายถงึ ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มสีทิธใินที่ดินเสมอืนคนต่างด้าว
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ หรอืกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบญัช ี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีของกองทรสัต์ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ในบญัชรีายชื่อที่ได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ย
การใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

พ.ร.บ. ทรสัต ์ หมายถงึ พระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ 

พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์ หมายถงึ 

 

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่มกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ 

พืน้ทีอ่าคาร หมายถงึ 

 

พืน้ทีอ่าคารทัง้หมดทีผู่ใ้หเ้ช่าสามารถใหเ้ช่าได ้อาจรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง
ชัน้ลอย ป้อมยาม พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีส่ าหรบัขนถ่ายสนิคา้ 

มลูค่าทรพัยส์นิรวม (Total 
Asset Value, TAV) 

หมายถงึ 

 

มลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

(Net Asset Value, NAV) 

หมายถงึ 

 

มูลค่าทรพัย์สนิรวมหกัดว้ยหนี้สนิ ซึง่ค านวณตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

มลูค่าหน่วยทรสัตต่์อหน่วย หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณ 

ราคาประเมนิ หมายถงึ ราคาประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

รายงานการประเมนิมลูค่า หมายถงึ รายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทนุหรอืจะลงทุนซึง่
จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ ทจ. 49/2555 

โรงงาน หรอื อาคารโรงงาน หมายถงึ อาคารโรงงานที่สร้างขึน้เพื่อจุดประสงคห์ลกัส าหรบัการให้เช่ารวมถงึส่วน
ควบของอาคารดงักล่าว และป้อมยามและสิง่ปลกูสรางอื่นใดทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิ
ทีเ่ป็นทีต่ัง้อาคารคลงัสนิคา้นัน้ 
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วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธใินการจอง
ซือ้หน่วยทรสัต ์(Record 
Date)  

หมายถงึ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่ทนุ 
(Record Date) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะก าหนดและประกาศภายหลงัจากที่
ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ากส านกังาน ก.ล.ต. 

วนัท าการ หมายถงึ วนัใดๆ ทีไ่ม่ใช่วนัหยุดท าการ 

วนัทีก่่อตัง้กองทรสัต ์ หมายถงึ วนัที ่12 ธนัวาคม 2557 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลู 

หมายถงึ วนัที ่11 สงิหาคม 2558 

วนัลงทุน หมายถงึ วนัโอนกรรมสทิธิ ์วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าช่วง หรอืวนัจดทะเบยีนสทิธิ
การเช่า แลว้แต่ประเภทของการลงทุน หรอืวนัอื่นใดที่ได้ตกลงกนัระหว่าง
คู่สญัญา 

วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอน
หน่วยทรัสต์เพื่อก าหนดสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการ
จองซื้อห น่วยทรัสต์  (Book 
Closing Date) 

หมายถงึ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เพิม่ทุนในการจองซือ้หน่วยทรสัต์ (Book Closing Date) ซึง่
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะก าหนดและประกาศภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ากส านกังาน ก.ล.ต. 

วนัหยุดท าการ หมายถงึ วนัเสาร ์วนัอาทติย ์หรอืวนัหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

สญัญาเช่า หมายถงึ สญัญาเช่าอาคาร สญัญาบรกิาร และ/หรอืสญัญาบรกิารส่วนกลาง ที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิของกองทรสัตร์ะหว่างผูเ้ช่ารายย่อยกบักองทรสัตห์รอื
ทพีารค์หรอืไทคอน 

สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

หมายถงึ สัญญาแต่งตั ้งผู้จ ัดการกองทรัสต์ส าหรับทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ระหว่างทรสัต ีและ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

 

หมายถงึ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ระหว่างผู้จดัการ
กองทรสัตแ์ละ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ หมายถงึ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ระหว่างผูก้่อตัง้กองทรสัต ์และ ทรสัต ี 

ส านกังาน หรอื ส านกังาน 
ก.ล.ต.  

หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต ์



ค ำจ ำกดัควำม ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

- ฉ - 

 

 
 
 
 

หนงัสอืรบัรองจากทรสัต ี หมายถงึ หนงัสอืรบัรองจากทรสัตหีรอืผูท้ีจ่ะเขา้เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ว่าจะยอมรบั
ทีจ่ะเขา้ปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งที่ออกตาม พ.ร.บ. 
ทรสัต ์

MAP หมายถงึ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ของ
กองทรสัต์ และปจัจุบนัถือหุ้นของผู้จดัการกองทรสัต์ประมาณร้อยละ 30 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 

TFUND หมายถงึ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

TLOGIS หมายถงึ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์

TGROWTH หมายถงึ กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 
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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมูลส ำคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 
(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)  

 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือทรสัต ์(ภำษำไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

ช่ือทรสัต ์(ภำษำองักฤษ) TICON Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust 

ช่ือยอ่กองทรสัต ์ TREIT 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
(REIT Manager) 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 

ทรสัตี (Trustee) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
(“บลจ. บวัหลวง”) 

  

1. ข้อมูลท่ีส ำคญัของกองทรสัต ์ 

อำยุกองทรสัต ์ กองทรสัตไ์ม่ก าหนดอาย ุ

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

(Property Manager) 

ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนครัง้แรก และ 
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ  
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ 
1. บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) 

และ 

2. บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“ไทคอน”) 

ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

  

สรุปข้อมูลส ำคัญน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ และ               

หนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของกองทรสัต ์ 

ดงันั ้น ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสำมำรถขอได้จำก  

ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ละผู้จดักำรกองทรสัต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 

และหนังสือช้ีชวนท่ีผูจ้ดักำรกองทรสัตย์ื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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 1.1 ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 
 ลกัษณะกำรเสนอขำย เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิครัง้ที ่1 ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่ี

สทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ (Rights Offering, “RO”) ตามสดัสว่น
การถอืหน่วยทรสัต ์และต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering, “PO”) โดยเป็น
การเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

 มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมทัง้ส้ิน 2,243,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

1. เสนอขายต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) จ านวน 
1,409,465,020 บาทหรอืประมาณร้อยละ 63 ของหน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายเพิม่เตมิทัง้หมด และ 

2. เสนอขายต่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Public Offering) จ านวน  
833,534,980 บาทหรอืประมาณรอ้ยละ 37 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อก
และเสนอขายเพิม่เตมิ 

นอกจากนี้ ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้ กองทรสัต์
จะกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ มลูค่าทัง้สิน้ 961,285,714 บาท  

รวมมลูค่าระดมทุนเพิม่เตมิทัง้สิน้ 3,204,285,714 บาท 
 จ ำนวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขำย

ทัง้ส้ิน 
224,300,000 หน่วย 

 รำคำเสนอขำย 10.00 บาทต่อหน่วยโดยเป็นราคาเสนอขายเดยีวกนัทัง้ในส่วนทีเ่สนอขาย
ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ (Rights Offering) 
และการเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 

 มูลค่ำท่ีตรำไว ้ 9.80661 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 
 ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะยื่นขอจดทะเบียน

หน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 คณุสมบติัของหน่วยทรสัต ์ เป็นหน่วยทรสัต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด และไม่มี

ขอ้จ ากดัการโอนเวน้แต่ขอ้จ ากดัการโอนทีเ่ป็นไปตามกฎหมายซึง่ไดร้ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

                                                   
1 มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัต์ ณ วนัทีอ่อกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรกคอื 10.00 บาทต่อหน่วย ทัง้นี้เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 

2558 คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ มมีตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์โดยการลด
มลูค่าของหน่วยทรสัต์ในอตัรา 0.1934 บาท ต่อหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวนัที ่4 กนัยายน 2558 ส่งผลใหม้ลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย
ของหน่วยทรสัต์เท่ากบั 9.8066 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้ ในวนัที ่30 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน แมเนจเมน้ท์ จ ากดั มี
มตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์โดยการลดมลูค่าของหน่วยทรสัต์ในอตัรา 0.1743 บาทต่อหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2558 ภายหลงัการลดทุนในวนัดงักล่าว มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัต์จะเท่ากบั 9.6323 บาทต่อหน่วย 
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 ลกัษณะกำรเสนอขำย ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี้  ใน
เบือ้งตน้จะเป็นดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 เสนอขำยต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตำมสิทธิท่ีได้รบัจดัสรร
ตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering)                  

140,946,502  หน่วย* 
ส่วนท่ี 2 เสนอขำยต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 
จดัสรรสว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

83,353,498 หน่วย* 
 สว่นที ่2.1 เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย* 
 สว่นที ่2.2 เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย

และรบัประกนัการจดัจ าหน่าย  
ไม่น้อยกว่า 40,000,000 หน่วย* 

 สว่นที ่2.3 เสนอขายต่อผูจ้องซือ้ทัว่ไป 
ไม่เกนิ 13,353,498 หน่วย* 

จ ำนวนหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขำยเพ่ิมเติมทัง้หมดในครัง้น้ี 
 224,300,000 หน่วย  

หมายเหตุ *จ านวนหน่วยขา้งตน้ ไม่รวมสว่นของการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ัง้หมดในแต่ละประเภท 
ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการใช้ดุลยพนิิจในการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรร ให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.4 หัวข้อ วิธีการจัดสรร
หน่วยทรสัต ์

(โปรดดคู านิยามของนกัลงทุนแต่ละประเภทในสว่นที ่3 ของหนงัสอืชีช้วนนี้) 
 ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 

 วิธีกำรจดัสรร ตามรายละเอยีดทีแ่สดงในส่วนที ่3 ขอ้ 2.4 วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ ของ
หนงัสอืชีช้วนนี้ 

 จ ำนวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต ำ่ ส าหรบัส่วนทีเ่ป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 2,000 
หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558 
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 ช่วงเวลำกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต ์

ส่วนท่ี 1 เสนอขำยต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตำมสิทธิท่ีได้รบัจดัสรร
ตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering)                  

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม 2558 ในเวลาท าการของ
สาขาทีเ่ปิดรบัจองซือ้ 

ส่วนท่ี 2 เสนอขำยต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 

วนัที ่8 ถงึวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 ในเวลาท าการของสาขาทีเ่ปิดรบัจองซือ้ 
 ช่วงเวลำกำรเสนอขำย

หน่วยทรสัต ์(ต่อ) 
ส่วนท่ี 3 เสนอขำยต่อบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

วนัที ่8 ถงึวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 ในเวลาท าการของสาขาทีเ่ปิดรบัจองซือ้ 
 อัต ร ำ ส่ ว น ใ น ก ำ ร จั ด ส ร ร

หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอ
ข ำ ย เ พ่ิ ม เ ติ ม ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต์เดิม ตำมสดัส่วน
กำรถือหน่วยทรัสต์  (Rights 
Offering)   

2.4300 (สองจุดสีส่าม) หน่วยทรสัต์เดมิต่อ 1 หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอ
ขายเพิม่เตมิ 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการปิดรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์ของ 
ผูล้งทุนทัว่ไปก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

1.2 ควำมสมเหตสุมผลของรำคำซ้ือทรพัยสิ์น 

ส าหรบัราคาสงูสดุของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจากทพีารค์และไทคอนจะไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท (สงูกว่า
ราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิแต่ละรายการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิประมาณไม่เกนิ 397 ลา้นบาท หรอื
ประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 14) ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสงูสุดดงักล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสมและสามารถยอมรบัไดเ้นื่องจากหากพจิารณาจากกรณีทีไ่ม่มกีารกู้ยมืประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ทีค่าดว่าผูถ้ือหน่วยจะได้รบัในรอบประมาณการ 12 เดอืนของกองทรสัต์จะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 6.68 ทัง้นี้ 
แมว้่าการใชเ้งนิกูย้มืบางสว่นเพื่อเขา้ลงทุนในครัง้นี้ จะท าให้ผูล้งทุนจะมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้จากการกูย้มืของกองทรสัต์
ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ 1.1.6 ความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากการกู้ยมื อย่างไรกด็ ีการกู้ยมืเงนิขา้งต้นจะท าให้
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีค่าดว่าผู้ถอืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจะสงูกว่ากรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มื ทัง้นี้ 
หากกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมในราคาสงูสุดไม่เกนิ 3,300 ล้านบาท จะท าให้ประมาณการอตัรา
เงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับในกรณีมีการกู้ยืมเงิน ประมาณร้อยละ 7.82 
เปรยีบเทยีบกบักรณีทีก่องทรสัตล์งทุนในราคาประเมนิต ่าสดุที ่2,903 ลา้นบาท ผูล้งทุนจะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 
9.21 โดยมรีายละเอยีดเปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของกองทรสัตใ์นกรณีต่างๆ ดงันี้ 

กรณี รำคำซ้ือ 
(ล้ำนบำท) 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตจ์ำกทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม (ร้อยละ)* 
ซื้อทรพัยส์นิทีร่าคาประเมนิต ่าสุด (ไมม่กีารกูย้มื) 2,903 7.65 

ซื้อทรพัยส์นิทีร่าคาประเมนิต ่าสุด (มกีารกูย้มื) 2,903 9.21 
ซื้อทรพัยส์นิทีร่าคาสงูสุด (ไมม่กีารกูย้มื) ไมเ่กนิ 3,300 ไมต่ ่ากว่า 6.68 
ซื้อทรพัยส์นิทีร่าคาสงูสุด (มกีารกูย้มื) ไมเ่กนิ 3,300 ไมต่ ่ากว่า 7.82 
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หมายเหตุ * ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิขา้งต้น เป็นประมาณการระหว่างวนัที ่1 
ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559   

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ (ในรูปของเงนิจ่ายจากก าไรสุทธิและเงนิลดทุนอนัเกดิจาก
สภาพคล่องสว่นเกนิ) และประมาณการอตัราเงนิจ่ายจากก าไรสทุธ ิ(ในรูปของเงนิจ่ายจากก าไรสุทธโิดยไม่รวมเงนิทีจ่่าย
จากเงนิลดทุนจากสภาพคล่องสว่นเกนิ) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิเท่ากบัรอ้ยละ 
7.82 และรอ้ยละ 7.16 ตามล าดบั ใกลเ้คยีงกนักบัทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักองทรสัต์ ซึ่งได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
อมตะซมัมทิโกรท (“AMATAR”) ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ 
พรเีมีย่ม โกรท (“WHART”) โดยประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บั และ
อตัราเงนิจ่ายจากก าไรสทุธทิีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั  มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
TREIT 

เฉพำะทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม 

AMATAR WHART 

ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) 183.3(2) 311.3(3) 240.7(4) 

ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 167.8(2) 287.5(3) 232.4(4) 
ประมาณการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกนิ (ลา้นบาท) 15.4(2) 23.8(3) 8.3(4) 
มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) ไมเ่กนิ 2,345(5) 3,650.5(6) 3,232.2(6) 
ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
(Distributed Yield) (รอ้ยละ) 

ไม่ต ำ่กว่ำ 7.82 8.53 7.45 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ 
(Dividend Yield) (รอ้ยละ) 

ไมต่ ่ากว่า 7.17 7.88 7.19 

ประมาณการอัตราเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกิน 
(Capital Reduction) (รอ้ยละ) 

ไมเ่กนิ 0.66 0.65 0.26 

หมายเหตุ (1) เฉพาะทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
  (2)  อา้งองิจากงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 

2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 (3) อ้างองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 มกราคม 

2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 (4) อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งก าไรตามสมมตฐิานส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2557 

ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดยบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอส จ ากดั 
 (5) อา้งอิงจากสมมุติฐานเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ 234.50 ลา้นหน่วย ท่ีราคาเสนอขาย 10.00 บาท ซ่ึงไม่เกินมูลค่าสูงสุดท่ีไดรั้บ

จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตค์ร้ังท่ี 1/2558 ไดมี้มติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558  
 (6) มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ราคาหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยของ AMATAR และ WHART เท่ากบั 

10.20 บาทต่อหน่วย และ 10.40 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

เนื่องจากทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมมทีรพัย์สนิบางรายการที่เป็นสทิธกิารเช่า ซึ่งอายุของสทิธกิารเช่า จะ
ลดลงตามอายุคงเหลือของสทิธิการเช่าและจนกระทัง่หมดลงในวนัครบอายุสญัญาเช่า อย่างไรก็ดี เพื่อให้เห็นถึง
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการลดลงของอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิได้
แสดงการค านวณผลกระทบดงักล่าวด้วยวิธีการแบบเส้นตรง อนึ่ ง การแสดงการค านวณขา้งต้นไม่ได้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีี่สภาวชิาชพีบญัชกี าหนด ผลกระทบจากการลดลงของอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าที่แท้จรงิจะ
ขึน้อยู่กบัการประเมนิมลูค่าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
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ตำรำงแสดงอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์กรณีมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำลดลงแบบเส้นตรง  
ในกรณีท่ีมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำลดลง (Unrealized Loss)  
แบบเส้นตรง  

TREIT(1) 

เฉพำะทรพัยสิ์นท่ีจะ

ลงทุนเพ่ิมเติม 

AMATAR WHART 

ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) 183.3(2) 311.3(3) 240.7(4) 
ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 113.6(2) 182.9(3) 179.6(4) 
ประมาณการลดทุนจากขาดทุนจากการประเมนิค่าทรพัย์สนิ 
(Unrealized Loss)(7)/(8) (ลา้นบาท) 

 54.3  104.6 52.8 

ประมาณการเงนิลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใชจ้่ายเงนิสด
อื่น (ลา้นบาท) 

15.4(2) 23.8(3) 8.3(4) 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
(Distributed Yield) (ร้อยละ) 

ไม่ต ำ่กว่ำ 7.82 8.53 7.45 

ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยจำกก ำไรสุทธิ (Dividend 
Yield)(7) (ร้อยละ) 

ไม่ต ำ่กว่ำ 4.85 5.01 5.56 

ประมาณการอตัราเงนิลดทุนจากขาดทุนจากการประเมนิค่า
ทรพัยส์นิ (Unrealized Loss)(7)/(8) (รอ้ยละ) 

ไมต่ ่ากว่า 2.32 2.87 1.63 

ประมาณการอัตราเงนิลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
เงนิสดอื่น (รอ้ยละ) 

ไมเ่กนิ 0.66 0.65 0.26 

มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) ไมเ่กนิ 2,345(5) 3,650.5(6) 3,232.2(6) 

หมายเหตุ (1) เฉพาะทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
  (2)  อา้งองิจากงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 

2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 (3) อ้างองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 มกราคม 

2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 (4) อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งก าไรตามสมมตฐิานส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2557 

ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดยบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอส จ ากดั 
 (5) อา้งอิงจากสมมุติฐานเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ 234.50 ลา้นหน่วย ท่ีราคาเสนอขาย 10.00 บาท ซ่ึงไม่เกินมูลค่าสูงสุดท่ีไดรั้บ

จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตค์ร้ังท่ี 1/2558 ไดมี้มติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558  
 (6) มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ราคาหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยของ AMATAR และ WHART เท่ากบั 

10.20 บาทต่อหน่วย และ 10.40 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 
 (7) อายุเฉลี่ยส าหรบัการค านวณอตัราคนืเงนิแบบเส้นตรงค านวณจากระยะเวลาของทรพัย์สินที่ลงทุนแบบสิทธิการเช่า 

(รวมถงึสทิธกิารเช่าช่วง) ถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาประเมนิเฉลีย่ โดยอายุเฉลีย่ของ TREIT AMATAR และ WHART เท่ากบั 
29.95 ปี 30.00 ปี และ 26.76 ปี ตามล าดบั  

 (8) ประมาณการอตัราเงนิลดทุนจากขาดทุนจากการประเมนิค่าทรพัย์สนิ (Unrealized Loss) ค านวณโดยใชม้ลูค่าเขา้ลงทุน
สงูสุดของทรพัยส์นิทีล่งทุนแบบสทิธกิารเช่าของแต่ละกอง โดยทีส่มมตฐิานการลดลงแบบเสน้ตรงตามอายุเฉลีย่ของสทิธิ
การเช่าและสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิขา้งตน้ ซึง่เป็นเพยีงตวัอย่างในการแสดงผลกระทบจากการลดลงของมลูค่าของทรพัยส์นิ
ทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิตามอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าเท่านัน้ รายการขาดทุนทีไ่ม่ใชเ้งนิสดทีเ่กดิจากการปรบัลดมลูค่า
ทรพัยส์นิทีแ่ทจ้รงิจะขึน้อยู่กบัราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

มูลค่าสูงสุดของทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติมจะถูกก าหนดจากการส ารวจความต้องการของนักลงทุน (Book 
Building) ซึง่มูลค่าในการเขา้ลงทุนดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัผลตอบแทนทีน่ักลงทุนต้องการ ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน
ในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ ตลอดจนผลตอบแทนของผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงทีเ่สนอขาย 
ณ เวลานัน้ๆ ซึ่งจะสะท้อนอตัราจ่ายที่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์คาดหวงั และเป็นไปตามกลไกอุปสงค ์และอุปทานของตลาด 
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อย่างไรก็ด ีทางผู้จดัการกองทรสัต์ และ ที่ปรกึษาทางการเงินคาดว่ามูลค่าทรพัย์สนิสุดท้ายอาจต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 
3,300 ลา้นบาท 

นอกจากนัน้ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่ายงัมโีอกาสในการ
บรหิารทรพัยส์นิทีล่งทุนเพิม่เตมิใหแ้สวงหารายไดเ้พิม่เตมิ เช่น การแสวงหารายไดเ้พิม่เตมิจากการใหเ้ช่าพืน้ทีห่ลงัคา
คลงัสนิค้าเพื่อติดตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ปจัจุบนัการให้เช่าพื้นที่ตดิตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย์ได้
ด าเนินการบนคลงัสนิคา้หลายแห่งของทพีารค์แลว้โดยสามารถใหเ้ช่าในอตัรา 6 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ซึง่ ขอ้มูล 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 มคีลงัสนิคา้ทีใ่หบ้รกิารเช่าพืน้ทีต่ดิตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติยแ์ลว้จ านวน 3,300 
ตารางเมตร ทัง้นี้หากพจิารณาถงึพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ จะมีคลงัสนิคา้ทีส่ามารถน า
พืน้ทีห่ลงัคาออกใหเ้ช่าเพิม่เตมิไดเ้ท่ากบัประมาณ 129,782 ตารางเมตร  

อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีห่ลงัคาเพื่อตดิตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย์ จะขึน้อยู่กบัปจัจยั
หลายอย่าง เช่น นโยบายการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทางเลอืกของภาครฐั ผลตอบแทนของผูป้ระกอบการกจิการผลติ
ไฟฟ้าจากเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้ ทัง้นี้ คลงัสนิคา้ทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิบางส่วนมศีกัยภาพในการหา
รายได้เพิม่เตมิ เนื่องจากคลงัสนิค้าดงักล่าวไดร้บัใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเพื่อใช้เป็นโรงงาน และตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่
อุตสาหกรรม ซึ่งหากกองทรสัต์ให้เช่าคลงัสนิค้าดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการโรงงาน จะท าให้
กองทรสัต์สามารถมรีายไดส้่วนเพิม่ การสรา้งประโยชน์เพิม่เตมิจากพืน้ที่เช่า  เนื่องจากโรงงานที่กองทรสัต์จะลงทุน
เพิม่เตมินัน้ม ีค่า Floor Area Ratio (FAR) (สดัส่วนระหว่างพืน้ทีเ่ช่าต่อเนื้อที่ดนิรวมทัง้หมด) อยู่ประมาณรอ้ยละ 
30.52 ส าหรบัทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์และรอ้ยละ 38.47 ส าหรบัทีด่นิทีเ่ป็นสทิธกิารเช่า ซึง่ต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัโรงงานให้
เช่าในนิคมอุตสาหกรรมทีท่รพัยส์นิสว่นใหญ่ตัง้อยู่ซึง่ม ีFAR ทีป่ระมาณรอ้ยละ 45.00 ถงึ รอ้ยละ 55.00 (ค่าเฉลีย่กลาง
ทีร่อ้ยละ 50.00) โดยสดัสว่นทีต่ ่ากว่านี้มผีลท าใหก้องทรสัตส์ามารถสรา้งรายไดเ้พิม่โดยเพิม่พืน้ทีใ่นการเช่าดว้ยการต่อ
เตมิอาคารโรงงานเดมิหรอืสรา้งโรงงานใหม่ในที่ดนิทีก่องทรสัต์ลงทุน ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารก่อสรา้งหรอืต่อเตมิอาคาร
โรงงานนัน้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณาจดัจ้างผู้รบัเหมาที่มคีวามเชี่ยวชาญและมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบั ให้เป็น
ผูด้ าเนินการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิอาคารโรงงาน โดยพจิารณาจากผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 

  อนึ่ง ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงินมคีวามเหน็บางประการที่แตกต่างไปจากผู้ประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิ (โดยมรีายละเอยีดแสดงในหนังสอืชีช้วนส่วนที ่2 ขอ้ 2.7 การลงทุนในทรพัยส์นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต)์  



ส่วนที ่1 สรปุข้อมลูส ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่1 หน้า 8 จาก 39 
 

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทนุในครัง้น้ี 

กองทรสัต์จะท าการระดมเงนิทุนด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติม และ/หรอื ใช้เงนิกู้ยมื เพื่อ
น าไปลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนและการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิไปลงทุนในทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้  

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีป่ระมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน  
6 หลงั 26 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 66,000 ตารางเมตร  

2. สทิธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสทิธกิารเช่า เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 68.0 ตารางวา และ
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 2 หลงั 6 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 9,100 ตาราง
เมตร  

3. สทิธกิารเช่าที่ดนิ 30 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เนื้อทีป่ระมาณ 62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตารางวา 
และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า จ านวน 2 หลงั 13 ยูนิต พืน้ที่
ใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 56,700 ตารางเมตร  

4. สทิธกิารเช่าทีด่นิประมาณ 27 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2586) เนื้อที่
ประมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 1 ยูนิต ประมาณ 27 ปี 
นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2586) พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 
1,482 ตารางเมตร  

5. กรรมสทิธิใ์นที่ดิน เน้ือที่รวมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 
จ านวน 3 หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 7,050 ตารางเมตร  

6. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เนื้อทีป่ระมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา และ
สทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า จ านวน 4 หลงั พื้นทีใ่หเ้ช่าอาคาร
โรงงานประมาณ 14,850 ตารางเมตร  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยการให้เช่าเป็นหลกั หรอืบางกรณี
ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ เพื่อมุ่งเน้นการก่อใหเ้กดิรายได ้โดยคาดว่าจะไดร้บัเงนิจาก
การระดมทุนในครัง้นี้จ านวน 2,243.0 ลา้นบาท และจากการกูย้มืเงนิจ านวน 961.3 ล้านบาท โดยเมื่อหกัค่าใชจ้่าย
ต่างๆ แลว้จะเหลอืเงนิทีจ่ะน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวเ้ป็นจ านวน 3,159.3 ลา้นบาท 

 
1.4 กำรกู้ยืมเงิน 
ในการลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัตจ์ะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิ โดยกองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญา

เงนิกูก้บัธนาคารกรุงเทพ ซึง่มรีายละเอยีดเบือ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 

 ธนำคำรผูใ้ห้เงินกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 ผูข้อสินเช่ือ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ไทคอน 

 วตัถปุระสงคใ์นกำรกู้ยืมเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิหลกั 

 วงเงินกู้ ไม่เกนิ 1,800,000,000 บาท แต่กองทรสัต์จะกูย้มืส าหรบัการลงทุนเพิม่เตมิ
ครัง้นี้เท่ากบั 961,285,714 บาท เพื่อการลงทุนซื้อทรพัย์สนิหลกัเพิม่เติม 
หรอืประมาณรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทัง้หมด 
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 ประเภทของอตัรำดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

 อตัรำดอกเบี้ย ไม่เกนิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25  

โดย “อตัราดอกเบี้ย MLR” หมายถึง อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ี
ประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาของธนาคารผู้ใหเ้งนิกู้ (Minimum Loan 
Rate, “MLR”) 

 กำรช ำระดอกเบี้ย ช าระรายเดอืน 

 ระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้* ปีที ่1 ถงึปีที ่7 ปลอดการช าระคนืเงนิตน้ 

ปีที ่8 ช าระคนืรอ้ยละ 9.00 ของเงนิตน้ 

ปีที ่9 ช าระคนืรอ้ยละ 14.00 ของเงนิตน้ 

ปีที ่10 ช าระคนืเงนิตน้สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด  
 ระยะเวลำปลอดกำรช ำระคืน

เงินต้น  
ระยะเวลาปลอดการช าระคนืเงนิต้น จ านวน 84 เดอืน* หลงัจากนัน้จะ
ช าระเป็นราย 6 เดอืน 

 หลกัประกนักำรกู้ยืม ไม่มหีลกัประกนั 

 เง่ือนไขกำรกู้ยืม 1. ไม่จ าหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัตท์ัง้หมด (Negative Pledge)  

2. ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เงินกู้มีสทิธิในการให้บรกิารทางการเงนิก่อน
สถาบันการเงินอื่น ในกรณีที่อัตราหรือราคาที่ทรัสต์ได้รับจาก
ธนาคารผูใ้หเ้งนิกูอ้ยู่ในอตัราทีเ่ทยีบเท่ากบัหรอืดกีว่าสถาบนัการเงนิ
อื่น (Right to Match) 

3. กองทรัสต์ต้องไม่ปฏิบัติในเรื่องต่างๆตามที่ระบุส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 
หวัข้อการกู้ยมืเงินส าหรบัการลงทุนครัง้แรก เว้นแต่จะได้รบัความ
ยนิยอมจากธนาคารผูใ้หเ้งนิกูแ้บบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) 

 ทีม่า  ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
      * เริม่นบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรก หรอืวนัอื่นทีต่กลงกนั 

 อย่างไรกด็ ีกองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดจ้ากสว่นที ่2 ขอ้ 1 หวัขอ้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากจากการกูย้มืเงนิ 

 ทัง้นี้ ในการกู้ยมืครัง้นี้ กองทรสัต์อาจกู้ยมืจ านวน 961.3 ล้านบาท ตามที่ได้ระบุไว้ในขา้งต้น โดยผู้จดัการ
กองทรสัต์คาดว่าในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี้ จะกู้ยืมเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิที่จะลงทุน
เพิม่เตมิทัง้หมด หรอืคดิเป็นมูลค่าเงนิกู้ยมืโดยประมาณ 961.3 ลา้นบาท ซึง่ภายหลงัจากเขา้ลงทุนดงักล่าว สดัส่วน
ของจ านวนเงนิกูต่้อสนิทรพัยร์วมของกองทรสัตจ์ะเท่ากบัรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ เมื่อคดิจาก
ฐานะทางการเงนิของกองทรสัต ์ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ทัง้นี้ มลูค่าเงนิกูย้มืทีจ่ะเกดิขึน้จรงิจะขึน้อยู่กบัปจัจยัต่างๆ 
เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด จ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์  และราคาสุดทา้ยของทรพัยส์นิที่
กองทรสัต์จะลงทุนเพิ่มเติม เป็นต้น โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาใช้เงนิกู้ยมืส าหรบัการเขา้ลงทุนในครัง้นี้ใน
จ านวนทีเ่หมาะสมและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
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 นอกเหนือจากการกูย้มืเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ในอนาคตผูจ้ดัการ
กองทรสัต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สนิอื่นที่ผู้จดัการกองทรสัต์เห็นสมควรและก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยกระบวนการพจิารณาเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมินัน้จะเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศก าหนด และเป็นการ
ลงทุนเพื่อประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 
1.4 กำรจดัตัง้กองทรสัตแ์ละโครงสรำ้งของกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(Real 
Estate Investment Trust, “REIT”) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัต์ไดย้ื่นค าขอใหร้บัหน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ไดม้คี าสัง่รบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
ภายใต้ชื่อย่อหลักทรพัย์ “TREIT” โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ในหมวดกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์และ
กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2558 

ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนในครัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะน าเงนิที่ได้จากการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และจะท าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทรสัต์ในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถึง
การลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ การจัดหาแหล่งเงินทุน การคัดเลือกผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั ( “ทพีารค์”) และ บรษิทั ไท
คอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เติมในครัง้นี้ เพื่อน าทรพัยส์นิดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่า โอนและ/หรอื จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์
ต่างๆ ที่กองทรัสต์ได้ลงทุนหรือมีไว้ โดยรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารสว่นกลาง 

การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบัดูแลโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ  
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตี (Trustee) ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ (Trust Deed) 
สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 รวมทัง้
ประกาศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ กองทรสัต์จะไม่ด าเนินการ
ในลกัษณะใดทีเ่ป็นการใช้กองทรสัต์เพื่อประกอบธุรกจิอื่น อกีทัง้จะไม่น าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ออกใหเ้ช่าแก่
บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
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แผนภำพแสดงโครงสรำ้งของกองทรสัต ์ 

  
หมายเหตุ ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูช้ าระค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง 
 

1.5 นโยบำยกำรลงทุน 
การลงทุนของกองทรสัต์ม ี 2 ประเภท คอื การลงทุนในทรพัยส์นิหลกั และการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อเป็น

การบรหิารทรพัยส์นิทีเ่ป็นสภาพคล่องสว่นเกนิใหเ้กดิผลประโยชน์ตอบแทนแกก่องทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั ซึง่ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีเ่ป็น
คลงัสนิคา้ โรงงาน และ/หรอืส านกังาน ทัง้นี้ กองทรสัตอ์าจลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านการถอืหุน้ในบรษิทั
ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยกองทรสัตต์อ้ง
ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวไม่น้อยกว่าสดัส่วนที่กฎหมายก าหนดซึง่ในปจัจุบนัไดแ้ก่รอ้ยละ 99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้และมสีทิธอิอกเสยีงของบรษิทันัน้ และผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตจีะต้องมมีาตรการหรอืกลไกในการ
ดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และหลักเกณฑ์ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด รวมถึงการถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ในกรณีทีม่กีฏหมายที่
เกีย่วขอ้งอนุญาต)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บุคคลท ีเ่ก ีย่วโยงกนั
กบัผู้จดัการกองทรสัต์ นกัลงทุนท ัว่ไป

Real Estate 
Investment Trust

บรหิารจดัการ
กองทรสัต์ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสังหำริมทรพัย์และสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรพัย์ไทคอน

ผู้ถือหน่วยทรสัต์

ทรสัตีผู้จดักำรกองทรสัต์

ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์
ทพีาร์ค และ ไทคอน

ตรวจสอบดูแล
กองทรสัต์

ค่าธรรมเนยีม

ประโยชน์ตอบแทน เงนิลงทุน

ทรพัย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม ได้แก่
• กรรมสิทธิใ์นท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า
• สิทธิการเช่าท่ีดินระยะเวลา 30 ปี และกรรมสิทธิ ์ใน
อาคารคลงัสินค้า

• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าระยะเวลา 30 ปี
• สิทธิการเช่าท่ีดิน และอาคารคลัง สินค้าระยะเวล า
ประมาณ    ปี

• กรรมสิทธิใ์นท่ีดินและอาคารโรงงาน
• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงงานระยะเวลา 30 ปี

ผู้เช่ำรำยย่อย

ค่าธรรมเนยีม

บรหิารจดัการ
ทรพัย์สิน

ค่าธรรมเนยีม

ค่าเช่าให้เช่าท ีด่นิและอาคาร
การให้บรกิาร
กระแสเงนิสด

ควำมหมำยของสญัลกัษณ์
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1.6 ข้อมูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก และ ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
(1) ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 

ตำรำงสรปุขอ้มูลของคลงัสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำแยกตำมท่ีตัง้ 

โครงกำร / นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม จ ำนวนอำคำร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร

ประมำณ (ตร.ม.) 

อำยอุำคำร 

เฉล่ีย (ปี)* 

คลงัสินค้ำ 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 4 5,540 3.10 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 (เอ) 4 15,800 2.91 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 5 44,418 1.90 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 2 9,750 2.25 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 9 74,995 1.24 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี 1 10,020 1.25 

รวมคลงัสินค้ำ 25 160,523 1.71 
โรงงำน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้  2 6,750 5.89 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 11 33,350 1.75 
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 4 8,675 10.10 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 1,625 8.35 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2 3,600 2.41 

รวมโรงงำน 20 54,000 3.85 
หมายเหตุ  * ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 อายุอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของพื้นทีอ่าคาร

คลงัสนิคา้และโรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรบัอายุของสิง่ปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ลงทุนครัง้แรก มสีภาพดแีละอายุน้อย (สภาพใหม่) โดยอาคารส่วน
ใหญ่มีอายุน้อยกว่า 4 ปี โดยหากคิดเป็นอตัราส่วนของพื้นที่อาคารคลงัสนิค้า จะพบว่าพื้นที่ทัง้หมดของอาคาร
คลงัสนิคา้ทีใ่หเ้ช่ามอีายุเฉลีย่น้อยกว่า 4 ปี และพืน้ทีร่อ้ยละ 75.09 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของอาคารโรงงานมอีายุเฉลีย่น้อย
กว่า 4 ปี  
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(2) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
 

ประเภททรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนครัง้แรก - โรงงาน ประเภททรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนครัง้แรก – คลังสินค้า 

 
ไทคอนโลจิสตคิส์ พาร์ค บางนา  จ.ฉะเชิงเทรา 

ไทคอนโลจิสตคิส์ พาร์ค บางพลี 1จ.สมุทรปราการ 

ไทคอนโลจิสตคิส์ พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ไทคอนโลจิสตคิส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2 จ.ชลบุรี 

ไทคอนโลจิสตคิส์ พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 2 (เอ) จ.ชลบุรี 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
1 หลัง (1 ยูนิต) 

13 ไร่ 8 ตร.ว. 

7 ไร่ 46 ตร.ว. 

98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตร.ว. 

1 หลัง (4 ยูนิต) 

5 หลัง (9 ยูนิต) 

3 หลัง (5 ยูนิต) 

74,995 ตร.ม. 

2  หลัง (2 ยูนิต) 

2 หลัง (4 ยูนิต) 

2  โรง (2 ยูนิต) 

2  โรง (2 ยูนิต) 

1 โรง (1 ยูนิต) 

4 โรง (4 ยูนิต) 

11 โรง (11 ยูนิต) 

52 ไร่ 2 งาน 16 ตร.ว. 

13 ไร่2 งาน 26 ตร.ว. 

11 ไร่ 2 งาน 27.6 ตร.ว. 

16 ไร่ 48.4 ตร.ว. 

66 ไร่ 1 งาน 45.6 ตร.ว. 

13 ไร่ 2 งาน 58 ตร.ว. 

7 ไร่ 89 ตร.ว. 

2 ไร่ 2 งาน 7.2 ตร.ว. 
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ลกัษณะกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 
ประเภท
ทรพัยสิ์น 

คลงัสินค้ำ โรงงำน 

ลกัษณะกำร

ลงทุนของ

กองทรสัต์ 

(ภำพรวม) 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และกรรมสทิธิใ์น

อาคารคลงัสนิคา้ (ถงึ 21 ธ.ค. 2587) 
3. สทิธกิารเช่าที่ดนิ* และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิค้า ประมาณ 28 ปีนับจาก

วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 

ลกัษณะกำร
ลงทุนของ
กองทรสัต์ 

 
(แยกตำม
โครงกำร / 

นิคม
อตุสำหกรรม / 

สวน
อตุสำหกรรม) 

โครงกำรไทคอน  
โลจิสติคส ์พำรค์ 

บำงนำ 

จ านวน  
4 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
 30 ปี 

(ถงึ 21 ธ.ค. 2587) 

กรรมสทิธิใ์น 

อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสำหกรรม 

อมตะซิต้ี 

จ านวน  

2 ยนูิต 

กรรมสทิธิ ์

ในทีด่นิ 

กรรมสทิธิ ์

ในอาคาร
โรงงาน 

โครงกำรไทคอน  
โลจิสติคส์ พำรค์ อีส
เทิรน์ ซีบอรด์ 2 (เอ) 

จ านวน  
4 ยนูิต 

กรรมสทิธิใ์น 
ทีด่นิ 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสำหกรรม 
ป่ินทอง 

จ านวน  
11 ยนูิต 

โครงกำรไทคอน  
โลจิสติคส ์พำรค์  

ศรีรำชำ 

จ านวน  
5 ยนูิต 

นิคมอตุสำหกรรม 
บำ้นหว้ำ (ไฮเทค) 

จ านวน  
4 ยนูิต 

โครงกำรไทคอน  
โลจิสติคส ์พำรค์  
แหลมฉบงั 2 

จ านวน  
2 ยนูิต 

สวนอตุสำหกรรม 
โรจนะ 

จ านวน  
1 ยนูิต 

สวนอตุสำหกรรม
โรจนะ (ปรำจีนบรีุ) 

จ านวน  
1 ยนูิต 

นิคมอตุสำหกรรม 
เหมรำชชลบรีุ 

จ านวน  
2 ยนูิต 

โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์  

บำงพลี 1 

จ านวน  
9 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
ประมาณ 28 ปี  

(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเช่า 
อาคารคลงัสนิคา้ 
ประมาณ 28 ปี  

(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

รำยละเอียด
ทรพัยสิ์นท่ี
กองทรสัต์
ลงทุน 

ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
เนื้อทีร่วมประมาณ 99 ไร่ 0 งาน 98.5 ตารางวา 

ท่ีดิน 
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน  92.2 ตารางวา สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน* 

เนื้อทีร่วมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา 

ส่ิงปลูก
สร้ำง 

กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินค้ำ  
จ านวน 9 หลงั แบ่งเป็น 16 ยนูิต  
พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 85,528 ตารางเมตร ส่ิงปลูก

สร้ำง 

กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำน  
จ านวน 20 ยนูิต 
พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร 

สิทธิกำรเช่ำอำคำรคลงัสินค้ำ 
จ านวน 5 หลงั แบ่งเป็น 9 ยนูิต 
พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 74,995 ตารางเมตร 

มลูค่ำท่ี
กองทรสัต์
ลงทุน 

2,838 ลา้นบาท 1,390 ลา้นบาท 

หมายเหตุ   * ทรพัยส์นิทีล่งทนุครัง้แรก ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 เดมิเป็นสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิประมาณ 28 ปี แต่เนื่องจากทพีารค์ได้รบัโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเดมิ กองทรสัตจ์งึไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงกบัทพีารค์ เพื่อรบัรองฐานะของกองทรสัตว์า่เป็นผูเ้ชา่
ทีด่นิโดยตรงจากทพีารค์ โดยใหก้ารเชา่ทีด่นิระหว่างกองทรสัตแ์ละทพีารค์ยงัคงมผีลผกูพนัสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

ทีม่า  ผูจ้ดัการกองทรสัต ์  
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(3) รำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 
 มูลค่าของทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรก และขอ้มูลราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได้ (Income Approach) ที่
กองทรสัตล์งทุนครัง้แรก ณ วนัที ่1 เมษายน 2558 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ประเภทของ
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะกำรลงทุน 

รำคำประเมินของทรพัยสิ์น (ล้ำนบำท)  

โดย บริษทั เวลท์ แอพไพรซลั จ ำกดั  

ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2558 

คลงัสนิคา้ (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 1,446.71 
(2) สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนับจากวนัจดทะเบยีนการเช่า และ
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 

109.29 

(3) สิทธิการเช่าที่ดิน* และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า 
ประมาณ 28 ปีนับจากวนัจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 
2586) 

1,204.61 

รวมการลงทุนในคลงัสนิคา้ 2,760.61 
โรงงาน กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 1,340,89 

รวม รำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 4,101.50 
หมายเหตุ * ทรพัย์สนิทีล่งทุนครัง้แรก ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค บางพล ี1 เดมิเป็นสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิประมาณ 28 ปี แต่

เนื่องจากทพีารค์ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเดมิ กองทรสัต์จงึไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลง
กบัทพีาร์คเพื่อรบัรองฐานะของกองทรสัต์ว่าเป็นผู้เช่าที่ดนิโดยตรงจากทพีาร์ค โดยให้การเช่าทีด่นิระหว่างกองทรสัต์และ  
ทพีารค์ยงัคงมผีลผกูพนัสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

  

(4) ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
ตำรำงสรปุขอ้มูลของคลงัสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำแยกตำมท่ีตัง้ 

โครงกำร / นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม จ ำนวนอำคำร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร

ประมำณ (ตร.ม.) 

อำยอุำคำร 

เฉล่ีย (ปี)* 

อำคำรคลงัสินค้ำ    
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 6 9,100 4.2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ วงัน้อย 2 4 9,800 0.8 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 4 11,400 1.1 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 13 34,200 2.2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ พานทอง 1 5 10,6001 0.7 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 1 1,482 - 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 13 56,700 0.2 

รวมอำคำรคลงัสินค้ำ 46 133,2822 1.2 
อำคำรโรงงำน 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 1,200 6.5 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบรุ ี 1 3,600 1.4 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 1 2,250 0.7 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4 14,850 2.3 

รวมอำคำรโรงงำน 7 21,900 2.2 
รวมอำคำรคลงัสินค้ำและอำคำรโรงงำน 53 155,1823 1.3 

หมายเหตุ *  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 อายุอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของพื้นทีอ่าคาร
คลงัสนิคา้และโรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรมตามล าดบั 

1 หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 11,162 ตารางเมตร 
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2 หากค านวณพืน้ทีร่วมอาคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 133,844 ตารางเมตร 
3 หากค านวณพืน้ทีร่วมอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 155,744 ตารางเมตร 

ส าหรบัอายุของสิง่ปลกูสรา้งทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ มสีภาพดแีละอายุน้อย (สภาพใหม่) โดยอาคารส่วน
ใหญ่มอีายุน้อยกว่า 4 ปี โดยหากคดิเป็นอตัราส่วนของพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ จะพบว่ารอ้ยละ 93.17 ของพืน้ทีอ่าคาร
คลงัสนิคา้ทัง้หมด และพืน้ทีร่อ้ยละ 80.82 ของพืน้ทีอ่าคารโรงงานมอีายุเฉลีย่น้อยกว่า 4 ปี 
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(5) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน

1     
1,200          
      1               

1      (       )
9,800          
11                     

4     
14,850          
24                     

1     
3,600          
                

1     
2,250          
                

1      (       )
9,100          
1                

1      (       )
1,482          
                

2      (        )
56,700          
                       

1      (       )
10,600          
                       

3      (        )
34,200          
                       

1      (       )
11,400          
                       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ทรัพย์สินประเภทโรงงานท่ีกจะลงทุนเพิ่มเตมิ   ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าท่ีกจะลงทุนเพิ่มเตมิครัง้  

ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค บางนาจ.ฉะเชิงเทรา  

ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค อีสเทร์ิน ซีบอร์ด 1 (บ)ี จ.ระยอง 

ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค วังน้อย 2 จ.อยุธยา 

ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค บางพลี 1 จ.สมุทรปราการ 

ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค บางพลี 3 จ.สมุทรปราการ 

ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค พานทอง 1 จ.ชลบุรี 

ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2 จ.ชลบุรี 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. อยุธยา 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้จ.ระยอง 

2 ไร่ 1 งาน 28.0 ตร.ว. 
1,200 ตร.ม. 
1 โรง (1 ยูนิต)  
p^ob9p^p^ob9) 

24 ไร่ 2 งาน 47 ตร.ว. 
14,850 ตร.ม. 
4 โรง (4 ยูนิต) 

1 โรง (1 ยูนิต) 
3,600 ตร.ม. 
8 ไร่ 33.0 ตร.ว. 

1 โรง (1 ยูนิต) 
2,250 ตร.ม. 
4 ไร่ 13.5 ตร.ว. 

1 หลัง (4 ยูนิต) 
9,800 ตร.ม. 
11 ไร่ 3 งาน 59.0 ตร.ว. 

9,100 ตร.ม. 
2 หลัง (6 ยูนิต) 

12 ไร่ 68 ตร.ว. 

3 ไร่ 17.5 ตร.ว. 

62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตร.ว. 

13 ไร่ 2 งาน 11.2 ตร.ว. 

41 ไร่ 2 งาน 27.0 ตร.ว. 

12 ไร่ 3 งาน 64.6 ตร.ว. 

1 หลัง(5 ยูนิต) 

1 หลัง (4 ยูนิต) 

1 หลัง (1 ยูนิต) 
1,482 ตร.ม. 

56,700 ตร.ม. 

10,600 ตร.ม. 

34,200 ตร.ม. 

11,400 ตร.ม. 

2 หลัง (13 ยูนิต) 

3 หลัง (13 ยูนิต) 
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ลกัษณะกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
ประเภท
ทรพัยสิ์น 

อำคำรคลงัสินค้ำ อำคำรโรงงำน 

ลกัษณะกำร
ลงทุนของ
กองทรสัต์ 
(ภำพรวม) 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และกรรมสทิธิ ์

ในอาคารคลงัสนิคา้ 
3. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 30 ปีนบัจากวนัจด

ทะเบยีนสทิธกิารเช่า 
4. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 27 ปีนบัจาก

วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าจนถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

 
1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 
2. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี  

นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  
 

ลกัษณะกำร
ลงทุนของ
กองทรสัต์ 
(แยกตำม

โครงกำร / นิคม
อตุสำหกรรม / 

สวน
อตุสำหกรรม) 

โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์ 

บำงนำ 

จ านวน  
6 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
 30 ปี 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

สวนอตุสำหกรรม 
โรจนะ 

จ านวน  
1 ยนูิต 

กรรมสทิธิ ์
ในทีด่นิ 

กรรมสทิธิ ์
ในอาคาร
โรงงาน 

โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์ 

วงัน้อย 2 

จ านวน  
4 ยนูิต 

กรรมสทิธิใ์น 
ทีด่นิ 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสำหกรรม 
เหมรำชชลบรีุ 

จ านวน  
1 ยนูิต 

โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์ 
อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 

1 (บี) 

จ านวน  
4 ยนูิต 

นิคมอตุสำหกรรม 
อมตะซิต้ี 

จ านวน  
1 ยนูิต 

โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์ 
แหลมฉบงั 2 

จ านวน  
13 ยนูิต นิคมอตุสำหกรรม 

อมตะนคร 
จ านวน  
4 ยนูิต 

สทิธกิาร
เช่าทีด่นิ 

30 ปี 

สทิธกิารเช่า 
อาคาร

โรงงาน 30 ปี 
โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์ 

พำนทอง 1 

จ านวน  
5 ยนูิต 

 
โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์ 

บำงพลี 1 

จ านวน  
1 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
ประมาณ 27 ปี  

(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ 

ประมาณ 27 ปี  
(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

โครงกำรไทคอน 
โลจิสติคส ์พำรค์ 

บำงพลี 3 

จ านวน  
13 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
 30 ปี 

สทิธกิารเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ 30 ปี 

รำยละเอียด
ทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม 

ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
เนื้อทีร่วมประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา 

ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา 

 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 77 ไร่ 2 งาน 43.9 ตารางวา 

 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา 

ส่ิง
ปลกู
สร้ำง 

กรรมสิทธ์ิในอำคำรคลงัสินค้ำ  
จ านวน 8 หลงั แบ่งเป็น 32 ยนูิต  
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 75,100 ตารางเมตร* ส่ิง

ปลกู
สร้ำง 

กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำน 
จ านวน 3 ยนูิต 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 7,050 ตารางเมตร 

สิทธิกำรเช่ำอำคำรคลงัสินค้ำ 
จ านวน 3 หลงั แบ่งเป็น 14 ยนูิต 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 58,182 ตารางเมตร 

สิทธิกำรเช่ำอำคำรโรงงำน 
จ านวน 4 ยนูิต 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 14,850 ตารางเมตร 

มลูค่ำท่ี
กองทรสัตล์งทุน 2,591.7 ลา้นบาท 567.5 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ*หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเทา่กบั 75,662 ตารางเมตร 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 
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(6) รำคำท่ีลงทุนเปรียบเทียบรำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) 
 มูลค่าของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และขอ้มูลราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) ที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ประเภทของ
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะกำรลงทุน 

มูลค่ำสูงสุดของทรพัยสิ์นท่ี

กองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุนใน

ทรพัยสิ์น (ล้ำนบำท) 

รำคำประเมินของทรพัยสิ์นใน 

แต่ละกลุ่ม(1) (ล้ำนบำท) 
สูงกว่ำรำคำ

ประเมินต ำ่สุด (2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

คลงัสนิคา้ (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิ ์
ในอาคารคลงัสนิคา้ 

1,467.2 1,341.20 1,319.90 12.30 

(2) สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนับจาก
วั น จ ด ท ะ เ บี ย น ก า ร เ ช่ า  แ ล ะ
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 

168.8 162.70 163.40 3.77 

(3) สทิธกิารเช่าที่ดนิและสิทธกิาร
เช่าอาคารคลงัสนิค้า 30 ปี นับจาก
วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  

926.8 898.30 907.60 3.18 

(4) สทิธกิารเช่าที่ดนิและสิทธกิาร
เช่าอาคารคลงัสนิคา้ ประมาณ 27 ปี
นับจากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 
21 ก.พ. 2586) 

28.9 25.30 25.20 14.76 

รวมการลงทุนในคลงัสนิคา้ 2,591.7 2,427.50 2,416.10 8.32 

โรงงาน (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิ ์
ในอาคารโรงงาน 

179.1 171.6 165.5 8.70 

(2) สทิธกิารเช่าที่ดนิและสิทธกิาร
เช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นับจากวนั
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

388.4 357.7 345.5 12.42 

รวมการลงทุนในโรงงาน 529.5 529.3 511.0 11.22 
รวมทรพัยสิ์นท่ีเข้ำลงทุนทัง้หมด 3,159.3 2,956.80 2,972.10 8.83(2) 
รวม รำคำประเมินต ำ่สุดของทรพัยสิ์นแต่ละรำยกำร 2,903.00  

หมายเหตุ  (1) ราคาประเมนิของทรพัยส์นิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) ราคาประเมนิ ณ วนัที ่1 เมษายน 2557 
 (2) คดิเป็นรอ้ยละของราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) ต ่าสุดของแต่ละรายการของทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุน 
 (3) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 (4) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลอืกใชร้าคาประเมนิตามวธิี
คดิจากรายได ้(Income Approach) เป็นมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุน ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษา
ทางการเงนิ มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัง้ 2 ราย ว่าราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได้เป็น 
มลูค่าทีเ่หมาะสมในการใชเ้ปรยีบเทยีบกบัราคาทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนกว่าราคาประเมนิตามวธิคีดิจากต้นทุน (Cost 
Approach) 
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(7) รำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกต้นทุน (Cost Approach) 

ประเภทของ
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะกำรลงทุน 
รำคำประเมินของทรพัยสิ์น 

โดยวิธีคิดต้นทุนทดแทน (ล้ำนบำท) 
Knight Frank(1) Nexus(2) 

คลงัสนิคา้ (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 1,092.80 1,070.80 
(2) สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า และ 
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 

130.80 130.30 

(3) สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 30 ปี นับจาก
วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

780.30 782.00 

(4) สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ ประมาณ 27 ปี
นบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

24.30 27.30 

รวมการลงทุนในคลงัสนิคา้ 2,028.20 2,010.40 
โรงงาน (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 131.10 129.70 

(2) สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นับจากวนั
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

226.90 215.40 

รวมการลงทุนในโรงงาน 358.00 345.10 
รวมทรพัยสิ์นท่ีเข้ำลงทุนทัง้หมด 2,386.20 2,355.50 

หมายเหตุ (1) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 (2) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 ราคาประเมนิทรพัยส์นิ ณ วนัที ่1 เมษายน 2558 

 ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) ขา้งตน้มไีวเ้พื่อใชอ้า้งองิในการพจิารณาเกีย่วกบัการท า
สญัญาประกนัภยัทีเ่หมาะสมส าหรบัอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพยีงเท่านัน้ 

 
(8) ลกัษณะกำรจดัหำผลประโยชน์  
ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) มนีโยบายทีจ่ะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์

จากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีป่ระมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน  
6 หลงั 26 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 66,000 ตารางเมตร  

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ เน้ือทีป่ระมาณ 12 ไร่ 68.0 ตารางวา และ
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 2 หลงั 6 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ชา่อาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 9,100 ตาราง
เมตร  

3. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ เน้ือทีป่ระมาณ 62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตารางวา 
และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า จ านวน 2 หลงั 13 ยนูิต พืน้ที่
ใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 56,700 ตารางเมตร  

4. สทิธกิารเช่าทีด่นิประมาณ 27 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586) เน้ือที่
ประมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต ประมาณ 27 ปี 
นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586) พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 
1,482 ตารางเมตร  

5. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีร่วมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 
จ านวน 3 หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 7,050 ตารางเมตร  
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6. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ เน้ือทีป่ระมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา และ
สทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า จ านวน 4 หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคาร
โรงงานประมาณ 14,850 ตารางเมตร  

 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะน าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่า โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ ทพีารค์และ 
ไทคอน ซึ่งมปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิดงักล่าวมาโดยตลอด ให้เป็นผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัตส์ าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว โดยจะรบัผดิชอบ
ในการหาผู้สนใจเช่าพื้นที่ การท าการตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรอืการติดต่อผ่านตวักลางต่างๆ 
รวมทัง้ การด าเนินการสง่เสรมิการตลาด การใหผู้้ทีส่นใจจะเช่าพืน้ทีเ่ขา้ชมทรพัยส์นิ และการเจรจากบัผู้ทีส่นใจจะเช่า
พืน้ที ่

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะช าระค่าตอบแทนการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัรา
ทีอ่า้งองิตามผลประกอบการของอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุน โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่ทรสัต์จะจ่ายใหก้บั
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
(9) ลกัษณะของสญัญำเช่ำและผูเ้ช่ำของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
ภายหลงัจากวนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัต์โดยทรสัตีในฐานะผูใ้หเ้ช่าจะ

เข้าเป็นคู่สญัญากับผู้เช่าพื้นที่ (“ผู้เช่ารายย่อย”) ภายใต้สญัญาเช่า โดยสญัญาส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสญัญา
มาตรฐานทีม่อีายุ 3 ปี และบางส่วนเป็นสญัญาระยะยาวทีม่อีายุระหว่าง 5 ถงึ 10 ปี โดยนอกจากสญัญาเช่ายงัรวมถงึ
สญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารสว่นกลาง (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ผูเ้ช่ารายย่อยจะตอ้งวางเงนิประกนับางสว่นใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 
ซึง่ผูใ้หเ้ช่าสามารถบอกเลกิสญัญาเช่าไดใ้นกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยผดิสญัญา  

รายได้ของค่าเช่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีการกระจายตัวใน ด้านการครบก าหนดอายุของ 
สญัญาเช่า ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ช่า สญัชาตขิองผูเ้ช่า และผูเ้ช่ารายใหญ่ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
(ก) การครบก าหนดอายุของสญัญาเช่า 
ในปี 2558 และ 2559 มสีญัญาเช่าที่จะครบก าหนดอายุในปีดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรายไดต่้อรายได้รวม

ประมาณ รอ้ยละ 10.5 และในปี 2560 มสีญัญาเช่าทีจ่ะครบก าหนดอายุในปีดงักล่าวคดิเป็นสดัสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม
ประมาณรอ้ยละ 43.4 ของสญัญาเช่าทัง้หมด โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ปีท่ีครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ (พ.ศ.) 
คิดเป็นอตัรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (ร้อยละ) 

คลงัสินค้ำ โรงงำน รวม 

ภายในปี 2558 13.1 0.0 10.5 

ภายในปี 2559 1.1 47.9 10.5 
ภายในปี 2560 47.1 28.6 43.4 
ภายในปี 2561 10.2 14.0 11.0 
ภายในปี 2562 4.0 9.6 5.1 
หลงัจากปี 2562 24.5 0.0 19.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 
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หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงั
เดอืนมถุินายน จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 

อนึ่ง ภายในปี 2558 มสีญัญาเช่าที่จะครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าจ านวน 4 สญัญา คดิเป็น
อตัราสว่นรอ้ยละ 13.1 ของทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ และรอ้ยละ 10.5 ของทรพัยส์นิ
ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ตามล าดบั  
 

(ข) สญัชาตขิองผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่าในปจัจุบนัทีเ่ช่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ส่วนใหญ่จะเป็นบรษิทัสญัชาตญิี่ปุ่น โดยมขีอ้มูลของผูเ้ช่า

จ าแนกตามสญัชาต ิดงันี้ 
อตัรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (รอ้ยละ)* 

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
 

(ค) ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่ามกีารประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนัและไม่กระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ โดย

อุตสาหกรรมที่มีผู้เช่ามากที่สุด ได้แก่ โลจิสติคส์ รองลงมาเป็น อุปโภคบริโภค โดยมีข้อมูลของผู้เช่าจ าแนกตาม
ประเภทธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

อตัรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (รอ้ยละ)* 

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
 
 
 

ญีปุ่น่   .  

ไทย   .  

เยอรมนั   .  สหรฐัอเมรกิา 
  .  

ไตห้วนั  .  

โรงว่าง  .  
สวเีดน  .  

อติาล ี .  

สวติเซอรแ์ลนด ์
 .  
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(ง) ผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรก 
รายได้ตามสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมาจากผูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมคีวามน่าเชื่อถือสงู โดยรายไดค้่า

เช่าจากผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคดิเป็นรอ้ยละ 52.7 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าของทัง้หมด ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือผูเ้ช่ำ 
สดัส่วนรำยได้ตำมสญัญำ

เช่ำของทัง้หมด (ร้อยละ) 

อำยสุญัญำเช่ำ 

(ปี) 

ปีท่ีครบก ำหนด

สญัญำเช่ำ (พ.ศ.) 

1 Berli Jucker Logistics Co., 
Ltd. 

16.7 12.01 2570 

2 Lazada Co., Ltd. 14.8 3.00 2560 และ 2562 

3 
CEVA Logistics (Thailand) 
Co., Ltd. 

8.2 3.00 2558 

4 Sun Inter Logistics Co., Ltd. 6.8 3.00 2560 
5 Meiko Asia Co., Ltd. 6.3 3.00 2560 

ส าหรบัสญัญาเช่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมินัน้ มกีารกระจายตวัของอายุของสญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้
เช่า สญัชาตขิองผูเ้ช่า และการพึง่พงิของผูเ้ช่ารายใหญ่ (รายละเอยีดแสดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัตท์ีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ หวัขอ้ ขอ้มลูทัว่ไปของคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าและขอ้มลูผูเ้ช่าคลงัสนิคา้และ
โรงงาน)  
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สรปุภำพรวมของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรกและทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ขอ้มลูทัว่ไปของอาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงานใหเ้ช่าทีก่องทรสัตล์งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิ 

โครงกำร / นิคมอตุสำหกรรม / สวน
อตุสำหกรรม 

รปูแบบกำรลงทุน* ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ภำพรวมทรพัยสิ์น 
ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

อำคำร ท่ีดิน 
จ ำนวน
อำคำร  
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
อำคำร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
อำคำร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

อำคำรคลงัสินค้ำ            

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางนา กรรมสทิธิ ์ สทิธกิารเช่า 30 ปี 4 5,540 2.6 6 9,100 5.9 10 14,640 4.0 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์  
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 4 15,800 7.4 - - - 4 15,800 4.3 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ ศรรีาชา กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 5 44,418 20.7 - - - 5 44,418 12.0 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์  
แหลมฉบงั 2 

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

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 สทิธกิารเช่า
ประมาณ 27 ปี 

(ถงึ 21 ก.พ. 86) 

สทิธกิารเช่า
ประมาณ 27 ปี 

(ถงึ 21 ก.พ. 86) 

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

สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจนีบุร ี กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 1 10,020 4.7 - - - 1 10,020 2.7 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ วงัน้อย 2 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ - - - 4 9,800 6.3 4 9,800 2.7 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ อสีเทริน์ 
ซบีอรด์ 1 (บ)ี 

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

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์  
พานทอง 1 

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

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์  
บางพล ี3** 

สทิธกิารเช่า 30 ปี สทิธกิารเช่า 30 ปี - - - 13 56,700 36.5 13 56,700 15.3 

รวมอำคำรคลงัสินค้ำ   25 160,523 74.8 46 133,282 85.9 71 293,805 79.5 
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โครงกำร / นิคมอตุสำหกรรม / สวน
อตุสำหกรรม 

รปูแบบกำรลงทุน* ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ภำพรวมทรพัยสิ์น 
ภำยหลงักำรลงทุนเพ่ิมเติม 

อำคำร ท่ีดิน 
จ ำนวน
อำคำร  
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
อำคำร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
อำคำร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอำคำร
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

อำคำรโรงงำน            

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 2 6,750 3.1 1 2,250 1.4 3 9,000 2.4 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 11 33,350 15.5 - - - 11 33,350 9.0 
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 4 8,675 4.0 - - - 4 8,675 2.3 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 1 1,625 0.8 1 1,200 0.8 2 2,825 0.8 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 2 3,600 1.7 1 3,600 2.3 3 7,200 1.9 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สทิธกิารเช่า 30 ปี สทิธกิารเช่า 30 ปี - - - 4 14,850 9.6 4 14,850 4.0 
รวมอำคำรโรงงำน   20 54,000 25.2 7 21,900 14.1 27 75,900 20.5 

รวมอำคำรคลงัสินค้ำและอำคำรโรงงำน  45 214,523 100.0 53 155,182 100.0 98 369,705 100.0 
หมายเหต *    ส าหรบัการลงทุนในสทิธกิารเช่า มเีงือ่นไขใหทุ้บอาคารทิง้เมือ่สิน้อายุสญัญาเช่า 

**  ทพีารค์ตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์จะลงทุนหรอืใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการใชท้ีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องตน เพือ่เป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่
คดิค่าตอบแทนใดๆ 

ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 
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หากพิจารณาภาพรวมของทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรก และ ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม รายได้ของค่าเช่า
ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมกีารกระจายตวัใน ดา้นการครบก าหนดอายุของสญัญาเช่า 
ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ช่า สญัชาตขิองผูเ้ช่า และผูเ้ช่ารายใหญ่ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
(จ) การครบก าหนดอายุของสญัญาเช่า (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) 
ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และ ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดการครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในแต่

ละปีของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน ดงัต่อไปนี้ 
 อาคารคลงัสนิคา้ 

ปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า 
(พ.ศ.) 

คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

คลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์
ลงทุนครัง้แรก 

คลงัสนิคา้ทีก่องทรสัตจ์ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

รวม 

ภายในปี 2558 1.7 6.4 8.1 

ภายในปี 2559 15.9 0.5 16.4 
ภายในปี 2560 8.5 23.1 31.7 
ภายในปี 2561 0.0 5.0 5.0 
ภายในปี 2562 7.9 1.9 9.8 
หลงัจากปี 2562 16.9 12.0 29.0 

รวม 50.9 49.1 100.0 
 อาคารโรงงาน 

ปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า 
(พ.ศ.) 

คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

โรงงานทีก่องทรสัตล์งทุน
ครัง้แรก 

โรงงานทีก่องทรสัตจ์ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

รวม 

ภายในปี 2558 6.5 0.0 6.5 

ภายในปี 2559 30.3 15.9 46.2 
ภายในปี 2560 5.1 9.5 14.6 
ภายในปี 2561 0.0 4.7 4.7 
ภายในปี 2562 24.9 3.2 28.1 
หลงัจากปี 2562 0.0 0.0 0.0 

รวม 66.8 33.2 100.0 
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 ทรพัยส์นิรวม (อาคารคลงัสนิคา้ และโรงงาน) 

ปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า 
(พ.ศ.) 

คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

ทรพัยส์นิรวมทีก่องทรสัต์
ลงทุนครัง้แรก 

ทรพัยส์นิรวมทีก่องทรสัต์
จะลงทุนเพิม่เตมิ 

รวม 

ภายในปี 2558 3.0 4.7 7.7 

ภายในปี 2559 19.8 4.7 24.5 
ภายในปี 2560 7.6 19.5 27.1 
ภายในปี 2561 0.0 4.9 4.9 
ภายในปี 2562 12.4 2.3 14.7 
หลงัจากปี 2562 12.4 8.8 21.2 

รวม 55.2 44.8 100.0 
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่า

หลงัจากเดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 

อนึ่ง ภายในปี 2558 มสีญัญาเช่าที่จะครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าจ านวน 8 สญัญา คดิเป็น
อตัราส่วนรายไดต่้อรายไดร้วมรอ้ยละ 7.7 ของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์ลงทุนครัง้แรกและทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผู้
เช่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีส่ญัญาเช่าจะครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าขา้งต้นไม่ต่อสญัญาเช่า 
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจะไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะค านึงถงึประโยชน์ของกองทรสัต์
และผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 

(ฉ) สญัชาตขิองผูเ้ช่า 
มผีู้เช่าในปจัจุบนัที่เช่าทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรก และทรพัยสนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท

สญัชาตญิีปุ่น่ โดยมขีอ้มลูของผูเ้ช่าจ าแนกตามสญัชาต ิดงัน้ี 
อตัรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (รอ้ยละ)* 

 

หมายเหตุ * รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่า
หลงัจาก เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 

ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 

ญีปุ่น่    .  

ไทย    .  

เยอรมนั  
  .  โรงว่าง   .  

อเมรกิา   .  

ไซปรสั   .  

ไตห้วนั   .  

เดนมารก์   .  

ฮ่องกง   .  

สวติเซอรแ์ลนด ์ 
 .  
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(ช) ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่ามกีารประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนัและไม่กระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ โดย

อุตสาหกรรมที่มีผู้เช่ามากที่สุด ได้แก่ โลจิสติคส์ รองลงมาเป็น อุปโภคบริโภค โดยมีข้อมูลของผู้เช่าจ าแนกตาม
ประเภทธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

อตัรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (รอ้ยละ)* 

 
หมายเหตุ * รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่า

หลงัจาก เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 

 
(ซ) ผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรก 
รายได้ตามสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมาจากผูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมคีวามน่าเชื่อถือสงู โดยรายไดค้่า

เช่าจากผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคดิเป็นรอ้ยละ 32.7 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าของทัง้หมด ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือผูเ้ช่ำ 
สดัส่วนรำยได้ตำมสญัญำ

เช่ำของทัง้หมด (ร้อยละ) 

อำยสุญัญำเช่ำ 

(ปี) 

ปีท่ีครบก ำหนด

สญัญำเช่ำ (พ.ศ.) 

1 Berli Jucker Logistics Co., Ltd. 7.9 12.01 2570 

2 Lazada Co., Ltd.    7.0 3.00 2560 และ 2562 
3 Global Piping Solutions Co., Ltd.    6.7 5.00 2562 

4 
Mitsubishi Motors (Thailand) Co., 
Ltd. 

5.6 3.00 2559 

5 Siam Makro Public Co., Ltd. 5.6 10.01 2567 
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่า

หลงัจาก เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) โดยไมน่บัรวมอาคาร
คลงัสนิคา้และโรงงานทีว่่างและมกีารรปัประกนัผูเ้ช่า 

ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 

ภาพรวมสญัญาเช่าทรพัยส์นิทีล่งทนุครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมินัน้ มกีารกระจายตวัของอายุของ
สญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผู้เช่า สญัชาตขิองผูเ้ช่า และการพึง่พงิของผูเ้ช่ารายใหญ่ที่ดขี ึน้ โดยสญัญาเช่าของผูเ้ช่า
รายใหญ่ 5 รายแรกดงักล่าวนัน้สว่นใหญ่เป็นสญัญาเช่าระยะยาวและอายุสญัญาเช่าครบก าหนดในเวลาทีแ่ตกต่างกนัไป 
และ หากพจิารณาโดยรวมแลว้จะพบว่า ภาพรวมของทรพัยส์นิที่ลงทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมผีูเ้ช่า
รายใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมคีวามน่าเชื่อถอื จงึคาดว่าความเสีย่งของรายไดต้ามสญัญาเช่าจากการกระจุกตวั
ของผู้เช่าจะมีจ ากดั (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ที่จะลงทุน
เพิม่เตมิ หวัขอ้ สรุปภาพรวมของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิ)  

โลจสิตคิส ์   .  

อุปโภค บรโิภค  
  .  

อเิลก็ทรอนิกส ์ 
  .  

อื่นๆ    .  

โรงว่าง   .  

ยานยนต ์   .  
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 สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิ (Option to Buy) 

นอกเหนือจากลกัษณะของสญัญาเช่าทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งตน้แลว้ สญัญาเช่าของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ซึง่
เป็นสญัญาทีไ่ทคอนในฐานะผูใ้หเ้ช่า ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยบางราย จ านวน 7 สญัญา ใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิ 
ซึง่ไดแ้ก่ ทีด่นิและอาคารโรงงาน (Option to Buy) ตามราคาใชส้ทิธ ิ(Exercise Price) และวนัใชส้ทิธ ิ(Exercise Date) 
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละสญัญา โดยทรพัย์สนิที่เป็นโรงงานจ านวน 1 หลงั ผู้เช่ารายย่อยมสีทิธซิื้อทรพัย์สนิเมื่อสิน้สุด
ระยะเวลาการเช่าครัง้แรก (ณ วนัที ่31 มกราคม 2559) ในราคาอาคารและทีด่นิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า ส่วนอกี 
6 หลงั ผูเ้ช่ารายย่อยมสีทิธซิือ้ทรพัยส์นิไดต้ลอดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก ในราคาอาคารตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า 
และราคาทีด่นิในราคาตลาด ณ วนัทีใ่ชส้ทิธซิือ้ 

ผู้จดัการกองทรสัต์ มีความเห็นว่าทรพัย์สนิดงักล่าว เป็นทรพัย์สนิมีศกัยภาพ ทัง้ในแง่ ท าเลที่ตัง้ ความ
น่าเชื่อถือของผู้เช่า หรือระยะคงเหลือของสญัญาเช่าและการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามซึ่งตรงตาม
วตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหก้บัทรสัต์ ประกอบกบัจากการตรวจสอบขอ้มูลการใชส้ทิธใินช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาพบว่ามกีารใชส้ทิธเิพยีงรอ้ยละ 4.68 ของพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญาทีม่สีทิธซิือ้ทรพัยส์นิทัง้หมด ทัง้นี้ กองทรสัต์ยงัจะ
จดัใหม้มีาตราการป้องกนัความเสีย่งอย่างเพยีงพอเหมาะสม ตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น และเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน
ตามประกาศของ ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธขิองผู้
เช่ารายย่อยในการซือ้ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก (Option to Buy) 
 

สทิธใินการยา้ยไปเช่าคลงัสนิคา้ภายในกลุ่มทพีารค์ก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า (Option to Swap)  

อน่ึง เนื่องจากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิบางรายการซึง่ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ วงัน้อย 2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 มสีญัญา
เช่าทีผู่เ้ช่ารายย่อยท ากบัทพีารค์จ านวนรวม 12 ยนูิต ซึง่ใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่ารายย่อยในการยา้ยไปคลงัสนิคา้ภายในกลุ่มที
พาร์ค ก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าได้ (Option to Swap) (ทัง้นี้ กลุ่มทีพาร์ค หมายถึง ทีพาร์ค กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ทีท่พีาร์คเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และกองทรสัต์) กล่าวคอืผู้ เช่ารายย่อยสามารถใช้สทิธยิกเลกิ
สญัญาเช่าเดมิ และยา้ยไปเช่าคลงัสนิคา้อื่นในกลุ่มทพีารค์ไดต้ลอดระยะเวลาสญัญาเช่าโดยไม่ถูกยดึเงนิประกนัการเช่า 
อนึ่ง สญัญาเช่าทรพัย์สนิที่มีเงื่อนไขดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.0 ของพื้นที่รวมของอาคารของทรพัย์สนิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ หรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11.7 ของพืน้ทีร่วมของอาคารของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้
แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ดงันัน้ เพื่อมใิห้กองทรสัต์ได้รบัผลกระทบจากสญัญาเช่าดงักล่าว ในกรณีที่ผู้ เช่ารายย่อยใช้สทิธดิงักล่าว
ขา้งต้น ทีพาร์คตกลงจะชดเชยให้แก่กองทรสัต์ในจ านวนเงินเท่ากบัเงินประกนัการเช่าตามที่ระบุไว้ในสญัญาเช่า 
รวมถงึในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยรายดงักล่าวมกีารต่อสญัญาเช่าและยงัคงเงื่อนไขดงักล่าวอยู่ ดงันัน้ กองทรสัต์จะไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการทีผู่เ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธติามสญัญาเช่าดงักล่าว 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งต้น ทพีารค์ตกลงจะชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต์ภายในระยะเวลา 
30 วนั นบัจากวนัทีผู่เ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธใินการยา้ยไปคลงัสนิคา้ภายในกลุ่มทพีารค์ 

 
(10) ข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
โครงสรำ้งรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลกัของคลงัสินค้ำและโรงงำน 

รายไดห้ลกัของการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่ารายไดค้่าบรกิาร และ
รายไดค้่าบรกิารสว่นกลาง (ถา้ม)ี ในขณะทีค่่าใชจ้่ายหลกัไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร โดยรายละเอยีดของ
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอดตีของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ส าหรบัสญัญาเช่าที่เป็นสญัญามาตรฐานที่มอีายุ 3 ปี ส่วนใหญ่มกีารก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารแบบคงที่
ตลอดอายุสญัญา และส าหรบัสญัญาระยะยาวทีม่อีายุระหว่าง 5 ถงึ 10 ปี จะมกีารก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารทัง้แบบ
คงที ่หรอื มกีารปรบัขึน้ค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นล าดบัขัน้ตามอายุสญัญา 

 

โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงสร้ำงรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลกั  (หน่วย: ลา้นบาท) 
อำคำรคลงัสินค้ำ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 

รายไดค้่าเช่าหลกั 5.61 10.69 25.64 38.30 

รายไดค้่าบรกิาร 2.19 8.80 21.63 32.69 
รายไดค้่าบรกิารส่วนกลาง 0.16 1.44 2.89 4.81 

รายไดค้่าเช่ารวม 7.96 20.93 50.16 75.80 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 0.17 0.37 3.00 0.71 

อำคำรโรงงำน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 
รายไดค้่าเช่าหลกั 4.55 12.01 18.48 14.75 
รายไดค้่าบรกิาร 3.73 9.84 13.11 9.81 
รายไดค้่าเช่ารวม 8.28 21.85 31.59 24.56 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 0.82 0.22 0.64 0.05 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 

ทัง้นี้ผูส้นใจลงทุนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิไดใ้นส่วนที ่2 ถงึ 2 หวัขอ้ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานก่อนการลงทุนโดยกองทรสัต ์ 

 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในอดีต 
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิประกอบดว้ยคลงัสนิคา้จ านวน 11 หลงั 46 ยนูิต และโรงงานจ านวน 7 หลงั โดยมี

ขอ้มลูในอดตีเกีย่วกบัอตัราการเช่าพืน้ทีอ่ตัราคา่เช่าเฉลีย่ พืน้ทีเ่ช่า จ านวนอาคารทีส่รา้งเสรจ็ ดงัต่อไปนี้ 
อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในอดีต 

อำคำรคลงัสินค้ำและอำคำรโรงงำน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 

อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 41 39 61 82 

อำคำรคลงัสินค้ำ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 34 29 60 81 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) 144 145 150 142 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคาร (ตร.ม.) 29,450 43,300 86,800 131,800 
จ านวนคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูิต) 14 19 34 45 

อำคำรโรงงำน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดือนแรก ปี 2558 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 93 69 62 90 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) 179 197 198 204 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคาร (ตร.ม.) 4,200 13,800 21,900 21,900 
จ านวนโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูติ) 2 4 7 7 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน  
หมายเหตุ -  อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ทีแ่สดงในตารางขา้งต้น ค านวณจากผลรวมของพื้นทีท่ีม่ผีูเ้ช่า ณ สิ้นเดอืนส าหรบัแต่ละช่วงเวลา

หารดว้ยผลรวมของพืน้ทีเ่ช่าทีส่ามารถปล่อยเช่าไดส้ าหรบัแต่ละช่วงเวลา ทัง้นี้ อตัราการเช่า ณ 30 มถุินายน 2558 ของ
ทรพัย์สนิรวม ทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิคา้ และทรพัย์สนิประเภทโรงงานเท่ากบัรอ้ยละ 95 ร้อยละ 94 และร้อยละ 100 
ตามล าดบั 
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 -  อตัราค่าเช่าเฉลีย่ค านวณจากสญัญาเช่าทีม่กีารปรบัปรุงโดยหกัค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent-free Period) 
และถ่วงน ้าหนกัดว้ยขนาดของพื้นทีเ่ช่าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัสิน้งวดหรอืวนัสิน้สุดสญัญาเช่าของช่วงเวลาทีอ่้างองิตาม
ตาราง 

1.7 งบก ำไรขำดทุนท่ีคำดคะเนตำมสมมติฐำนของกองทรสัต์ ส ำหรบังวด 12 เดือน ช่วงประมำณ
กำรวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 

ขอ้มูลที่ระบุในหวัข้อนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจรงิในอดตี แต่เป็นข้อมูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statement) โดยขอ้มลูดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการทีร่ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 
ของหนงัสอืชีช้วน และอยู่ภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่าง
มนียัส าคญัจากทีป่ระมาณการไว ้ทัง้นี้ ขอ้มลูในสว่นนี้ไม่ควรถูกพจิารณาเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนัหรอืการคาดการณ์
ภายใต้สมมติฐานที่ถูกต้องของผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการ
ดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื่องจากขอ้มูลดงักล่าวจดัท าบนสมมติฐานในช่วงที่จดัท ารายงานขอ้มูลทาง
การเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านัน้ 

รายได้หรือเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่ปรากฎในงบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐาน นอกจากนี้ งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตาม
สมมตฐิานจะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีข่องหนงัสอืชีช้วน 

ขอ้มูลในส่วนนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมกีารระบุตัวเลข ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ และที่
ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท างบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน แต่สมมตฐิาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัทีส่ าคญั
จ านวนมาก ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทีป่รกึษาทางการเงนิไม่สามารถควบคุมได ้อกีทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมตฐิานเกีย่วกบั
การตัดสนิใจทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดงันัน้ ผู้จ ัดการกองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่
สามารถรบัรองได้ว่าประมาณการดงักล่าวจะเกิดขึน้จรงิ ดงันัน้ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในหนังสอืชี้ชวนอาจ
แตกต่างจากผลทีเ่กดิขึน้อย่างมนียัส าคญั ผูล้งทุนควรศกึษาสมมตฐิานการประมาณการ และระมดัระวงัในการใชข้อ้มูล
ประมาณการในสว่นนี้ 

งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงนิที่เกีย่วกบัอนาคตทีจ่ดัเตรยีม
โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิ และสอบทานโดยบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ซึง่ผูล้งทุนสามารถ
ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืชีช้วน 
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หน่วย: ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนท่ีคำดคะเนตำมสมมติฐำน  
(กรณีลงทุนทัง้หมด) 

(ประมาณการระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึ 30 
พฤศจกิายน 2559) 

อสงัหำริมทรพัย์
ท่ีมีอยู่เดิม 

อสงัหำริมทรพัย์
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 

อสงัหำริมทรพัย์
ทัง้หมดภำยหลงั

กำรลงทุน
เพ่ิมเติม 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร – สุทธ ิ 374.9 283.2 658.2 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (41.1) (26.3) (67.4) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 333.9 256.9 590.8 
    

ดอกเบีย้รบั 3.7 1.7 5.4 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจ าหน่าย (18.7) (15.4) (34.1) 
ค่าใชจ้่ายในการจดัการกองทรสัต์ (36.6) (26.5) (63.2) 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (3.4) (2.3) (5.7) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (1.3) (0.6) (1.9) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ (3.9) (3.2) (7.1) 
ดอกเบีย้จ่าย (36.6) (42.7) (79.2) 

รวมค่ำใช้จ่ำยสทุธิด้วยดอกเบีย้รบั (96.9) (89.1) (185.9) 
    
ก ำไรสทุธิจำกกำรลงทุน 237.0 167.8 404.9 
บวก: รายการปรบัปรุงก าไรสุทธ ิ– ค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย 18.7 15.4 34.1 
ประมำณกำรเงินท่ีจ่ำยแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 255.7 183.3 439.0 

    
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย (ลา้นหน่วย)  342.5 234.3 576.8 
ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (บาทต่อหน่วย) 0.7466  0.7825 0.7612 
(1) ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(บาทต่อหน่วย) 0.6920 0.7166 0.7020 
(2) ประมาณการเงนิจ่ายจากการลดทุน (บาทต่อหน่วย) 0.0546 0.0659 0.0592 
    
หมายเหตุ  (ก)  เงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีแ่ทจ้รงิจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของกองทรสัต์ ซึ่งอาจแตกต่างไดจ้ากที่

ประมาณการไว ้ 
               (ข)  ประมาณการเงนิจ่ายจากการลดทุนทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานนัน้ เกดิจากรายการค่าใชจ้่าย

ทีไ่มใ่ช่เงนิสดซึง่ถูกน าไปรวมค านวณก าไรสุทธสิ าหรบังวด ซึง่การลดทุนเป็นการน าเงนิส่วนทีส่ามารถจ่ายใหก้บัผูถ้อื
หน่วยทรสัต์จ่ายคนืใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในรูปของการลดทุน เพื่อใหก้ระแสเงนิสดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัมคีวาม
สอดคลอ้งกบัก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ซึง่สะทอ้นสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ อย่างไรกด็ปีระมาณการเงนิจ่ายจากการ
ลดทุนเป็นสดัส่วนทีน้่อยเมือ่เทยีบกบัประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ อนึ่ง รายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใชเ้งนิ
สดขา้งตน้เป็นเพยีงการประมาณการ ดงันัน้ จ านวนเงนิทีล่ดทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลง หากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่
เงนิสดทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการขา้งตน้  

 

สมมติฐำนในกำรประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ประมาณเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสมมติฐานว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา  
รอ้ยละ 100 ของก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ 
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ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกองทรสัต์ และกฏหมายหลักทรัพย์ หากกองทรัสต์มีก าไรสุทธิที่
ปรบัปรุงแล้ว (ก าไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของทรสัต์) และไม่มีขาดทุนสะสม กองทรสัต์จะ จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์จากก าไรสทุธไิม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ส าหรบัปี โดย ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ 
จะค านวณจาก ก าไรสุทธทิางบญัชแีละปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ เช่น  ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่า หรอื
ก าไรจากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน การจ่ายช าระคนืเงินกู้หรอืภาระผูกผนัใดๆ ตามแผนการจ่ายที่ระบุไว้ใน
หนงัสอืชีช้วน หรอืตามหนงัสอืแจง้ล่วงหน้าจากผูจ้ดัการกองทรสัตถ์งึผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นตน้ 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ ำหรบั 12 เดือนตำมช่วงประมำณกำร 

ณ วันที่จ ัดท าหัวข้อนี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัตไ์ดร้ะบุจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายและมูลค่าเงนิกูย้มืทีแ่น่นอนแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึท า
การปรบัปรุงการค านวณประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหส้อดคลอ้งกบั
มลูค่าการระดมทุนทีแ่ทจ้รงิ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี้ 

สมมติฐำนในกำรระดมทุน ประมำณกำรกำรเงินจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 

เงนิทุนจากการ 
เสนอขายหน่วยทรสัต ์

เงนิกูย้มื 
จากสถาบนัการเงนิ 

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ี
อยู่เดมิ 

อสงัหารมิทรพัยท์ี่
ลงทุนเพิม่เตมิ 

อสงัหารมิทรพัย์
ทัง้หมดภายหลงัการ

ลงทุนเพิม่เตมิ 

  2,243.0 ลา้นบาท  961.3 ลา้นบาท 7.47% 8.27% 7.79% 
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ขา้งตน้ ประกอบดว้ย 
1) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่จ่ายจาก

ก าไรสุทธ ิ 6.92% 7.60% 7.20% 
2) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทีจ่่ายจาก

เงนิลดทุน 0.55% 0.67% 0.59% 

หมายเหตุ  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ค านวณโดยใช้ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ หารดว้ยเงนิทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ดงันัน้อตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะขึน้อยู่กบัมลูค่าเงนิทุน
จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และมลูค่าเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นส าคญั 

 อตัราเงนิจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ขา้งต้น ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที ่10.00 บาทต่อหน่วย ที่
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิทัง้หมด 224.3 ลา้นหน่วย และมกีารกูย้มืเงนิส าหรบัการลงทุนเพิม่เตมิประมาณ 
961.3 ลา้นบาท ซึง่เป็นการประมาณการส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืน ช่วงประมาณการวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 และไม่อาจรบัรองผลได ้

 งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมติฐานส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2559 ไดถู้กจดัเตรยีมขึน้โดยอา้งองิสมมตฐิานทีส่ าคญัตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสอืชีช้วนทีผู่จ้ดัการ
กองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วนัทีไ่ด้
จดัท าขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัอนาคต โดยสมมตฐิานทีส่ าคญัตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 4.7.1 งบก าไรขาดทุน
ทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานของกองทรสัต ์ 
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หากก าหนดให้มูลค่าตามราคาประเมนิ ณ สิน้งวดการประเมนิ ลดลงแบบเสน้ตรงตามอายุของสทิธกิารเช่า 
(ซึง่ท าใหเ้กดิรายการขาดทุนทีไ่ม่ใชเ้งนิสด (Unrealized Loss) ในการประมาณการ) ประมาณการประโยชน์ทีจ่่ายใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยทรสัต์จากก าไรจะลดลง และประมาณการประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จากเงนิลดทุนจะเพิม่ขึน้ 
อย่างไรกด็ ีจะไม่กระทบต่อประมาณการประโยชน์ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

หน่วย: ลา้นบาท 

กรณี ลงทุนทัง้หมด อสงัหำริมทรพัย์
ท่ีมีอยู่เดิม1 

อสงัหำริมทรพัย์
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม2 

อสงัหำริมทรพัย์
ทัง้หมดภำยหลงั

กำรลงทุน
เพ่ิมเติม 

จ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย (ลา้นหน่วย) 342.5 224.3 566.8 
ประมำณกำรเงินท่ีจ่ำยแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(บำทต่อหน่วย) 0.7466   0.8275   0.7786  
(1) ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(บาทต่อหน่วย)  0.5519   0.5354   0.5458  

(2) ประมาณการเงนิจ่ายจากการลดทุน (บาทต่อหน่วย)  0.1947   0.2921   0.2333  

แบ่งเป็น  (2.1)  การลดทุนจากรายการผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจาก
  มลูค่าสทิธกิารเช่าลดลงจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

 0.1401   0.2252   0.1738  

            (2.2)  การลดทุนจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0.0546  0.0669   0.0595  

ประมำณกำรอตัรำเงินท่ีจ่ำยแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 7.47% 8.27% 7.79% 

(1) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ 5.52% 5.35% 5.46% 

(2) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายจากการลดทุน 1.95% 2.92% 2.33% 

แบ่งเป็น  (2.1)  การลดทุนจากรายการผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจาก
  มลูค่าสทิธกิารเช่าลดลงจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

1.40% 2.25% 1.74% 

            (2.2)  การลดทุนจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0.55% 0.67% 0.59% 

สมมติฐานการลดลงแบบเส้นตรงตามอายุของสทิธิการเช่าที่ดนิขา้งต้น เป็นเพียงตวัอย่างในการแสดงผล
กระทบจากการลดลงของมลูค่าของทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิตามอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าเท่านัน้ รายการผล
ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จากมูลค่าสทิธกิารเช่าลดลงจากการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที่แท้จรงิจะขึน้อยู่กบัราคาประเมนิ
ของทรพัยส์นิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ และการลดทุนจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสดอื่นๆ เป็นเพยีง
การประมาณการ ดงันัน้ จ านวนเงนิทีล่ดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากทีป่ระมาณการขา้งตน้ 
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1.8 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยเรียกเกบ็จำกกองทรสัต ์ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ย เพดำน (% ของ NAV) อตัรำท่ีคำดวำ่จะเรียกเกบ็ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมด

ท่ีจ่ำยเป็นรำยปี 

ไม่เกิน 3.00% ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมด
ท่ีจ่ำยรำยครัง้* 

ไม่เกิน 5.75% ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์   
 ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ
กองทรสัต ์

 ไม่เกนิ 1.00% ต่อปีของ NAV  0.25% ต่อปีของ TAV  

 ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการ
ทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์

 ไม่เกนิ 0.50% ต่อปีของ NAV  2.00% ต่อปี ของรายไดส้ทุธจิากสญัญา
เช่าและสัญญาบริการในส่วนอาคาร
คลงัสนิคา้ 

 4.00% ต่อปี ของรายไดส้ทุธจิากสญัญา
เช่าและสัญญาบริการในส่วนอาคาร
โรงงาน  

 ค่าธรรมเนียมพเิศษ  ไม่เกนิ 2.00% ต่อปีของ NAV 
 

 4.00% ต่ อ ปี  ข อ ง ก า ไ ร จ า ก ก า ร
ด าเนินงานของทรัสต์ในส่วนอาคาร
คลงัสนิคา้ 

 6.00% ต่ อ ปี  ข อ ง ก า ไ ร จ า ก ก า ร
ด าเนินงานของทรัสต์ในส่วนอาคาร
โรงงาน 

 ค่านายหน้าในการหาผูเ้ช่ารายใหม ่  ไม่เกนิ 1.00% ต่อปีของ NAV 
 

 ไม่เกนิ 3 เดอืนของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบรกิารตามสญัญากบัผูเ้ช่ารายใหม่ 

 ค่านายหน้าในการซือ้/ขาย/โอนสทิธิ
การเช่า/รบัโอนสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์ 

 ไม่เกนิ 5.00% ของ NAV  ไม่เกนิ 5.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิหลกั
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ /ขาย/โอน
สทิธกิารเช่า/รบัโอนสทิธกิารเช่า 

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี ไม่เกนิ 0.15% ต่อปีของ NAV 0.10% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ไม่เกนิ 0.05% ต่อปีของ NAV 0.03% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิ 0.05% ต่อปีของ NAV 0.03% ต่อปีของ NAV 
ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ* ไม่เกนิ 0.50% ของ NAV ส าหรบัการเสนอขายในครัง้นี้ ไม่เกนิ 

0.50% ของ NAV 
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต*์ 

ไม่เกนิ 2.00% ของ NAV ส าหรบัการเสนอขายในครัง้นี้ ไม่เกนิ 
2.00% ของ NAV 

ค่าเบีย้ประกนัภยั ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 
ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
และสง่เสรมิการขายหน่วยทรสัต*์ 

ไม่เกนิ 0.50% ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมด เพดำน อตัรำท่ีคำดวำ่จะเรียกเกบ็ 

ค่ำธรรมนียมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน   
(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งในการจดัตัง้ทรสัต์ 

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

(2) ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายใน
กา รด า ร งสถานะ เ ป็ นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
สอบบญัช ี

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

(4) ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพื่อการ
จัดหา  ได้ม า  จ าห น่าย  จ่ าย  โอน
สินท รัพย์  ท รัพ ย์ สิน  ห ลักท รัพ ย์
ของทรสัต ์

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

(5) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากร
แสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัย ์

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

(6) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่าย
ในการประเมินค่าและ/หรือสอบทาน
การประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

(7) ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัภาษคี่าธรรมเนียม 
อื่นที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหน่วยราชการ 

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรสัต์  ไม่เกนิ 0.10% ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 
ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์  
หมายเหตุ  -  อตัราค่าธรรมเนียมทีแ่สดงไวใ้นทีน่ี้ เป็นอตัราตามทีจ่่ายจรงิทีย่งัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดท านอง

เดยีวกนั 
              - TAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์(Total Asset Value) และ NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต ์

(Net Asset Value)  
              * เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็เป็นรายครัง้ เมือ่มกีารระดมทุมเพิม่เติม่  
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1.9 เง่ือนไขกำรลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

(1)  ในกรณีผูจ้ดัการกองทรสัตร์ะดมทุนไดไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไดท้ัง้หมดทุก
รายการตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถเลอืกลงทุนในทรพัย์สนิบางรายการ 
หรอืด าเนินการยกเลกิการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิและการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ และด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ละผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ทีเ่ป็นผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ 

(2)  ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์สามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ทัง้หมดทุกรายการตามทีร่ะบุไวด้งักล่าวขา้งตน้แต่เกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ไม่สามารถลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมได้ไม่ว่าจะเป็นบางรายการหรอืทัง้หมดทุก
รายการเนื่องจากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
หรอืมไิดเ้ป็นไปตามรายละเอยีดในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืมเีหตุ
อื่น ใดอันท า ให้กองทรัสต์ ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่ เ ป็นอสังหาริมทรัพย์ได้  
และ/หรอื 

(ข)  เกดิเหตุสดุวสิยั2ขึน้กบัทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื 
(ค)  มเีหตุอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเหตุ

ดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทรสัต ์ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดยพจิารณาลงทุนใน
ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมที่เป็นอสงัหารมิทรพัย์เฉพาะในกรณีที่ทรพัย์สนิที่ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
พจิารณาลงทุนมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรพัยส์นิส่วนทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิกองทรสัต์โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดและ/หรอืเงื่อนไขในสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวรวมถงึพจิารณาเจรจากบัคู่สญัญาที่
เกีย่วขอ้งในการปรบัเปลีย่นเงื่อนไขการจ่ายเงนิค่าตอบแทนและเงนิอื่นใดหรอืขอ้สญัญาหรอืขอ้ก าหนด
ใดๆ ตามความเหมาะสมทัง้นี้ หลงัจากกองทรสัต์ได้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมแล้วหากมี
จ านวนเงนิส่วนทีเ่หลอืจากจ านวนเงนิทีก่องทรสัต์ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ เตมิผูจ้ดัการ
กองทรสัตอ์าจพจิารณาด าเนินการลดทุนและคนืเงนิทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 

                                                   
2 เหตุสุดวสิยั หมายถงึ เหตุใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืก่อใหเ้กดิผลพบิตัซิึ่งไม่อาจป้องกนัได ้ถงึแมว้่าบุคคลทีป่ระสบหรอืใกลจ้ะประสบเหตุนัน้จะ
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทัว่ไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถงึ การบญัญตักิฎหมายหรอื
การด าเนินการอื่นใดของรฐัซึง่มผีลกระทบต่อการซื้อขาย/เช่าทรพัย์สนิ อคัคภียั น ้าท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่ง ได ้
สงคราม ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย การจลาจล การก่อการรา้ย หรอืสาเหตุใดๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนัซึ่งคู่สญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบไม่อาจ
ควบคุมได ้
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2. ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกำรลงทุนในหน่วยทรสัต ์
การลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนที่

เสนอขายในครัง้นี้มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาหนังสอืชีช้วนอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัความเสีย่ง
ดังต่อไปนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน เน้ือหาในรายละเอยีดของปจัจยัความเสีย่งไดร้ะบุไวใ้นสว่นที ่2 ของหนงัสอืชีช้วน 

 
2.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของกองทรสัต ์

2.1.1  ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามสญัญา 
2.1.2  ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่ารายย่อยเมื่อใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการเช่า 
2.1.3  ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่ารายย่อยในทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิไม่ใหค้วามยนิยอมในการ

เปลีย่นตวัผูใ้หเ้ช่าจากทพีารค์หรอืไทคอนเป็นกองทรสัตห์รอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยส์นิ 
2.1.4  ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์
2.1.5 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบัทพีารค์และไทคอนที่

อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทรสัต์ 
2.1.6  ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มืเงนิ 

 
2.2 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรจดัหำผลประโยชน์ในทรพัยสิ์น 

2.2.1  ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ซึง่อาจสง่ผลใหอ้ตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 
2.2.2  ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารส่วนกลางของผู้

เช่ารายย่อย 
2.2.3  ความเสีย่งจากการยกเลกิหรอืไม่ต่อสญัญาของผูเ้ช่ารายย่อย 
2.2.4  ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาตก่อสรา้ง 
2.2.5  ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่มอบทีด่นิหลงัจากสญัญาเช่าทรพัยส์นิสิน้สดุ 
2.2.6 ความเสีย่งเรื่องการเวนคนือสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดหรอืบางส่วนทีก่องทรสัต์ลงทุนครัง้แรกและ

ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน และอาจส่งผลให้กองทรสัต์ไม่
สามารถใชป้ระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยอ์นัอาจกระทบต่อผลประกอบการของกองทรสัต์ 

2.2.7  ความเสีย่งเรื่องการใช้สทิธติามสญัญาเช่าทีผู่้เช่ารายย่อยท ากบัไทคอนในการซื้อโรงงานบาง
รายการ (Option to Buy) 

2.2.8  ความเสีย่งเรื่องสทิธใินการใชท้างเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะและการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใน
ทีด่นิของทพีารค์และ/หรอืไทคอน 

2.2.9 ความเสี่ยงเนื่องจากการที่ทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางส่วนติดภาระผูกพันกบัสถาบัน
การเงนิ 

2.2.10  ความเสีย่งในกรณีทีก่องทรสัตม์ขีอ้จ ากดัและ/หรอืภาระในการใหเ้ช่าพืน้ทีท่รพัยส์นิบางรายการ  
2.2.11  ความเสีย่งเรื่องการใช้สทิธใินการย้ายไปเช่าคลงัสนิค้าภายในกลุ่มทพีาร์คของผู้เช่ารายย่อย

ก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า (Option to Swap) บางรายการ 
2.2.12  ความเสีย่งเรื่องการกระจุกตวัของผูเ้ช่ารายย่อย และ/หรอื อุตสาหกรรมของผูเ้ช่ารายย่อย และ/

หรอืสญัชาตขิองผูเ้ช่ารายย่อย  
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2.3 ควำมเส่ียงโดยตรงต่อกองทรสัตห์รอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์
2.3.1  ความเสีย่งจากสภาพเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ 
2.3.2  ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุบตัภิยั และการก่อวนิาศภยั  
2.3.3  ความเสีย่งจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนการเขา้ลงทุน 
2.3.4  ความเสีย่งจากผลกระทบทางธุรกจิต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัต์และความสามารถใน

การจ่ายเงินให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์จากก าไรสุทธิของกองทรสัต์ รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงในมาตรฐานบญัชหีรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3.5  ความเสี่ยงจากผลประกอบการจริงของกองทรัสต์อาจแตกต่างไปจากผลประกอบการใน
ประมาณการในหนงัสอืชีช้วน 

2.3.6  ความเสีย่งจากราคาของหน่วยทรสัตท์ีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการเสนอขายและการ
ขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

2.3.7  ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มลูค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลอือยู่ 

2.3.8  ความเสีย่งจากการทีท่รสัตไีม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
2.3.9  ความเสีย่งจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในการเพิม่ทุนในราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์

ต่อหน่วยต ่ากว่ามลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) หรอืราคาอา้งองิในตลาดหลกัทรพัยข์องกองทรสัต์
ในขณะนัน้ 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลเก่ียวกบักองทรสัต ์

 
 บรษิทั บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 
 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 175 อาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 13/1 หอ้ง 1308 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 เลขทะเบยีนบรษิทั 0105556080444 
 Website www.ticon.co.th/th/ticon-group/tman 
 โทรศพัท ์ 02-679-6565 
 โทรสาร 02-287-3153 

 
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ( “กองทรสัต์”) ได้จดัตัง้ขึน้ตาม 

พ.ร.บ ทรสัต์ เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 2557 ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า TICON Freehold and Leasehold Real Estate 
Investment Trust (“TREIT”) และตลาดหลกัทรพัย์ได้มีค าสัง่รบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนภายใต้ชื่อย่อ
หลกัทรพัย ์“TREIT” โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นหมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2558 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัต์ไดเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ต่อผู้
ลงทุนทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering หรอื “IPO”) จ านวน 3,425,000,000 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน า
เงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ซึง่มดีงันี้ 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เนื้อทีป่ระมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 8 หลงั 
12 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 79,988 ตารางเมตร 

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า เนื้อทีป่ระมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์น
อาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 5,540 ตารางเมตร  

3. สทิธกิารเช่าทีด่นิ1 เนื้อทีป่ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา และ สทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 5 
หลงั 9 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิธกิารเช่าประมาณ 28 ปีนับจากวนั
จดทะเบยีนการเช่า (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

4. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีร่วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน จ านวน 
20 หลงั พืน้ทีอ่าคารโรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร 

หลงัจากกองทรสัต์ถูกจดัตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ไดจ้ดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว (“ทรพัย์สนิที่
ลงทุนครัง้แรก”) ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิต่างๆ ทีท่รสัต์ได้
ลงทุนไวห้รอืมไีว ้ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่า และ/หรอืขาย หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรพัยส์นิ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กดิ
รายไดแ้ละผลตอบแทนแก่ทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอื
การหาดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใด ตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

                                                   
1 ทรพัย์สนิทีล่งทุนครัง้แรก ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค บางพล ี1 เดมิเป็นสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิประมาณ 28 ปี แต่เนื่องจากทพีาร์
คไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเดมิ กองทรสัต์จงึไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงกบัทพีาร์ค เพื่อรบัรองฐานะ
ของกองทรสัต์ว่าเป็นผูเ้ช่าทีด่นิโดยตรงจากทพีารค์ โดยใหก้ารเช่าทีด่นิระหว่างกองทรสัต์และทพีารค์ยงัคงมผีลผกูพนัสมบรูณ์ตามกฎหมาย 
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ในครัง้นี้ผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิของกองทรสัต์ต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิที่มี
สทิธไิดร้บัจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ (Rights Offering) และต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) รวมถงึการกูย้มืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิเพิม่เตมิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่มี
ดงันี้ 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีป่ระมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 6 
หลงั 26 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 66,000 ตารางเมตร  

2. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 68.0 ตารางวา และ
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 2 หลงั 6 ยูนิต พืน้ที่ให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าประมาณ 9,100 ตาราง
เมตร  

3. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เนื้อทีป่ระมาณ 62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตารางวา และ
สทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 30 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า จ านวน 2 หลงั 13 ยูนิต พืน้ทีใ่หเ้ช่า
อาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 56,700 ตารางเมตร  

4. สทิธกิารเช่าที่ดนิประมาณ 27 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถึงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2586) เนื้อที่
ประมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 1 ยูนิต ประมาณ 27 ปี นับ
จากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2586) พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 1,482 
ตารางเมตร  

5. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีร่วมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน จ านวน 3 
หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 7,050 ตารางเมตร  

6. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา และ
สทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า จ านวน 4 หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงาน
ประมาณ 14,850 ตารางเมตร  

โดยประมาณการว่าจะไดร้บัเงนิจากการระดมทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิจ านวน 
2,243.0 ลา้นบาท และจากการกูย้มืประมาณรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ หรอื 961.3 ลา้นบาท 
โดยเมื่อหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ แลว้ กองทรสัตจ์ะน าเงนิทีไ่ดร้บัไปใชต้ามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวเ้ป็นจ านวน 3,159.3 ลา้นบาท  
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ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 สาระสาคญัของกองทรสัต ์

 ช่ือทรสัต ์(ภาษาไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

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

 ช่ือยอ่ทรสัต ์ TREIT 

 อายทุรสัต ์ ทรสัตไ์ม่ก าหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

 คณุสมบติัของ
หน่วยทรสัต ์

ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มขีอ้จ ากดัการโอน
หน่วยทรสัต์ เว้นแต่ขอ้จ ากดัที่เป็นไปตามกฎหมายตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

 

1.1 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) 

 ช่ือ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 

(TICON Management Company Limited, “TMAN”) 

 ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ หอ้ง 1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์ 02-679-6565 

 โทรสาร 02-287-3153 

 ประเภทธรุกิจ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

 ผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558  
ไทคอน มสีดัสว่นการถอืหุน้อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 70.00 และ  
Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd มสีดัสว่นการถอืหุน้อยู่ทีป่ระมาณ
รอ้ยละ 30.00 

 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

 ทุนช าระแลว้ 10,000,000 บาท 

 มูลค่าทีตราไว ้ 10.00 บาทต่อหุน้ 

 

1.1 ทรสัตี (Trustee) 

 ช่ือ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บลจ.บวัหลวง”) 

 ท่ีอยู ่ 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์ 02-674-6488 

 โทรสาร 02-679-6882 
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1.1 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager)  
ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้บรษิทั ไทคอน โลจิ

สตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และบรษิทั ไทคอน อนิดสั
เทรียล คอนเน็คชัน่จ ากัด (มหาชน) ( “ไทคอน”) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินประ เภทโรงงาน 
(รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์สดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์หวัขอ้ 
ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย)์ 

 
 ประเภททรพัยสิ์น คลงัสินค้า โรงงาน 
 ช่ือ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั  

(“ทพีารค์”) 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่
จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) 

 ท่ีตัง้ส านักงาน
ใหญ่ 

ชัน้ 13 อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์
เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

ชัน้ 13 อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ 
เลขที ่175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์ 02-679-6565 02-679-6565 
 โทรสาร 02-287-3153 02-287-3153 
 ประเภทธรุกิจ พฒันาโครงการเขตอุตสาหกรรมโลจสิติคส ์

และ  ขายหรือ ให้ เช่ าอาคารคลังสินค้า
คุณภาพสูงและบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของ
TFUND TLOGIS TGROWTH และ
ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ 

ด าเนินธุรกิจก่อสร้างโรงงานให้เช่าและ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ  TFUND 
TLOGIS TGROWTH และทรพัยส์นิทีล่งทุน
ครัง้แรกของกองทรสัต ์

 ผูถ้ือหุ้น ไทคอนถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ 

บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั 
(มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 43.45 

 ทุนจดทะเบียน 17,500.00 ลา้นบาท (30 มถุินายน 2558) 1,115.94 ลา้นบาท (30 มถุินายน 2558) 
 ทุนช าระแลว้ 17,500.00 ลา้นบาท (30 มถุินายน 2558) 1,099.14 ลา้นบาท (30 มถุินายน 2558) 
 มูลค่าท่ีตราไว ้  10.00 บาทต่อหุน้ 0.11  บาทต่อหุน้ 

 

1.1 ท่ีปรกึษาทางการเงิน 
 ช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 
 ท่ีอยู ่ 333 ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์ 02-230-1621, 02-626-3592 
 โทรสาร 02-236-0501 
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1.1 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  
 ช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีอยู ่ 333 ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์ 02-230-1621, 02-626-3592 
 โทรสาร 02-236-0501 

 

1.7    จ านวนเงินท่ีจะระดมทนุ มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 
 จ านวนเงินท่ีจะระดมทุนโดยการเสนอ

ขายหน่วยทรสัต ์
2,243,000,000 บาท โดยจ านวนเงนิทีจ่ะระดมทุนไดจ้ะขึน้อยู่
กบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขาย 

 จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 224,300,000 หน่วย 

 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 9.80662 บาทต่อหน่วย  

 ประเภทหน่วยทรสัต ์ ประเภทหน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัต์จะยื่นขอจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ราคาหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 

 จ านวนหน่วยทรสัตข์ัน้ต า่ของการจองซ้ือ 2,000 หน่วยและเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 

ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์ 
ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุน
ทัว่ไปก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

   

 

                                                   
2 มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัต์ ณ วนัทีอ่อกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรกคอื 10.00 บาทต่อหน่วย ทัง้นี้เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 

2558 คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ มมีตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์โดยการลดมลูค่า
ของหน่วยทรสัต์ในอตัรา 0.1934 บาท ต่อหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวนัที ่4 กนัยายน 2558 ส่งผลใหม้ลูค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วยของ
หน่วยทรสัต์เท่ากบั 9.8066 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้ ในวนัที ่30 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน แมเนจเมน้ท์ จ ากดั มมีตใิห้
ลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1743 บาทต่อหน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 30 
พฤศจกิายน 2558 ภายหลงัการลดทุนในวนัดงักล่าว มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัต์จะเท่ากบั 9.6323 บาทต่อหน่วย 
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1.  ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายในครัง้นี้มีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรพจิารณาเอกสารฉบบันี้อย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัความเสีย่งดงัรายละเอยีดขา้งทา้ยน้ี ก่อนตดัสนิใจในการซือ้หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถงึปจัจยัความเสีย่งทีม่นียัส าคญับางประการอนัอาจมผีลกระทบต่อกองทรสัต์หรอืมูลค่า
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์นอกเหนือจากปจัจยัความเสีย่งทีป่รากฎในเอกสารฉบบัน้ีแลว้ยงัอาจมปีจัจยัความเสีย่งอื่นๆ ซึง่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้  หรือเป็นความเสี่ยงที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็น
สาระส าคญั แต่ความเสีย่งดงักล่าวอาจเป็นปจัจยัความเสีย่งทีม่คีวามส าคญัต่อไปในอนาคต ความเสีย่งทีป่รากฎในเอกสาร
ฉบบันี้ และความเสีย่งที่อาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะ
ทางการเงนิของกองทรสัตห์รอืมลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ค าอธบิายเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสีย่ง มาตรการรองรบัความเสีย่ง และ/หรอื ความสามารถของ
กองทรสัต์ในการลดความเสีย่งขอ้ใดขอ้หนึ่ง ไม่ถอืเป็นค ารบัรองของผูจ้ดัการกองทรสัต์ว่าความเสีย่งต่างๆ ตามทีร่ะบุใน
เอกสารฉบบันี้จะลดลงทัง้หมดหรอือาจไม่เกดิขึน้ เนื่องจากความส าเรจ็ และ/หรอื ความสามารถในการลดความเสีย่งยงั
ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการทีอ่ยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้ 
เช่นการใชถ้อ้ยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรอืประมาณการทาง
การเงนิในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกบัผลประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ แผนการลงทุนเพิม่เติมเพื่อขยายธุรกจิของ
กองทรสัต ์การเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิของกองทรสัต ์นโยบายของรฐัและอื่นๆ เป็นการ
คาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตอนัเป็นความเหน็ในปจัจบุนั และมไิดเ้ป็นการรบัรองผลการประกอบการหรอืเหตุการณ์ใน
อนาคตดงักล่าว นอกจากนี้ผลการด าเนินงานที่เกดิขึน้จรงิกบัการคาดการณ์หรอืคาดคะเนอาจมคีวามแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ด าเนินการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของทรพัย์สนิที่จะลงทุน เพิม่เติมโดยตรวจสอบขอ้มูล
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเขา้ลงทุน อย่างไรกด็รีายงานของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ รายงาน
ทางวศิวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ อาจมขีอ้บกพร่องหรอืไม่ถูกตอ้ง
ทัง้หมดหรอืบางส่วน อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีต่รวจสอบได้ยากหรอืไม่สามารถ
ตรวจพบได ้และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอาจมลีกัษณะหรอืถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งทีเ่ป็นการขดั
หรอืแยง้กบักฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่สามารถครอบคลุมถงึได้ ซึง่อาจส่งผล
ใหก้องทรสัตม์คี่าใชจ้่ายหรอืความรบัผดิอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

ขอ้มูลในส่วนนี้ทีอ่้างถงึหรอืเกี่ยวขอ้งกบัรฐับาล หรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ เป็นขอ้มูลที่ได้มาจาก
ขอ้มูลที่มกีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิง่พมิพ์ของรฐับาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่ผู้จดัการกองทรสัต์มไิด้ท าการ
ตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผูล้งทุนจงึไม่ควร
คาดหวงัทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่วยทรสัตก์บัมลูค่าของหน่วยทรสัตใ์นอนาคต
อาจลดต ่าลงหรือสูงขึน้ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัคืนต้นทุนในการลงทุน ดงันัน้ผู้ที่ประสงค์ซื้อหน่วยทรสัต์จงึควรปรกึษาผู้
ประกอบวชิาชพี และขอค าปรกึษาเกีย่วกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตก์่อนตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรสัต ์ 
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1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรสัต ์
 
1.1.1 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามสญัญา 

ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัต์ได้
เขา้ท า และ/หรอื จะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิ สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 
สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง และ/หรอืสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ
ของกองทรสัตเ์พื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัตแ์ละด าเนินการใดๆ เพื่อใหคู้่สญัญา
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา 

อย่างไรกด็ ีถงึแมจ้ะมขีอ้ก าหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญา หรอืผดิสญัญา หรอืเกดิเหตุการณ์
ใดๆอนัเป็นเหตุแห่งการเลกิหรอืผดิสญัญาได ้ในกรณีเช่นนี้แมก้องทรสัตจ์ะมสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญา เรยีกค่าเสยีหาย รวม
ตลอดจนเรยีกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ช าระไปแล้วก็ตาม  แต่เหตุการณ์ที่คู่สญัญาผดิสญัญาดงักล่าวอาจท าให้
กองทรสัต์ไม่ได้รบัผลประโยชน์จากการกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ หรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที่
ก าหนดไวด้งักล่าวได ้เช่น ไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสทิธขิองกองทรสัตต์ามขอ้ก าหนด หรอืในกรณีทีคู่่สญัญาปฏบิตัิ
ผดิขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ คู่สญัญาอาจไม่ช าระค่าเสยีหายตามทีก่องทรสัต์เรยีกรอ้ง กองทรสัต์
อาจตอ้งน าเรื่องดงักล่าวเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมโดยการฟ้องรอ้งต่อศาลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายและใชเ้วลาในการ
ด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถคาดการณ์ไดถ้งึระยะเวลาและผลกระทบในการด าเนินการ รวมถงึ
จ านวนเงนิทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัชดเชยจากความเสยีหายต่างๆ ดงักล่าว นอกจากนี้ ผลแห่งคดขีึน้อยู่กบัดุลพนิิจของศาลที่
เกีย่วขอ้ง และถงึแมศ้าลจะมคี าพพิากษาใหก้องทรสัต์ชนะคด ีกองทรสัต์อาจไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษา
ของศาล ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์งึมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามจ านวน หรอืภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไว ้

อน่ึง ในการเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิ และสญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้งได้มกีารก าหนดค่าเสยีหายทีก่องทรสัต์
จะได้รบัในกรณีทีม่กีารผดิสญัญาโดยผูใ้ห้เช่า โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงช าระค่าเสยีหายให้แก่กองทรสัต์ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา โดยเงื่อนไขดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์  อย่างไรกด็ี ในบางกรณี
ค่าเสยีหายทีผู่ใ้หเ้ช่าจะชดเชยใหแ้ก่กองทรสัตด์งักล่าว อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะชดเชยมลูค่าทางเศรษฐกจิของความเสยีหายที่
กองทรสัตไ์ดร้บัจากการผดิสญัญาและอาจจะน้อยกว่ามลูค่าทีก่องทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

 
1.1.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการหาผูเ้ช่ารายย่อยเมื่อใกล้ส้ินสุดระยะเวลาการเช่า 

เนื่องจากทรพัย์สนิส่วนหนึ่งทีก่องทรสัต์ลงทุนในครัง้แรก และทรพัย์สนิทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ เป็นการลงทุนใน
สทิธกิารเช่า ซึ่งมชี่วงระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ถงึ 30 ปีนับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ซึง่กองทรสัต์จะสามารถ
จดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวไดใ้นระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดงันัน้ กองทรสัต์จงึมคีวามเสีย่งในการจดัหาผูเ้ช่า
รายย่อยเมื่อใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการเช่าดงักล่าว เน่ืองจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปจัจยัหน่ึงในการพจิารณาของผูเ้ช่าราย
ย่อยในการท าสญัญาเช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน อย่างไรกด็ ีเนื่องจากในการท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยส่วนใหญ่มลีกัษณะ
เป็นสญัญามาตรฐานทีม่อีายุของสญัญาไม่เกนิ 3 ปี ท าให้ความเสีย่งดงักล่าวจะเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสุดทา้ยก่อน
สิน้สุดสญัญาเช่าที่ดนิเพยีงเท่านัน้ นอกจากนี้ เนื่องจากมผีูเ้ช่ารายย่อยบางกลุ่มทีป่ระสงคจ์ะเช่าอาคารระยะสัน้ ผู้จดัการ
กองทรสัตค์าดว่าจะสามารถจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยทีม่คีวามต้องการดงักล่าวในช่วงระยะเวลา 3 ปีสุดทา้ยก่อนสิน้สุดระยะเวลา
การเช่าได ้
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1.1.3 ความเส่ียงจากการท่ีผู้เช่ารายย่อยในทรพัยสิ์นท่ีจะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมไม่ให้ความยินยอมในการ
เปล่ียนตวัผูใ้ห้เช่าจากทีพารค์หรอืไทคอนเป็นกองทรสัตห์รอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยสิ์น 

ส าหรบัการลงทุนของกองทรสัตใ์นสทิธกิารเช่าในครัง้นี้ บางส่วนมผีูเ้ช่ารายย่อยอยู่ในปจัจุบนั เมื่อกองทรสัต์เขา้
ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว ผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวตอ้งยนิยอมเปลีย่นคู่สญัญาในสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญา
บรกิารสว่นกลาง จากทพีารค์หรอืไทคอนเป็นกองทรสัต ์และยนิยอมทีจ่ะช าระค่าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ในฐานะ
ผู้ให้เช่าและผู้ให้บริการรายใหม่  นอกจากน้ี การลงทุนในกรรมสิทธิใ์นคลังสนิค้าและโรงงานที่มีผู้เช่าอยู่ในปจัจุบัน 
กองทรสัตจ์ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัความยนิยอมในการเปลีย่นคู่สญัญาในสญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารส่วนกลางดว้ย 
ทัง้นี้ หากผูเ้ช่าปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวและไม่ช าระค่าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ กองทรสัต์อาจมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัค่าเช่าและค่าบรกิารซึง่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต์และความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

อย่างไรกด็ี ในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมนี้ ผู้ให้เช่าเดิมจะด าเนินการแจ้งและอธิบายถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกบักองทรสัต์ให้ผู้เช่ารายย่อยได้ทราบเพื่อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี่ยน
คู่สญัญาเช่าทรพัยส์นิจากผูใ้หเ้ช่าเดมิเป็นกองทรสัต ์และเน่ืองจากขอ้สญัญาอื่นๆ ในสญัญาเช่าทรพัยส์นิทีท่ ากบัผูเ้ช่าราย
ย่อยไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากเดมิ การปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวจงึมโีอกาสเกดิขึน้ไดน้้อย 

ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าเดมิและกองทรสัตจ์ะแจง้รายละเอยีดส าหรบัการช าระค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่าบรกิารสว่นกลาง อาทิ
เช่น เลขทีบ่ญัชขีองกองทรสัต ์ช่องทางการช าระเงนิ เงื่อนไขในการช าระเงนิ หรอืรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใดใหแ้ก่ผูเ้ช่า
รายย่อย เพื่อใหผู้เ้ช่ารายย่อยสามารถช าระค่าเชา่และค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัตโ์ดยตรง อน่ึง กรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าเดมิไดร้บัช าระ
ค่าเช่า ค่าบรกิาร หรอืผลประโยชน์ใดๆ รวมถงึเงนิประกนัหรอืผลประโยชน์ใดๆ อนัเป็นผลประโยชน์ทีก่องทรสัต์ควรไดร้บั 
ผู้ให้เช่าเดมิจะด าเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ภายใน 15 วนันับจากวนัที่ผู้ให้เช่าเดมิได้รบั
ผลประโยชน์นัน้จากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าว อกีทัง้กองทรสัต์ยงัก าหนดใหผู้้ใหเ้ช่าเดมิต้องด าเนินการต่างๆ ตามทีจ่ าเป็น
เพื่อรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของกองทรสัตต์ามสญัญาเช่า 

 
1.1.4 ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทรสัตข์ึน้อยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์คาดว่าจะแต่งตัง้ให ้ทพีารค์ และ ไทคอน เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรพัยส์นิประเภท
คลงัสนิค้า และประเภทโรงงาน ส าหรบัทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมตามล าดบั โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะมหีน้าที่
บรหิารจดัการทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตม์อบหมาย รวมถงึการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
ดงักล่าว อาทเิช่น การหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ การต่อสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารส่วนกลางกบัผู้
เช่ารายย่อยปจัจุบนั การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การบ ารุงรกัษาหรอืพฒันาทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของ
กองทรสัต ์

อย่างไรก็ตาม หากทพีาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ เนื่องจากเหตุผลใด
เหตุผลหนึ่ง แมว้่ากองทรสัต์ไดก้ าหนดอตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์วเ้พยีงพอและน่าสนใจ กองทรสัต์อาจ
ไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิไดด้เีทยีบเท่ากบัการบรหิารจดัการ
ของทพีารค์และไทคอน ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะการเงนิ และความสามารถ
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์
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1.1.5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัทีพารค์และไทคอนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทรสัต ์

ส าหรบัทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าจะแต่งตัง้ให้ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ของทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และประเภทโรงงาน ตามล าดบั ในขณะเดยีวกนัทพีาร์คและไทคอน ก็
ยงัคงเป็นเจา้ของคลงัสนิคา้และโรงงานในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเดยีวกนักบัทรพัยส์นิทีล่งทุน
ครัง้แรกและทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมและรวมถึงการที่ไทคอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน รายใหญ่และผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน ( “TFUND”) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ทพีาร์คโลจสิติคส ์
(“TLOGIS”)  กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท ( “TGROWTH”) และกองทรสัต ์ 
นอกจากนี้ ทพีารค์และไทคอนยงัเป็นผูเ้สนอขายคลงัสนิคา้และโรงงานใหแ้ก่กองทรสัต์ ซึง่บทบาทต่างๆ ของทพีารค์และ
ไทคอนที่มต่ีอกองทรสัต์อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลอืกคลงัสนิค้า
และโรงงานมาเสนอขายให้กับกองทรัสต์ และการจัดหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ ประกอบกับการที่ทีพาร์คเป็นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ และท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้ 3 กองทุนดงักล่าว จึงอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท าหน้าที่เ ป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการหาผูเ้ช่ารายย่อยใหท้รพัยส์นิทีเ่ป็นของกองทรสัต ์ไทคอน ทพีารค์ และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทัง้ 3 กองทุนดงักล่าว 

อย่างไรก็ด ีผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดัให้มมีาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเลอืกซื้อคลงัสนิคา้และโรงงาน รวมถึงบทบาทและขอบเขตการปฏบิตัิหน้าที่ของไทคอนและที
พารค์ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างรอบคอบและระมดัระวงั ดงันี้ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะก าหนดมาตรการที่ใช้ในการก ากบัดูแลโดยจดัให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ด าเนินการ
น าเสนอขอ้มูลคลงัสนิค้าหรือโรงงานที่เป็นกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองของ ทพีาร์ค หรือ ไทคอน หรือ 
TFUND หรอื TLOGIS หรอื TGROWTH หรอืกองทรสัต์อย่างเท่าเทยีมกนั รวมถึงผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
ก าหนดค่าเช่าของคลงัสนิคา้และโรงงานที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ เมื่อค านึงถงึขนาดของอาคาร พืน้ที่ใช้
สอย ท าเลที่ตัง้ และรูปแบบของสิง่ปลูกสร้าง โดยจะก าหนดให้อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเพื่อใหผู้เ้ช่ารายยอ่ยแต่ละรายมขีอ้มลูของคลงัสนิคา้หรอืโรงงานทีส่ามารถใหเ้ช่าไดใ้นช่วงเวลานัน้
อย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจอย่างเท่าเทยีมกนั  

 ทัง้นี้ ในการน าเสนอขอ้มลูทรพัยส์นิของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอื ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใหแ้ก่ลูกคา้ที่
สนใจจะเช่าพืน้ที ่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะน าเสนอขอ้มูลอาคารคลงัสนิค้าหรอืโรงงานทีว่่างอยู่ โดยจะไม่
ระบุความเป็นเจา้ของในทรพัยส์นินัน้ๆ ซึง่ มาตรการดงักล่าวจะช่วยใหก้ารน าเสนอขอ้มูลทรพัยส์นิทัง้หมดมี
ความเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะจดัท ารายงานหรอืน าสง่ขอ้มลูรายชือ่ลกูคา้ทีม่คีวาม
สนใจจะเช่าทรพัยส์นิของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทรสัต์ เป็นรายเดอืนใหแ้ก่ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ โดยในรายงานดงักล่าวจะระบุท าเลทีต่ัง้ พืน้ทีใ่ชส้อย และรายละเอยีดของอาคารคลงัสนิคา้หรอื
โรงงานทีล่กูคา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะเช่า ซึง่มาตรการดงักล่าวจะช่วยให ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการท างานของผู้จดัการอสงัหารมิทรพัย์ด้านการหาผู้เช่าเพื่อเช่าทรพัย์สนิของกองทรสัต ์
ทรพัยส์นิของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื ทรพัยส์นิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ภายใต้การ
บรหิารของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 ผู้จดัการกองทรสัต์จะก าหนดรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหาริมทรพัย์ที่ทพีาร์คและ          
ไทคอนจะไดร้บัจากการท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต ์ใหใ้กลเ้คยีงกบัรปูแบบและอตัรา
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ค่าธรรมเนียมที่ทพีาร์คและไทคอนจะไดร้บัจากการท าหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 3 กองทุนดงักล่าว 

 ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะก าหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
(รายละเอยีดตามส่วนที ่2 ขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ หวัขอ้ ขอ้มูลเกีย่วกบัผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย)์ ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถเปลีย่นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

- กรณีทีผ่ลการด าเนินงานประจ าปีของอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์ลงทุนต ่ากว่าประมาณการผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ได้เสนอและได้รบั
อนุมตัจิากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เวน้แต่
ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยั และ 

- กรณีที่อตัราการเช่าทรพัย์สนิที่บรหิารโดยทพีาร์คหรอืไทคอนต ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 
เดอืนตดิต่อกนั เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยั 

ทัง้นี้ ในบางกรณีผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์อาจพิจารณาให้มีการซ่อมแซมทรพัย์สินที่กองทรสัต์ลงทุน โดย
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจพจิารณาด าเนินการซ่อมแซมดว้ยตวัเอง และเบกิเป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์ ในกรณีทีเ่ป็น
งานซอ่มแซมเลก็น้อย หรอืเป็นงานทีจ่ะตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญในการซ่อมแซม หรอืงานทีจ่ะตอ้งท าในเวลาทีจ่ ากดั อย่างไร
กต็าม ในกรณีทีก่ารซ่อมแซมดงักล่าวมมีลูค่าสงู ผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายทีจ่ะพจิารณาใหผู้เ้ชีย่วชาญท าการถอดแบบ
ราคามาประกอบการพจิารณาเบือ้งตน้ 
  

1.1.6 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน 

เน่ืองจากการลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ กองทรสัต์มคีวามประสงคท์ีจ่ะกูย้มืเงนิจ านวน 961.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
ประมาณรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่ภายหลงัจากเขา้ลงทุนดงักล่าว สดัสว่นของจ านวนเงนิกูต่้อสนิทรพัยร์วมของกองทรสัต์เท่ากบัประมาณ
รอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ ดงันัน้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งเกดิขึน้จากการกู้ยมืเงนิดงักล่าวได้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิและอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรสัต์ และ
ความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ซึง่ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ี(ก าไร
สทุธทิีอ่า้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต)์ นอกจากนี้ กองทรสัตอ์าจมสีภาพคล่องไม่เพยีงพอในการช าระดอกเบีย้และเงนิ
ตน้ตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกูจ้ากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถ
ช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ตามทีก่ าหนดอนัเป็นการผดิสญัญาซึง่กองทรสัตอ์าจจะตอ้งช าระคนืเงนิกูข้องสญัญาเงนิกูด้งักล่าว
ก่อนครบก าหนดช าระ 

การกู้ยืมของกองทรสัต์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี้ ผู้จดัการ
กองทรสัตไ์ดค้ านึงถงึผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกั โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาถงึเงื่อนไข
เงนิกูข้องธนาคารพาณิชยม์ากกว่า 1 แห่ง เพื่อเปรยีบเทยีบเงื่อนไขเงนิกูใ้นเรื่องต่างๆ เช่น อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขการช าระ
คนืเงนิตน้ และระยะเวลาการกูย้มื เป็นตน้ ทัง้นี้ การกูย้มืเงนิอาจท าใหก้องทรสัต์มคีวามเสีย่งเรื่องการผดิเงื่อนไขการปฏบิตัิ
ตามสญัญาเงินกู้ อาทิ ในกรณีที่มีการลงมติในการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ให้เป็นอื่น ซึ่งแตกต่างจากที่มีการระบุไว้ใน
เงื่อนไขภายใต้สญัญาเงนิกู้ซึง่อาจจะท าใหก้องทรสัต์ต้องผดิเงื่อนไขภายใต้สญัญาเงนิกู้ และกองทรสัต์อาจจะต้องช าระคนื
เงนิกู้ของสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวก่อนครบก าหนดช าระ ซึ่งในกรณีที่กองทรสัต์ไม่มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะช าระคนืเงนิกู้ อาจท าให้
กองทรสัตต์อ้งพจิารณาทางเลอืกในการจดัหาเงนิเพื่อช าระคนืเงนิกู ้อาทเิช่น การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ การ
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ออกและเสนอขายหุ้นกู้ การกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อช าระคนืหนี้เดมิซึง่อาจมเีงื่อนไข และ/หรอื อตัราดอกเบี้ยด้อยไป
กว่าเงนิกูท้ีต่อ้งถูกเรยีกช าระคนื รวมไปถงึการขายทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์พื่อน าเงนิมาช าระคนืเงนิกู ้เป็นตน้  

ทัง้นี้ เมื่อกองทรสัต์เริม่มภีาระในการจ่ายช าระคนืเงนิต้นในแต่ละปีตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้หรอืเมื่อครบ
ก าหนดสญัญาเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจะพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนดว้ยวธิเีดมิ และ/หรอื วธิอีื่น อาทเิช่น การ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่ การออกและเสนอขายหุ้นกู ้(ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหท้ าได้) การกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิเพื่อช าระคนืหนี้เดมิ (Refinance) รวมไปถงึการขายทรพัย์สนิของกองทรสัต์ เพื่อช าระหนี้ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั เป็นตน้ ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์และกองทรสัต ์โดยเมื่อพจิารณาถงึความสามารถในการช าระหนี้เงนิกู ้ความสามารถใน
การก่อภาระผูกพนั เช่น การน าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ไปวางเป็นหลกัประกนั (ถ้าม)ี อตัราส่วนการกูย้มืของกองทรสัต์ 
และความสามารถในการก่อให้เกดิรายไดใ้นอนาคตของกองทรสัต์อย่างต่อเนื่อง พบว่าความเสีย่งที่กองทรสัต์จะผดินัด
ช าระหนี้เงนิตน้ตามสญัญาเงนิกูจ้ากการทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถระดมทุนมาช าระหนี้ดงักล่าวไดอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่า 

ทัง้น้ี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว และจะด าเนินการพิจารณาและติดตามปจัจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการกูย้มืของกองทรสัต ์เช่น แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ และหากผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าอตัราดอกเบีย้
จะมคีวามผนัผวนอย่างมาก และจะท าใหเ้กดิผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อค่าใชจ้่ายดอกเบีย้เงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจ
จดัให้มีการป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย เช่น การใช้เครื่องมือทางการเงินปรบัเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบีย้แบบลอยตวัเป็นแบบคงที่ หรอืแบบคงทีเ่ป็นแบบลอยตวั (Interest Rate Swap) หรอืการขอขยายระยะเวลาการ
ช าระหนี้ (Restructuring) โดยได้รบัความเหน็ชอบจากเจ้าหนี้  เป็นต้น ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการดงักล่าวโดย
ค านึงถงึขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั รวมถงึผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตดิตามผล
การด าเนินงานของกองทรสัตแ์ละปจัจยัภายนอกต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

 
1.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์น 

  
1.2.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสูงขึน้ซ่ึงอาจส่งผลให้อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 

ปจัจุบนัการแขง่ขนัในธุรกจิระหว่างผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกบักองทรสัต์เพิม่สงูขึน้ทัง้
ในเรื่องของการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และการแสวงหาผูเ้ช่ารายย่อยที่น่าเชื่อถือเพื่อมาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งการ
แข่งขนัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในดา้นลบต่อการประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ นอกจากนี้ บรษิทัคู่แข่งดงักล่าวอาจจะมี
แหล่งเงนิทุนและปจัจยัสนบัสนุนอื่นๆ ทีเ่อือ้ใหส้ามารถแขง่ขนักบักองทรสัตไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่การแข่งขนัดงักล่าว
อาจเพิม่ตน้ทุนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยห์รอืท าใหอ้ตัราการเช่า และ/หรอื อตัราค่าเช่าทีก่องทรสัต์เรยีกเกบ็จากผูเ้ช่า
รายย่อยลดลง 

อย่างไรกต็าม บุคลากรของทแีมนในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ โดยบุคคลากรของทพีาร์คและไทคอนในฐานะ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มอือาชพีและเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในธุรกจิคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่ามาเป็นเวลานาน รวมทัง้
ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมเป็นคลงัสนิค้าและโรงงานที่มคีุณภาพมาตรฐานสูง มรีะบบสาธารณูปโภคที่มปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้อยู่ในท าเลทีด่ ีท าใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการของผูเ้ช่ารายย่อยเพื่อการใชง้านทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตไดเ้ป็น
อย่างด ี
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1.2.2 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรอื ค่าบริการส่วนกลางของผู้เช่า
รายย่อย 

ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารส่วนกลาง ที่กองทรสัต์จะได้รบัจากผู้เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่า สญัญา
บรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารส่วนกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็นที่มาของรายไดห้ลกัของกองทรสัต์ ดงันัน้ ฐานะการเงนิ
ของผูเ้ช่ารายย่อยอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทรสัต ์ทัง้นี้ โดยปกตผิูเ้ช่ารายย่อยจะต้องวางเงนิประกนัการ
เช่าเป็นมูลค่าเท่ากบัค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารส่วนกลางประมาณ 3 ถงึ 6 เดอืน (ตามแต่เงื่อนไขในแต่ละ
สญัญา) ซึง่กองทรสัต์สามารถยดึเงนิประกนัการเช่าดงักล่าวไดห้ากกองทรสัต์ไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/
หรอื ค่าบรกิารส่วนกลางจากผูเ้ช่ารายย่อยไดต้ามก าหนด อย่างไรกต็าม ในกรณีทีก่องทรสัต์จ าเป็นต้องใหผู้เ้ช่ารายย่อย
ย้ายออกจากทรพัย์สนิที่เช่าตามกฎหมาย เนื่องจากผู้เช่ารายย่อยผิดนัดช าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการ
สว่นกลาง หรอืผดิสญัญานัน้ ระยะเวลาในทางปฏบิตัทิีใ่ชใ้นการด าเนินการใหผู้เ้ช่ารายย่อยยา้ยออก และ/หรอื เวลาทีใ่ชใ้น
การหาผู้เช่ารายย่อยใหม่อาจมากกว่า 3 เดอืนขึน้ไป ซึ่งความล่าช้าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ
กองทรสัต ์
 

1.2.3 ความเส่ียงจากการยกเลิกหรอืไม่ต่อสญัญาของผูเ้ช่ารายย่อย 

กองทรสัตม์คีวามเสีย่งในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยบางรายอาจไม่ต่ออายุสญัญาหรอืผูเ้ช่ารายย่อยบางรายเรยีกรอ้งให้
มกีารปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขในสญัญาเช่า ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกองทรสัต์น้อยลงหากเปรยีบเทียบกบัสญัญาที่ได้ท าไว้ใน
ปจัจุบนั หรอืในกรณีที่มีผู้เช่ารายย่อยจ านวนมากไม่ต่ออายุสญัญาและกองทรสัต์ไม่สามารถหาผู้เช่ารายย่อยใหม่มา
ทดแทนผู้เช่ารายย่อยเดิมได้ในเวลาอนัสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กระแสเงนิสดและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์อย่างไรกต็าม ในการด าเนินงานปกตผิูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะหารอื
กบัผูเ้ช่ารายย่อยล่วงหน้าก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่า ท าใหส้ามารถด าเนินการหาผูเ้ช่ารายย่อยใหม่มาทดแทนไดใ้น
กรณีที่ผู้เช่ารายย่อยเดิมไม่ต่ออายุสัญญาเช่า โดยเมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะเหน็ว่า ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ามารถบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิใหม้อีตัราการเช่าใน
ระดบัทีส่งู โดยอตัราการเช่าของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยบ์รหิารอยู่ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 
2558 เป็นดงันี้ 

(1) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“TFUND”) มอีตัราการเช่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 70.6 

(2) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(“TLOGIS”) มอีตัราการเช่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 78.6 

(3) กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (“TGROWTH”) มอีตัราการเช่าทรพัยส์นิ
ประมาณรอ้ยละ 95.8 

 
1.2.4 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัใบอนุญาตก่อสรา้ง 

ผู้เช่าทรพัย์สนิจากกองทรสัต์อาจท าการต่อเติมดดัแปลงทรพัย์สนิที่เช่าจากกองทรสัต์ซึ่งต้องได้รบัใบอนุญาต
ดดัแปลงอาคารจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารต่อเตมิดดัแปลงทรพัย์สนิทีเ่ช่าโดยไม่มใีบอนุญาตดงักล่าว 
เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจพจิารณาใหผู้ด้ดัแปลงหรอืเจา้ของอาคารแกไ้ขหรอืระงบัการใชอ้าคารส่วนทีด่ดัแปลงต่อเตมิ
ดงักล่าวได ้ดงันัน้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะมคี่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนส่วนของอาคารที่ดดัแปลงต่อเตมิในลกัษณะ
ดงักล่าวหากผูเ้ช่าไม่ด าเนินการตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ในการรือ้ถอนสว่นของอาคารทีด่ดัแปลงต่อเตมิ 

อย่างไรกด็ ีสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยไดม้กีารใหผู้เ้ช่ารายย่อยวางเงนิประกนัการเช่าเพื่อเป็นหลกัประกนัการ
ปฏบิตัิตามสญัญาเช่าของผู้เช่ารายย่อย และกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยท าการดดัแปลงหรอืต่อเติมใดๆ โดยปราศจากความ
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ยนิยอมของกองทรสัตจ์ะถอืเป็นเหตุในการผดิสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายย่อย ดงันัน้ กองทรสัต์จะสามารถน าเงนิประกนัการ
เช่าดงักล่าวมาใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนสว่นของอาคารทีด่ดัแปลงต่อเตมิได้ 

นอกจากนี้ เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่าหรอืสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่ารายย่อยมหีน้าทีต่้องส่งมอบทรพัยส์นิทีเ่ช่า
คนืใหก้องทรสัต์ในสภาพด ีรวมทัง้ท าใหท้รพัยส์นิที่เช่ากลบัคนืสู่สภาพเดมิหากมกีารดดัแปลงหรอืต่อเตมิใดๆ โดยผูเ้ช่า
รายย่อยเป็นผู้ช าระค่าใชจ้่ายเองหรอืผู้เช่าราย่อยจะช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ ดงันัน้ มี
ความเป็นไปไดท้ีค่วามเสีย่งในสว่นทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาตดดัแปลงอาคารรวมถงึการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะไม่ส่งผล
กระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินงานและสถานะการเงนิของกองทรสัต ์
 

1.2.5 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งมอบท่ีดินหลงัจากสญัญาเช่าทรพัยสิ์นส้ินสุด 

เนื่องจากบางส่วนของทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรก และทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมเป็นการลงทุนในสทิธกิารเช่า
ทีด่นิ กบัทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน ซึง่สญัญาเช่าดงักล่าวก าหนดใหก้องทรสัต์มหีน้าทีต่้องรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง
บนทีด่นิเพื่อสง่มอบทีด่นิคนืใหแ้ก่ทพีารค์หรอืไทคอน เมื่อครบก าหนดอายุสญัญา กองทรสัตจ์งึมคีวามเสีย่งทีจ่ะมภีาระและ
ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

อย่างไรกด็ ีกองทรสัตส์ามารถน าซากทีไ่ดจ้ากการรือ้ถอนอาคารคลงัสนิคา้ไปจ าหน่ายเพื่อน ามาชดเชยค่าใชจ้่าย
ในการรือ้ถอนได ้นอกจากนี้ กองทรสัตย์งัมเีวลาในการด าเนินการสง่มอบทีด่นิคนืตามสญัญาถงึ 180 วนัในการด าเนินการ
ดงักล่าว จงึอยู่ในวสิยัทีก่องทรสัตส์ามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่สง่ผลกระทบต่อกองทรสัต ์

ทัง้นี้ การรื้อถอนดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ซึง่อาจท าใหก้องทรสัต์มคี่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
เพิม่ขึน้และอาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อสถานะทางการเงนิของกองทรสัตใ์นปีทีร่ะยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง 
 

1.2.6 ความเส่ียงเรื่องการเวนคืนอสงัหาริมทรพัยท์ัง้หมดหรือบางส่วนท่ีกองทรสัตล์งทุนครัง้แรกและท่ี
จะลงทุนเพ่ิมเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนท่ีดิน และอาจส่งผลให้กองทรสัตไ์ม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
อสงัหาริมทรพัยอ์นัอาจกระทบต่อผลประกอบการของกองทรสัต ์

ในกรณีที่มกีารเวนคนืทรพัยส์นิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ก าหนดในพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. 2530 (รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิ) และกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง (“กฎหมายว่าดว้ยการเวนคนื”) กองทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการเวนคนื เนื่องจากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดในกฎหมายดงักล่าว หรอืกองทรสัต์อาจได้รบัค่าชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าเงนิที่
กองทรสัตล์งทุนซึง่จะสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของกองทรสัต ์

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารเวนคนืทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนประเภทสทิธกิารเช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทพีาร์
คหรอืไทคอนตกลงจะคนืค่าเช่าบางสว่นส าหรบัอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีท่พีาร์
คหรอืไทคอนไดร้บัเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนืตามทีก่ าหนดในสญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้ง (รายละเอยีดตามสว่นที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มลู
เกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์หวัขอ้ สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ)  

ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยทีย่งัมผีลอยู่ในปจัจุบนัของคลงัสนิคา้จ านวน 1 ยูนิต 
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ประมาณ 24,043 ตารางเมตร คดิเป็นพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ไม่เกนิรอ้ยละ 6.5 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่ารวมของทรพัยส์นิที่
ลงทุนครัง้แรกและทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม มเีงื่อนไขก าหนดให้ผู้ให้เช่าชดใช้ค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายตามจรงิและ
เหมาะสม และใชค้วามสามารถอย่างดทีีส่ดุในการจดัหาสถานทีเ่ช่าใหม่ และ/หรอื ก่อสรา้งคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อยใน
กรณีทรพัยส์นิถูกเวนคนื เมื่อกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว กองทรสัตจ์ะมภีาระในการด าเนินการตามขอ้สญัญา
ดงักล่าวไปตลอดอายุของสญัญาเช่าฉบบันี้ อย่างไรกด็ ีกองทรสัต์ไดท้ าขอ้ตกลงกบัทพีารค์เพื่อก าหนดใหท้พีารค์มหีน้าที่
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ด าเนินการตามขอ้ก าหนดดงักล่าวให้แก่ผูเ้ช่ารายย่อยโดยทพีารค์จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดแทนกองทรสัต์ใน
กรณีทีท่รพัยส์นิดงักล่าวถูกเวนคนื 

ทัง้นี้ จากขอ้มลูทีส่ามารถตรวจสอบไดใ้นเบือ้งตน้ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไม่อยู่
ในเขตที่ดนิในบรเิวณที่จะมกีารเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ด ีผู้จดัการกองทรสัต์ พบว่ามปีระกาศร่างพระราช
กฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนื อาทเิช่น ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ต าบลบาง
ปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีและ ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึง่ในพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวมอีาคารคลงัสนิคา้และโรงงานทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิมี
พืน้ทีเ่ช่าประมาณ 56,700 ตารางเมตร 3,600 ตารางเมตร และ 2,250 ตารางเมตร ตามล าดบั อย่างไรกด็ี ประกาศ
ดงักล่าวเป็นเพยีงร่างพระราชกฤษฎกีาฯ ซึง่ไดร้บัอนุมตัริ่างหลกัการจากคณะรฐัมนตร ีโดยร่างพระราชกฤษฎกีาฯดงักล่าว
ยงัมคีวามไม่แน่นอน และไม่ไดร้ะบุเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถประเมนิ
ความเป็นไปไดใ้นการถูกเวนคนืของอสงัหารมิทรพัยไ์ดใ้นอนาคต เน่ืองจากการเวนคนืขึน้อยู่กบันโยบายและความจ าเป็น
ในการใชพ้ืน้ทีข่องรฐัในช่วงเวลานัน้ๆ 
 

1.2.7 ความเส่ียงเรื่องการใช้สิทธิตามสญัญาเช่าท่ีผู้เช่ารายย่อยท ากบัไทคอนในการซ้ือโรงงานบาง
รายการ  

ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก เนื่องจากสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยทีย่งัมผีลอยู่ในปจัจุบนัของทรพัยส์นิทีเ่ป็น
โรงงานจ านวน 7 หลงั ก าหนดใหส้ทิธผิูเ้ช่ารายย่อยซือ้ทรพัยส์นิดงักล่าวได้ โดยทรพัยส์นิทีเ่ป็นโรงงานจ านวน 1 หลงั ผู้
เช่ารายย่อยมสีทิธซิือ้ทรพัยส์นิเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก (ณ วนัที ่31 มกราคม 2559) ในราคาอาคารและทีด่นิ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า สว่นอกี 6 หลงั ผูเ้ช่ารายย่อยมสีทิธซิือ้ทรพัยส์นิไดต้ลอดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก ในราคา
อาคารตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า และราคาทีด่นิในราคาตลาด ณ วนัทีใ่ชส้ทิธซิือ้  

หากผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิดงักล่าว กองทรสัต์จะต้องจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวในราคาทีอ่าจต ่ากว่า
มลูค่าตลาด ณ ขณะนัน้ หรอืต ่ากว่ามลูค่าทีก่องทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว และกองทรสัตย์งัต้องมคี่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการเพื่อโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย  

อย่างไรกด็ ีสญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิระหว่างกองทรสัตก์บัไทคอนและสญัญาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไวว้่า ในกรณี
ทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิดงักล่าว และราคายุตธิรรม (ซึง่หมายถงึ ราคาทีส่งูกว่าระหว่างราคาตลาด ณ วนัจดทะเบยีนซือ้
ขายทรพัย์สนิ หรอื ต้นทุนของการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของทรสัต์) สูงกว่าราคาใช้สทิธหิกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในการขาย
ทรพัยส์นิดงักล่าว ไทคอนจะชดเชยสว่นต่างระหว่างราคายุตธิรรมกบัราคาใชส้ทิธ ิโดยไทคอนจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
ในการขายทรพัยส์นิดงักล่าวดว้ย (อาทเิช่น ภาษีธุรกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น) โดยไทคอนไดจ้ดัใหม้บีญัชี
ดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด ารงเงนิไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างทีจ่ะต้อง
ชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต์ จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาใชส้ทิธ ิและไทคอนจะพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการหาทรพัยส์นิประเภท
โรงงานหรอืคลงัสนิคา้ทีม่รีาคา ขนาด ท าเล และอตัราค่าเช่าทีไ่ม่ดอ้ยกว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมาเสนอใหผู้้จดัการกองทรสัต์
พจิารณาลงทุนทดแทน รวมทัง้ไทคอนจะยกเวน้ค่านายหน้าในการขายและจดัหาทรพัยส์นิทดแทนดงักล่าว  

ในกรณีทีก่องทรสัตไ์ม่ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทดแทนไดภ้ายในวนัทีม่กีารโอนทรพัยส์นิออกจากกองทรสัต ์
ไทคอนจะชดเชยผลประโยชน์ทีส่ญูเสยีไปในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัที ่22 ธนัวาคม 2557 ใหแ้ก่กองทรสัต์ตาม
รายละเอยีดทีต่กลงกนั (รายละเอยีดตามสว่นที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ในหวัขอ้สรุปสาระส าคญั
ของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรพัย์สนิ) เพื่อใหก้องทรสัต์ได้รบัผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนจากทรพัย์สนิดงักล่าว 
อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากที่ผู้เช่ารายย่อยแจ้งความประสงค์จะใช้สทิธิดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ในฐานะผู้ให้เช่าทราบ 
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กองทรสัตจ์ะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการโอนทรพัยส์นิซึง่โดยทัว่ไปจะใชร้ะยะเวลาประมาณไม่เกนิ 6 เดอืนซึง่คาดว่า
ระยะเวลาดงักล่าวอยู่ในวสิยัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละไทคอนจะสามารถด าเนินการร่วมกนัดงักล่าวเสรจ็สิน้ได ้ 
 

1.2.8 ความเส่ียงเรื่องสิทธิในการใช้ทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและการจดทะเบียนภาระจ ายอมใน
ท่ีดินของทีพารค์และ/หรอืไทคอน 

ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางส่วนตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค วงัน้อย 2 โครงการไทคอน  
โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ พานทอง 1 และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ กองทรสัต์จะด าเนินการให้ทพีาร์ค และ/หรอื ไทคอน ซึง่เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิซึง่ใชเ้ป็นทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะในโครงการดงักล่าวจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์
ในการใช้ทีด่นิทีเ่ป็นทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ ทางเดนิ และสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยไม่มคี่าตอบแทนใหท้พีารค์ และ/
หรอื ไทคอน โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวไวใ้นสญัญาจดัหาประโยชน์ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์ 
และ/หรอื ไทคอนโดยจะก าหนดเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนในสญัญาเพื่อให้ทพีาร์ค และ/หรอื ไทคอนด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ก่อนทีก่องทรสัตช์ าระเงนิเพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ  

นอกจากนี้ ในการเขา้ท าสญัญาจดัหาประโยชน์ของกองทรสัต์ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค บางพล ี1 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กองทรสัตจ์ะด าเนินการใหท้พีารค์ยนิยอมให้
กองทรสัต์มสีทิธใินการใชท้ีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน เพื่อเป็นทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะหลกั 
ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิในโครงการดงักล่าว โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวไวใ้น
สญัญาจดัหาประโยชน์ทีก่องทรสัต์จะเขา้ท ากบัทพีารค์ และ/หรอื ไทคอนโดยจะก าหนดเป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนในสญัญา
เพื่อใหท้พีารค์ และ/หรอื ไทคอนด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนทีก่องทรสัตช์ าระเงนิเพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการเข้าลงทุน
ในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่อาจรบัประกนัไดว้่า ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอนจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ า
ยอมและใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการใชท้ีด่นิทีเ่ป็นทางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะ ทางเดนิ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทัง้นี้ ใน
กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการใหไ้ดม้าซึง่ภาระจ ายอม และ/หรอื สทิธใินการใชท้ีด่นิดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่ลงทุน
ในทรพัยส์นิรายการดงักล่าว 
 

1.2.9 ความเส่ียงเน่ืองจากการท่ีทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมบางส่วนติดภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงิน 

เนื่องจากทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมบางรายการ ได้แก่ ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์
พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี โครงการ ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี ้และบางส่วนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นทรพัยส์นิที่จ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัตามเงื่อนไข
ในสญัญาเงนิกูร้ะหว่างธนาคารทีเ่ป็นเจา้หนี้เงนิกูแ้ละทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้
ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน จดทะเบยีนไถ่ถอนการจดจ านองทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว ก่อนหรอืภายในวนัจดทะเบยีน
โอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิ เพื่อให้กองทรสัต์สามารถด าเนินการรบัโอนกรรมสทิธิ ์และ/หรอื เช่า
ทรพัยส์นิไดโ้ดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ โดยจะก าหนดไวใ้นสญัญาจดัหาผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัทพีารค์ และ/
หรอื ไทคอน หากทพีารค์หรอืไทคอนไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่ลงทุนในทรพัยส์นิรายการ
ดงักล่าว  
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1.2.10 ความเส่ียงในกรณีท่ีกองทรสัตมี์ข้อจ ากดั และ/หรอื ภาระในการให้เช่าพืน้ท่ีทรพัยสิ์นบางรายการ  

ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกทีเ่ป็นคลงัสนิคา้จ านวน 1 ยูนิต พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ประมาณ 16,236 ตารางเมตร คดิเป็น
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ไม่เกนิรอ้ยละ 4.39 ของพืน้ทีร่วมของอาคารของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
ปจัจุบนั (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) ผูเ้ช่ารายย่อยทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ยูนิตดงักล่าว เช่าพืน้ทีอ่าคารเพยีง 11,705 ตาราง
เมตร โดยผูเ้ช่ามสีทิธเิช่าพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืไดก้่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัต์ต้องการน า
พื้นที่ส่วนที่เหลือออกให้แก่บุคคลอื่นเช่า กองทรสัต์ต้องแจ้งและได้รบัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผู้เช่ารายย่อยราย
ดงักล่าว และกองทรสัตจ์ะตอ้งด าเนินการก่อสรา้งก าแพงและรัว้เพิม่เตมิ ดงันัน้ หากผูเ้ช่ารายย่อยปจัจุบนัไม่เช่าพืน้ทีส่่วน
ทีเ่หลอื หรอืขอเช่าพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืเพิม่เพยีงบางส่วน และ/หรอื ไม่ใหค้วามยนิยอมดงักล่าว กองทรสัต์จะไม่สามารถน า
พืน้ทีอ่าคารสว่นทีเ่หลอืไปใหบุ้คคลอื่นเช่า หรอืกองทรสัต์อาจจะไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายย่อยพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืได ้(แลว้แต่
กรณี) หรอืหากหาผูเ้ช่าพืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืได ้กองทรสัตก์จ็ะมภีาระในการก่อสรา้งเพิม่เตมิดงักล่าว  

อย่างไรกด็ี กองทรสัต์ได้ท าขอ้ตกลงกบัทพีาร์คเพื่อก าหนดใหท้พีาร์ครบัประกนัการมผีู้เช่ารายย่อยตลอดอายุ
สญัญาเช่าจนกว่าจะมผีูเ้ช่ารายย่อยพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืทัง้หมด รวมทัง้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งเพิม่เตมิดงักล่าว
ทัง้หมดหากมกีารใหเ้ช่าพืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืแก่บุคคลอื่น 
 

1.2.11 ความเส่ียงเรือ่งการใช้สิทธิในการย้ายไปเช่าคลงัสินค้าภายในกลุ่มทีพารค์ของผู้เช่ารายย่อยก่อน
ครบก าหนดสญัญาเช่า (Option to Swap) บางรายการ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม บางรายการซึง่ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ วงัน้อย 2 โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี
3 มสีญัญาเช่าทรพัย์สนิที่ผู้เช่ารายย่อยท ากบัทีพาร์คจ านวนรวม 12 ยูนิต ซึ่งให้สทิธแิก่ผู้เช่ารายย่อยในการย้ายไป
คลงัสนิคา้ภายในกลุ่มทพีารค์ ก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าได ้(Option to Swap) (ทัง้นี้ กลุ่มทพีารค์ หมายถงึ ทพีาร์ค 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีท่พีารค์เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และกองทรสัต์) กล่าวคอืผูเ้ช่ารายย่อยสามารถใชส้ทิธิ
ยกเลกิสญัญาเช่าเดมิ และยา้ยไปเช่าคลงัสนิคา้อื่นในกลุ่มทพีารค์ไดต้ลอดระยะเวลาสญัญาเช่าโดยไม่ถูกยดึเงนิประกนัการ
เช่า อนึ่ง สญัญาเช่าทรพัยส์นิทีม่เีงื่อนไขดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31.0 ของพืน้ที่รวมของอาคารของทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ หรอื คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.7 ของพืน้ทีร่วมของอาคารของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

ดงันัน้ เพื่อมใิหก้องทรสัต์ไดร้บัผลกระทบจากสญัญาเช่าดงักล่าว ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งต้น 
ทพีารค์ตกลงจะชดเชยใหแ้ก่กองทรสัตใ์นจ านวนเงนิเท่ากบัเงนิประกนัการเช่าตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่า รวมถงึในกรณีทีผู่้
เช่ารายย่อยรายดงักล่าวมกีารต่อสญัญาเช่าและยงัคงเงื่อนไขดงักล่าวอยู่ ดงันัน้ กองทรสัต์จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการที่
ผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธติามสญัญาเช่าดงักล่าว  
 

1.2.12 ความเส่ียงเรื่องการกระจุกตวัของผู้เช่ารายย่อย และ/หรือ อุตสาหกรรมของผู้เช่ารายย่อย และ/
หรอืสญัชาติของผูเ้ช่ารายย่อย  

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 ผู้เช่ารายย่อยทีม่คี่าเช่าสูงสุด 5 อนัดบัแรกของทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรกและ
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 32.7 ของรายไดท้ัง้หมดของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ โดยสดัสว่นรายไดข้องผูเ้ช่ารายย่อยอนัดบัแรกคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7.9 ของรายไดท้ัง้หมดของทรพัยส์นิ
ที่ลงทุนครัง้แรกและทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังนัน้ กองทรสัต์อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่ารายย่อยรายใหญ่
ดงักล่าวไม่สามารถช าระค่าเช่า ยกเลกิสญัญาเช่า หรอืไม่ต่อสญัญาเช่า อย่างไรกด็ ีผูเ้ช่ารายย่อยรายใหญ่ดงักล่าวทีเ่ช่า
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ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน เป็นผูเ้ช่ารายย่อยทีม่ชีื่อเสยีง มคีวามน่าเชื่อถอื และ ปจัจุบนัไม่มเีหตุใหเ้ชื่อว่าผูเ้ช่าราย
ย่อยรายดงักล่าวจะไม่สามารถช าระค่าเชา่ ประกอบกบัเนื่องจากพืน้ทีท่ีผู่เ้ช่ารายย่อยรายดงักล่าวเช่าตัง้อยู่ในท าเลทีด่ ีเป็น
พืน้ทียุ่ทธศาสตรใ์นการประกอบกจิการ พืน้ทีม่ขีนาดใหญ่ และ/หรอื เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัจ านวนหลายยนูิต 
การหาพื้นที่เช่าใหม่ที่มีลกัษณะดงักล่าวเป็นไปได้ค่อนขา้งยาก นอกจากนัน้ การย้ายพื้นที่เช่าอาจมตี้นทุนในการย้าย 
(Rolocation Cost) สง่ผลใหโ้อกาสทีผู่เ้ช่ารายย่อยเลกิเช่า และ/หรอื ไม่ต่อสญัญาเช่าค่อนขา้งต ่า 

นอกจากความเสีย่งเรื่องการกระจุกตวัของผู้เช่า ดงัที่ได้กล่าวขา้งต้นแล้ว กองทรสัต์อาจมคีวาม เสีย่งจากการ
กระจุกตวัของอุตสาหกรรมของผูเ้ช่า และ/หรอื สญัชาตขิองผูเ้ช่า (รายละเอยีดตามส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัต)์ ซึง่หากอุตสาหกรรมใดมกีารหดตวั หรอืเกดิปญัหาในกรณีทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศกบั
ผู้เช่ารายย่อยสญัชาติใด อาจส่งผลกระทบให้ผู้เช่ารายย่อยรายดงักล่าวเลิกเช่า และ/หรือ ไม่ต่อสญัญาเช่า และส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัตต์ามล าดบั 

อย่างไรกด็ ีทพีาร์คและไทคอนในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์เชื่อว่า ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
ลงทุนเพิม่เตมิเป็นทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพ ตัง้อยู่ในท าเลทีด่ ีอกีทัง้ โดยทัว่ไปลกัษณะของการประกอบธุรกจิของผูเ้ช่า จะมี
การกระจุกตวัของกลุ่มธุรกจิ (Cluster) ของคู่คา้ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั ประกอบกบัภาครฐัมนีโยบายกระชบัความสมัพนัธ์
กบัต่างประเทศ โอกาสทีผู่้เช่าย้ายออก และ/หรอื ไม่ต่อสญัญาน่าจะมคีวามเป็นไปไดน้้อย และการหาผู้เช่าเพื่อทดแทน
น่าจะท าไดไ้ม่ยาก  
 

1.3 ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทรสัตห์รอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1.3.1 ความเส่ียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงของปจัจยัที่มผีลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกจิของโลก 
รวมทัง้ปจัจยัมหภาคอื่นๆ เช่น อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ นโยบายของรฐับาลในด้านการค้าการลงทุนและการ
ต่างประเทศ นโยบายทางการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายดา้นการคลงัของรฐับาล ราคาอสงัหารมิทรพัย์
ในประเทศ มลูค่าของการอุปโภคและบรโิภคภายในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมอืงภายในประเทศ เป็นปจัจยัที่
อาจมผีลต่อการตดัสนิใจเช่าคลงัสนิคา้และโรงงานของผูเ้ช่ารายย่อยในปจัจุบนัและผูท้ีส่นใจจะเช่าในอนาคต โดยเฉพาะ
จากผูป้ระกอบการจากต่างประเทศซึง่เป็นกลุ่มผู้เช่าหลกัของอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์จะลงทุน รวมทัง้ความผนัผวน
ดงักล่าวยงัอาจมผีลกระทบต่ออตัราค่าเช่าอกีดว้ย 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย และปจัจยั 
มหภาคอื่นๆ รวมทัง้ความไมแ่น่นอนทางการเมอืงเป็นอยา่งด ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึใหค้วามส าคญักบัการพฒันากลยุทธใ์น
การด าเนินธุรกจิ เพื่อเสรมิสรา้งจุดแขง็ของอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัตล์งทุนใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์แก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายทัง้ที่
เป็นบรษิทัในประเทศและต่างประเทศ อาท ิการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงู การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยท์ีม่คีุณภาพสงู การใหบ้รกิารประเภทต่างๆ อย่างครบวงจรทีช่่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิของผูเ้ช่ารายย่อยมี
ความต่อเนื่อง เป็นต้น เพื่อสร้างความได้เปรยีบและสามารถรกัษาฐานลูกคา้ไว้ได้ในยามทีเ่ศรษฐกจิถดถอย นอกจากนี้ 
ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ยงัมกีารสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทยดว้ยมาตรการต่างๆ อาท ิการ
ขอสง่เสรมิการลงทุนผ่านส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนโดยเฉพาะการสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรม
จากต่างประเทศยา้ยฐานการผลติมายงัประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม หากเศรษฐกจิโลกหรอืเศรษฐกจิในภูมภิาคไดร้บัผลกระทบและเขา้สูภ่าวะถดถอย หรอืมเีหตุการณ์
ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
รวมถงึตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่อาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงคข์องคลงัสนิคา้และโรงงานให้เช่า ผลประกอบการ
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ของผู้เช่ารายย่อย สถานะทางการเงินของกองทรัสต์ และราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้ ผู้จ ัดการ
กองทรสัตไ์ม่สามารถควบคุมปจัจยัทางเศรษฐกจิดงักล่าว และไม่สามารถรบัรองไดว้่าสภาวะทางการเมอืงของประเทศไทย
ในปจัจุบนัหรอืในอนาคต หรอืการเปลีย่นแปลงของนโยบายทางการเมอืงของรฐับาลจะไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
การด าเนินงาน สถานะทางการเงนิ และผลการด าเนินกจิการของผูเ้ช่ารายย่อยทีเ่ช่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ รวมทัง้ราคา
ของหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
 

1.3.2 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และการก่อวินาศภยั  

ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ อาจไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติ อุบตัภิยั และการก่อวนิาศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็น
การบรรเทาภาระความเสยีหายในทรพัย์สนิของกองทรสัต์ กองทรสัต์ได้จดัให้มีการท าการประกนัภัยในทุนประกนัที่
ครอบคลุมมูลค่าของคลงัสนิค้าและโรงงานที่กองทรสัต์ลงทุนในครัง้แรกและที่จะลงทุนเพิม่เติม รวมถึงจะจดัให้มคีวาม
คุม้ครองทรพัยส์นิอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น การประกนัภยัในความเสีย่งภยัทกุชนิด (All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อ
การรา้ย) การท าประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) และการประกนัภยัเพื่อประโยชน์บุคคลที่
สาม (Third-party Insurance)  

อย่างไรกต็าม หลงัจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัเมื่อปี 2554 บรษิัทประกนัภยัได้เพิม่เบี้ยประกนัภยัและจ ากดั
ขอบเขตความรบัผดิ ซึง่ท าใหก้ารประกนัภยัความเสยีหายบางประเภทไม่สามารถท าได้ หรอืไม่คุม้ค่าทีจ่ะท าประกนัภยั 
หรอืความคุม้ครองอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการใหค้วามคุม้ครอง ดงันัน้ มูลค่าของทรพัยส์นิของกองทรสัต์จงึอาจลดลงไดห้ากมี
ความเสยีหายที่ไม่สามารถท าประกนัภยั หรอืมขีอ้จ ากดัในการให้ความคุ้มครองดงักล่าว นอกจากนี้ กองทรสัต์อาจไม่
สามารถทีจ่ะจดัหาเงนิทุนเพื่อน ามาซ่อมแซม หรอืท าการก่อสรา้งเพื่อทดแทนทรพัยส์นิทีเ่สยีหายได ้

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดพ้ยายามจดัหาการประกนัภยัทีเ่หมาะสมส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุน
ครัง้แรกและทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมภายใต้เงื่อนไขที่ดทีี่สุดส าหรบักองทรสัต์ อนึ่ง ทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรกและ
ทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้บางส่วน ตัง้อยู่ในท าเลที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในปี 2554 ซึ่ง
ทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในท าเลขา้งต้น มรีายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 6.4 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิารทัง้หมดของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิ (รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารทีใ่ช้ในการ
ค านวณคดิจากรายไดต้ามสญัญา ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติดงัเช่นเหตุการณ์มหาอุทกภยัที่เกดิขึน้ในปี 2554 เป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่ปกตแิละอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ภาครฐัและเอกชนไดม้กีารเตรยีมป้องกนัปญัหาน ้าท่วมโดยภาครฐัได้
ตัง้งบประมาณจ านวนมากเพื่อใชใ้นการวางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างยัง่ยนืและระบบแกไ้ขปญัหาอุทกภยั
ของประเทศ ในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบการแต่ละนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบได้มี
แผนการบรหิารจดัการน ้าท่วมอย่างมีประสทิธิภาพ และได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัน ้ารอบนิคมอุตสาหกรรม/สวน
อุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบดงักล่าว 
 

1.3.3 ความเส่ียงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดท้ าการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ 
โดยท าการตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) อย่างเตม็ความสามารถ รวมถงึการศกึษารายละเอยีดจาก
รายงานของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ (Appraisal Report) รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรพัยส์นิโดยที่
ปรกึษากฎหมาย (Legal Due Diligence Report) และรายงานการตรวจสภาพอสงัหารมิทรพัย์ (Property Due Diligence 
Report) ทีไ่ดจ้ดัท าขึน้จากการด าเนินการตรวจสอบอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทรสัต์จะลงทุนอย่างเตม็ทีต่ามมาตรฐานวชิาชพี
ของที่ปรกึษานัน้ๆ อย่างละเอยีดโดยมีทรสัตีร่วมตรวจทาน อย่างไรกต็าม การกระท าดงักล่าวมิได้เป็นการประกนัว่า
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อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวปราศจากความเสยีหายหรอืความบกพร่องทีอ่าจจะต้องมคี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซม 
ทัง้นี้ รายงานของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรพัยส์นิโดยทีป่รกึษากฎหมาย 
และรายงานการตรวจสภาพอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุทีผู่จ้ดัการกองทรสัตใ์ชเ้ป็นพืน้ฐานในการประเมนิ และ 
ตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยอ์าจมขีอ้บกพร่องหรอืมคีวามไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหารมิทรพัย์
ซึง่อาจตรวจพบไดย้ากหรอืไม่สามารถตรวจพบไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบรวมไปถงึเทคนิค หรอืวธิกีารทีใ่ชใ้น
การตรวจสอบ หรอืปจัจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ 

นอกจากนัน้แล้ว อสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนอาจจะมลีกัษณะไม่เป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (Due 
Diligence) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์และการตรวจทานของทรสัตไีม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลใหเ้กดิภาระ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กนิกว่าทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ดป้ระมาณการไวก้่อนการลงทุน หรอืก่อใหเ้กดิหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัที่
เกีย่วกบัการละเมดิกฎขอ้บงัคบัดงักล่าวทีก่ าหนดโดยหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3.4 ความเส่ียงจากผลกระทบทางธุรกิจต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัต์และความสามารถในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ รวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

การพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัทางธุรกจิ เช่น ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ต้นทุน
ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขนัในธุรกจิ ผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิรวมทัง้ 
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ขอ้บงัคบั มาตรฐาน และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์การประกอบธุรกจิ
ของกองทรสัต ์ภาษ ีและการมผีลบงัคบัใชข้องมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่หรอืการปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัช ีซึง่เป็นปจัจยัที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถควบคุมหรอืคาดการณ์ได ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถประเมนิผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์หรอืความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์ 
 

1.3.5 ความเส่ียงจากผลประกอบการจริงของกองทรสัตอ์าจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณ
การในเอกสารฉบบัน้ี 

รายงานประมาณการทางการเงนิต่างๆ ทีป่รากฎอยู่ในเอกสารฉบบันี้ไม่ใช่ขอ้มูลในอดตีที่เกดิขึน้จรงิ (รวมถึง
รายงานใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวตัถุประสงคข์องผูบ้รหิารส าหรบัการด าเนินการ
ในอนาคตหรอืสภาวะทางเศรษฐกจิหรอืสมมตฐิานหรอืการคาดการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ) แต่เป็นการประมาณการ และไม่มี
การรบัประกนัว่าจะเป็นจรงิตามนัน้ ซึง่เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทรสัต์อาจจะ
แตกต่างจากสิง่ทีไ่ดค้าดการณ์ไว ้ณ ทีน่ี้ อน่ึง การประมาณการดงักล่าวมพีืน้ฐานจากขอ้มลูและความเชื่อทีม่อียู่ ณ ปจัจุบนั
เพื่อท าการคาดการณ์ วางแผนงาน ประเมนิ ตัง้ขอ้สมมตฐิานออกไปในอนาคต ดงันัน้ การประมาณการดงักล่าวจงึมคีวาม
เสีย่งและความไม่แน่นอนหลายประการ นอกจากน้ี การตัง้สมมติฐานดงักล่าวเป็นสิง่ที่ต้องใช้ปจัจยัต่างๆ ประกอบการ
พจิารณา ซึง่รวมถงึภาวะทางเศรษฐกจิ การแขง่ขนั ภาวะตลาด การปรบัตวัสงูขึน้ของอตัราดอกเบีย้อา้งองิของสญัญาเงนิกู ้
และการตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคต ซึง่ในหลายๆ ปจัจยัเป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือความควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ดงันัน้ จงึ
เป็นสิง่ที่ยากหรอืเป็นไปไม่ไดท้ี่จะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย าและปราศจากความคลาดเคลื่อน ดงันัน้ สมมติฐาน
ภายใตก้ารประมาณการของกองทรสัต์นี้จงึอาจมคีวามคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องได้ อกีทัง้รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารในการ
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ประมาณการส่วนหนึ่งมาจากการรบัประกนัการมผีู้เช่าจากทางทพีาร์คและไทคอนซึง่เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนั
โอนกรรมสทิธิห์รอืจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าจนถงึปี 2559 เท่านัน้ (รายละเอยีดแตกต่างกนัในแต่ละสญัญาเช่าและบรกิาร) 
 

1.3.6 ความเส่ียงจากราคาของหน่วยทรสัต์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขายและการ
ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

ภายหลงัจากการทีห่น่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่า สภาวะการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยจ์ะมเีสถยีรภาพและมสีภาพคล่อง ทัง้นี้ ราคา
ตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายของหน่วยทรสัต์อาจลดลงภายหลงัวนัเริม่ต้นของการซื้อขายหน่วยทรสัต์ในตลาด
หลักทรพัย์ โดยราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิต่อหน่วยของกองทรัสต์  ซึ่งราคาซื้อขายของ
หน่วยทรสัต์นัน้ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั อาทเิช่น ผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ ความผนัผวนของหลกัทรพัย์ในตลาด
หลกัทรพัย์ และปริมาณความต้องการซื้อขายหน่วยทรสัต์ของนักลงทุน ฯลฯ ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขาย
หน่วยทรสัตไ์ดใ้นราคาทีเ่สนอขายหน่วยทรสัตห์รอืในราคาตามมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ต่อหน่วยของทรสัต ์
 

1.3.7 ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู ่

กองทรสัต์มกีารลงทุนในสทิธกิารเช่า ซึ่งมูลค่าสทิธกิารเช่าของอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวของกองทรสัต์จะลดลง
ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่อนัเนื่องมาจากการประเมนิค่าสทิธกิารเช่า  การเปลี่ยนแปลงในอตัราการเช่าทรพัย์สนิ 
และ/หรอื อตัราค่าเช่าทรพัย์สนิ หรอืเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ การ
เปลีย่นแปลงในมูลค่าสทิธกิารเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อมูลค่าทรพัยส์นิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทรสัต ์และมลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์อย่างไรกด็ ีทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มทีัง้
สว่นทีเ่ป็นสทิธกิารเช่า และกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์โดยสว่นทีเ่ป็นสทิธกิารเช่ามมีูลค่าประมาณรอ้ยละ 39 ของมูลค่า
รวมของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
 

1.3.8 ความเส่ียงจากการท่ีทรสัตีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

เนื่องด้วยกองทรสัต์มไิด้มสีถานะเป็นนิติบุคคล ดงันัน้ หากทรสัตีไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ทรสัตีได้ด้วยเหตุผล
ประการใดประการหนึ่งกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมคีวามจ าเป็นต้องหาผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทรสัตแีทนทรสัตรีายเดมิ ซึ่ง
อาจก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการจดัหาและท าธุรกรรมใดๆ กต็ามในการโอนทรพัยส์นิภายใต้การดูแลของทรสัตีรายเดมิไปยงั
ผูท้ าหน้าทีท่รสัตรีายใหม่ และผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจไม่สามารถจดัหาบุคคลอื่นเพื่อท าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ทรพัยส์นิได้
ดเีทยีบเท่ากบัการดูแลผลประโยชน์ทรพัยส์นิของทรสัตรีายเดมิอนัเนื่องมาจากความเชีย่วชาญ นโยบายการควบคุมและ
ตรวจสอบทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะการเงนิ และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจไม่สามารถหาบุคคลอื่น
เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นทรสัตไีด ้ถงึแมว้่าจะใชค้วามพยายามอย่างที่สุดและก าหนดอตัราค่าตอบแทนกบัทรัสตีอย่างเหมาะสม
แลว้กต็าม ซึง่จะสง่ผลใหต้อ้งมกีารเลกิกองทรสัต์โดยกระบวนการศาลและการช าระบญัชขีองกองทรสัต์ ซึง่อาจส่งผลใหผู้้
ถอืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัคนืเงนิในมลูค่าทีไ่ม่เท่ากบัมลูค่าเงนิทีล่งทุนในตอนแรก มลูค่าตลาด หรอืมลูค่ายุตธิรรม 

อย่างไรกด็ ีสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต์มขีอ้ก าหนดเรื่องการแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ โดยก าหนดใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัต์ต้องแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ภายใน 180 วนันับตัง้แต่วนัทีผู่้จดัการกองทรสัต์ไดร้บัหนังสอืบอกกล่าวการลาออก
จากทรสัต ีหรอืวนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์แจง้การถอดถอนทรสัต ีหรอืวนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตใิหถ้อดถอนทรสัต ี
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โดยหากผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถแต่งตัง้ทรสัตีได้ส าเรจ็ ให้ทรสัตีด าเนินการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ภายใน 180 วนั 
นับตัง้แต่วนัทีผู่้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถตัง้ทรสัตีรายใหม่ไดส้ าเรจ็ รวมระยะเวลาในการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ทัง้สิน้ 
360 วนั ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวน่าจะเพยีงพอในการแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ส าหรบักองทรสัต ์
 

1.3.9 ความเส่ียงจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนในราคาเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อ
หน่วยต า่กว่ามูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) หรอืราคาอ้างอิงในตลาดหลกัทรพัยข์องกองทรสัตใ์นขณะนัน้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการใหม้กีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในอนาคต เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุน
ในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิเพิม่เตมิ ซึง่ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวอาจต ่ากว่ามูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) หรอืราคา
ของหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ในขณะนัน้ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรพัย์สนิสุทธต่ิอหน่วย หรอืราคาของหน่วยทรสัต์ใน
ตลาดหลกัทรพัยล์ดลงภายหลงัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิดงักล่าว 

อย่างไรกด็ ีในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตจีะต้องจดัใหม้กีารเรยีก
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อขอมตใินการอนุมตัใิหม้กีารเพิม่ทุนตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 
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 2. ข้อมูลเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

 
2.1 ภาพรวมของกองทรสัต ์

กองทรสัตไ์ดจ้ดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรสัต์เมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2557 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั เป็นทรสัตขีองกองทรสัต ์และมบีรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ไดจ้ดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใต้ชื่อย่อหลกัทรพัย ์
“TREIT” และเริม่ซือ้ขายวนัแรกเมื่อวนัที ่9 มกราคม 2558 

กองทรสัต์มวีตัถุประสงค์ในการจดัตัง้เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทัว่ไป โดยจะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนมา
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายได้ และจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวรวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นใดเพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

 
2.2 ลกัษณะทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

1. อาคารคลงัสนิคา้ 
ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้ที่กองทรสัต์ลงทุน ประกอบดว้ย อาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปพรอ้มให้เช่า (Ready-Built) 

และอาคารคลงัสนิคา้ตามรปูแบบทีผู่เ้ช่าต้องการ (Custom-Built) ซึง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัเหมาะแก่การ
เป็นศูนย์กระจายสนิค้าที่ดี อาคารคลงัสนิค้าสามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิค้าสมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะ
ค านึงถึงระยะห่างของช่วงเสา การรบัน ้าหนักของพื้นอาคาร ความสูงของอาคาร จ านวนประตูส า หรบัขนถ่ายสนิค้า 
อุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพืน้ใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิคา้และพืน้ทีส่ านกังานในตวั 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ 

 
รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้ 

 
ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
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2. อาคารโรงงาน 
ส าหรบัอาคารโรงงานที่กองทรสัต์ลงทุน ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดียวพร้อมชัน้ลอยเพื่อใช้เป็น

ส านกังานซึง่ก่อสรา้งในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่รี ัว้กัน้เป็นสดัสว่น พรอ้มดว้ยป้อมยาม พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีส่ าหรบัขนถ่ายสนิคา้ 
ทัง้นี้ อาคารโรงงานทีอ่ยู่ในทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจะเป็นอาคารโรงงานทีพ่ฒันาขึน้ตาม
แบบมาตรฐานแต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของผู้เช่าได ้ขนาดของอาคารโรงงานส่วนใหญ่มขีนาด
ประมาณ 1,200 ถงึ 4,800 ตารางเมตร พืน้อาคารโรงงานสามารถรบัน ้าหนกัไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคาร
ก่อสรา้งโดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคาเหลก็ซึง่ไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ท าใหอ้าคารโรงงานมพีืน้ทีใ่ชส้อยไดส้งูสดุและมี
พืน้ทีส่ านกังานในตวั 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 
 

 
รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารโรงงาน 

 
ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
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2.3 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 

กองทรสัตไ์ดล้งทุนครัง้แรกในกรรมสทิธิ ์สทิธกิารเช่า1 ในอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้จาก
ทพีารค์จ านวน 14 หลงั แบ่งเป็น 25 ยนูิต มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 160,523 ตารางเมตร และทรพัยส์นิประเภทโรงงาน
จากไทคอนจ านวน 20 หลงั มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร คดิเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 34 หลงั หรอื 45 ยู
นิต (“ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก”) พืน้ทีอ่าคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 214,523 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนทีด่นิทีม่เีน้ือทีร่วม 306 ไร่ 
2 งาน 44.3 ตารางวา โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิเน้ือทีป่ระมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 8 หลงั 12  
ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 79,988 ตารางเมตร 

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที ่21 ธนัวาคม 2587) เนื้อทีป่ระมาณ 7 ไร่ 
46.0 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าจ านวน 1 หลงั 4 ยูนิต พื้นที่อาคารคลงัสนิค้าประมาณ 
5,540 ตารางเมตร 

3. สทิธกิารเช่าทีด่นิ1 เนื้อทีป่ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 5 
หลงั 9 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิธกิารเช่าประมาณ 28 ปีนับจากวนั
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586) 

4. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีร่วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงานจ านวน 
20 หลงั พืน้ทีอ่าคารโรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร 
 

อน่ึง ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกในปจัจบุนัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ใหท้พีารค์และไทคอนเป็นผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้และทรพัยส์นิประเภทโรงงาน ตามล าดบั 

                                                
1 ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค บางพล ี1 เดมิเป็นสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิประมาณ 28 ปี แต่เนื่องจากทพีาร์
คไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเดมิ กองทรสัต์จงึไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงกบัทพีาร์ค เพื่อรบัรองฐานะ
ของกองทรสัต์ว่าเป็นผูเ้ช่าทีด่นิโดยตรงจากทพีารค์ โดยใหก้ารเช่าทีด่นิระหว่างกองทรสัต์และทพีารค์ยงัคงมผีลผกูพนัสมบรูณ์ตามกฎหมาย 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 4 จาก 134 

 

ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกมรีายละเอยีดสรุปดงัต่อไปนี้ 

ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ทีล่งทุนครัง้แรก 

ล าดบั โครงการ / สวนอตุสาหกรรม 
ช่ือคลงั 

สินค้า 

พืน้ท่ี
อาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลงัสินค้า 

โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน อาคาร
คลงัสินค้า 

1 ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์           
บางนา 

(ต.บางววั อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชงิเทรา) 

DG1/1 

5,540 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวจ านวน 1 

หลงั 4 ยนูิต 
29466 7 0 46.0 

 
3.10 

 

สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 
(ถงึวนัที ่

21 ธ.ค. 2587) 

กรรมสทิธิ ์
2 DG1/2 
3 DG1/3 
4 DG1/4 
5 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์             
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 (เอ) 

(ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

W2/1 
5,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 2 ยนูิต 

1950651 6 1 71.4 
 

2.91 
 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
6 W2/2 

7 W5/1 
9,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 2 ยนูิต 

1950621 9 2 77.0 
 

2.91 
 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
8 W5/2 

9 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์          

ศรรีาชา 
(ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชาจ.ชลบุร)ี 

 

W5/1 
21,750 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

1771261 24 0 56.0 
 

1.96 
 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์10 W5/2 
11 W5/3 

12 W16 4,200 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

1738391 และ 
113031 

8 1 22.0 3.08 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
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ล าดบั โครงการ / สวนอตุสาหกรรม 
ช่ือคลงั 

สินค้า 

พืน้ท่ี
อาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลงัสินค้า 

โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน อาคาร
คลงัสินค้า 

13 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์           

ศรรีาชา 
(ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชาจ.ชลบุร)ี 

W20 18,468 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

1947941 24 0 37.9 0.52 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

14 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์              

แหลมฉบงั 2 
(ต.หนองขาม อ.ศรรีาชาจ.ชลบุร)ี 

W2 5,850 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

1784481 7 0 21.4 2.16 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

15 FZ4 3,900 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

1771981 6 2 4.8 2.33 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

16 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
(ปราจนีบุร)ี 

(ต.หวัหวา้ อ.ศรมีหาโพธ ิ 
จ.ปราจนีบุร)ี 

W1 10,020 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

47950 13 0 8.0 1.25 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
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ล าดบั โครงการ/ สวนอตุสาหกรรม 
ช่ือคลงั 

สินค้า 

พืน้ท่ี
อาคาร 
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลงัสินค้า 

โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน อาคาร
คลงัสินค้า 

17 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
บางพล ี12 

(ต.ศรีษะจรเขใ้หญ่ อ.บางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ) 

W1/1 
34,532 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

28063, 188083, 
188113, 188123, 

607123 

98 3 7.6 

1.33 

สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ3 ประมาณ 

28 ปี  
(ถงึวนัที ่ 

21 ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเช่า
อาคารประมาณ 

28 ปี 
(ถงึวนัที ่

21 ก.พ. 2586) 

18 W1/2 
19 W1/3 

20 W2 2,720 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

28063 1.25 

21 W3 10,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

28053, 607123, 
607133, 607143 

1.25 

22 W4 24,043 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

18789, 18790, 
18791, 18792, 

28063 
0.91 

23 DG1/1 
2,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

28063, 607123, 
607133 

1.25 24 DG1/2 
25 DG1/3 

รวมคลงัสนิคา้ 160,523 รวมคลงัสนิคา้ 205 0 52.1  
หมายเหตุ 1 ทพีารค์ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมในทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องทพีารค์ใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์ลงทุนครัง้แรกเรือ่งทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์และสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยไมม่คี่าตอบแทน 

และเงือ่นไขเวลาใดๆ  
2 เนื่องจากอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการดงักล่าวตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิหลายแปลง ขนาดทีด่นิและขนาดทีด่นิรวมจงึเป็นขนาดทีด่นิตามที่อาคารคลงัสนิคา้แต่ละหลงัตัง้อยู่ มใิช่ขนาดตามทีร่ะบุในโฉนดทีด่นิ  
3  ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 เดมิเป็นสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิประมาณ 28 ปี แต่เนื่องจากทพีารค์ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเดมิ กองทรสัตจ์งึไดท้ า
บนัทกึขอ้ตกลงกบัทพีารค์ เพือ่รบัรองฐานะของกองทรสัต์ว่าเป็นผูเ้ช่าที่ดนิโดยตรงจากทพีารค์ โดยใหก้ารเช่าทีด่นิระหว่างกองทรสัต์และทพีารค์ยงัคงมผีลผกูพนัสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ทีม่า  ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
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 ทรพัยส์นิประเภทโรงงานทีล่งทนุครัง้แรก 

ล าดบั 
นิคมอตุสาหกรรม/
สวนอตุสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ 
อายอุาคาร 

โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ท่ีดิน 
อาคาร
โรงงาน ไร ่ งาน ตร.ว. 

1 
นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซติี ้
(ต.มาบยางพร  
อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง) 

SF.B1.9 A32,391 3,150 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
9994, 14727 5 1 39.7 10.34 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

2 SF.M3.3 A220/1 3,600 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
31698 6 0 87.9 1.33 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

3 
นิคมอุตสาหกรรม 

ป่ินทอง 
(ต.หนองขาม  

ต.บ่อวนิ และ ต.บงึ 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

SF.A1.8/1 L_421 2,125 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
7435 4 0 18.0 2.91 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

4 
SF.A1.8/2 

L_42/2,L_43/2 
2,125 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

181769 และ
181770 

4 0 11.4 2.91 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

5 SF.M1.8 G_007 2,100 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
183315 4 0 29.2 2.41 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
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ล าดบั 
นิคมอตุสาหกรรม/
สวนอตุสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน 
อาคาร
โรงงาน 

6 

นิคมอุตสาหกรรม 
ป่ินทอง 

(ต.หนองขาม  
ต.บ่อวนิ และ ต.บงึ 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

SF.A3 G_025/3 3,250 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 185321 และ 
185322 

11 1 29.4 

2.08 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

7 SF.A2.2 G_025/2 2,500 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

2.08 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

8 SF.L3.2 G_032/1 3,600 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

167088 20 3 60.0 

1.33 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

9 SF.A2.7/3 G_032/21 3,000 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

1.00 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

10 SF.A2.7/2 G_032/31 3,000 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

1.00 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

11 SF.A2.7/1 G_032/41 3,000 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

1.00 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
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ล าดบั 
นิคมอตุสาหกรรม/
สวนอตุสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน 
อาคาร
โรงงาน 

12 
นิคมอุตสาหกรรม 

ป่ินทอง 
(ต.หนองขาม  

ต.บ่อวนิ และ ต.บงึ 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

SF.B3.5 G_033/21 3,850 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
167086 21 3 97.6 

1.25 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

13 SF.L4.4 G_0331 4,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
1.25 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

14 

นิคมอุตสาหกรรม
บา้นหวา้ (ไฮเทค) 

(ต.บา้นเลน  
อ.บางปะอนิ  

จ.พระนครศรอียธุยา) 

SF.A1.3 G1/4-4 1,625 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
201702 5 2 1.0 

11.67 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

15 SF.A1.5/3 G_1/4_5 1,750 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
11.67 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

16 SF.C2.2 F_7/12 2,750 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
59721 3 3 15.0 8.53 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

17 SF.M2.2 F_7/13 2,550 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
55952 4 1 42.0 8.53 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
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ล าดบั 
นิคมอตุสาหกรรม/
สวนอตุสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน 
พืน้ท่ีอาคาร
โดยประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 
โดยประมาณ (ปี) 
(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน 
อาคาร
โรงงาน 

18 

สวนอุตสาหกรรม  
โรจนะ 

(ต.บา้นชา้ง อ.อุทยั  
จ.พระนครศรอียธุยา) 

SF.A1.3/1 28_1 1,625 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
30621 2 2 72.0 8.31 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

19 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุร ี

(ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร)ี 

SF.M1.5/2 D_1 1,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
52780 3 3 5.0 2.41 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

20 SF.M1.5/1 D_2 1,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
52781 3 1 84.0 2.41 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

รวมโรงงาน 54,000 รวมโรงงาน 101 1 92.2 
  

รวมคลงัสนิคา้และโรงงาน 214,523 รวมทัง้คลงัสนิคา้และโรงงาน 306 2 44.3   
หมายเหตุ 1 ทรพัยส์นิดงักล่าวอยู่ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญาเช่าซึง่ใหส้ทิธผิูเ้ช่าสามารถซือ้ทรพัยส์นิดงักล่าวได ้(Option to Buy) ผูส้นใจสามารถศกึษาเพิม่เตมิเงือ่นไขดงักล่าวไดจ้ากหวัขอ้รายละเอยีดทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์ลงทุนครัง้แรก 
 2 ไทคอนไดด้ าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องไทคอนใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์ลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ 
ทีม่า  ไทคอน 
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ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก สามารถสรุปลกัษณะการลงทนุเป็นตารางได ้ดงันี้  
ประเภท
ทรพัยสิ์น 

คลงัสินค้า โรงงาน 

ลกัษณะการ
ลงทุนของ
กองทรสัต์ 
(ภาพรวม) 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และกรรมสทิธิใ์น

อาคารคลงัสนิคา้ (ถงึ 21 ธ.ค. 2587) 
3. สทิธกิารเช่าทีด่นิ* และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ ประมาณ 28 ปีนับจาก

วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 

ลกัษณะการ
ลงทุนของ
กองทรสัต์ 

 
(แยกตาม
โครงการ / 

นิคม
อตุสาหกรรม / 

สวน
อตุสาหกรรม) 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส ์พารค์ 

บางนา 

จ านวน  
4 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
 30 ปี 

(ถงึ 21 ธ.ค. 2587) 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสาหกรรม 
อมตะซิต้ี 

จ านวน  
2 ยนูิต 

กรรมสทิธิ ์
ในทีด่นิ 

กรรมสทิธิ ์
ในอาคาร
โรงงาน 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส์ พารค์ อีส
เทิรน์ ซีบอรด์ 2 (เอ) 

จ านวน  
4 ยนูิต 

กรรมสทิธิใ์น 
ทีด่นิ 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสาหกรรม 
ป่ินทอง 

จ านวน  
11 ยนูิต 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส ์พารค์  

ศรีราชา 

จ านวน  
5 ยนูิต 

นิคมอตุสาหกรรม 
บา้นหว้า (ไฮเทค) 

จ านวน  
4 ยนูิต 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส ์พารค์  
แหลมฉบงั 2 

จ านวน  
2 ยนูิต 

สวนอตุสาหกรรม 
โรจนะ 

จ านวน  
1 ยนูิต 

สวนอตุสาหกรรม
โรจนะ (ปราจีนบรีุ) 

จ านวน  
1 ยนูิต 

นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราชชลบรีุ 

จ านวน  
2 ยนูิต 

โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์  

บางพลี 1 

จ านวน  
9 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
 

ประมาณ 28 ปี  
(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเช่า 
อาคารคลงัสนิคา้ 
ประมาณ 28 ปี  

(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

รายละเอียด
ทรพัยสิ์นท่ี
กองทรสัต์
ลงทุน 

ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
เนื้อทีร่วมประมาณ 99 ไร่ 0 งาน 98.5 ตารางวา 

ท่ีดิน 
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน  92.2 ตารางวา สิทธิการเช่าท่ีดิน* 

เนื้อทีร่วมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา 

ส่ิงปลูก
สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า  
จ านวน 9 หลงั แบ่งเป็น 16 ยนูิต  
พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 85,528 ตารางเมตร ส่ิงปลูก

สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน  
จ านวน 20 หลงั 
พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร 

สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า 
จ านวน 5 หลงั แบ่งเป็น 9 ยนูิต 
พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 74,995 ตารางเมตร 

มลูค่าท่ี
กองทรสัต์
ลงทุน 

2,838 ลา้นบาท 1,390 ลา้นบาท 

ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
*ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 เดมิเป็นสทิธกิารเชา่ชว่งทีด่นิประมาณ 28 ปี แต่เน่ืองจากทพีารค์ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิเดมิ กองทรสัตจ์งึได้ท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัทพีารค์ เพื่อรบัรองฐานะของกองทรสัตว์า่เป็นผูเ้ชา่ทีด่นิโดยตรงจากทพีาร์ค โดยใหก้ารเชา่ทีด่นิระหวา่งกองทรสัตแ์ละทพีารค์ยงัคงมผีล
ผกูพนัสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก  

 
 

ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

16 ไร่ 48.4 ตร.ว. 

ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนครัง้แรก - โรงงาน ประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทุนครัง้แรก – คลงัสินค้า 

ไทคอนโลจิสติคส ์พารค์ บางนา  จ.ฉะเชิงเทรา 

ไทคอนโลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1จ.สมุทรปราการ 

ไทคอนโลจิสติคส ์พารค์ ศรีราชา จ.ชลบรุี 

ไทคอนโลจิสติคส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 จ.ชลบรุี 
 

ไทคอนโลจิสติคส ์พารค์ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 2 (เอ) จ.ชลบรุ ี
 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบรุี จ.ปราจีนบรุ ี
1 หลงั (1 ยูนิต) 

13 ไร่ 8 ตร.ว. 

7 ไร่ 46 ตร.ว. 

98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตร.ว. 

1 หลงั (4 ยูนิต) 

5 หลงั (9 ยูนิต) 

3 หลงั (5 ยูนิต) 

74,995 ตร.ม. 

2 หลงั (2 ยูนิต) 

2 หลงั (4 ยูนิต) 

 

 

 

 

 

52 ไร่ 2 งาน 16 ตร.ว. 

13 ไร่ 2 งาน 26 ตร.ว. 

11 ไร่2 งาน 27.6 ตร.ว. 

 

66 ไร่ 1 งาน 45.6 ตร.ว. 

13 ไร่ 2 งาน 58 ตร.ว. 

7 ไร่ 89 ตร.ว. 

2 ไร่ 2 งาน 7.2 ตร.ว. 

2 หลงั (2 ยูนิต) 

2 หลงั (2 ยูนิต) 

11 หลงั (11 ยูนิต) 

4 หลงั (4 ยูนิต) 

1 หลงั (1 ยูนิต) 
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ท าเลทีต่ัง้ 

คลงัสนิคา้และโรงงานทีเ่ป็นทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ตัง้กระจายอยู่ในพืน้ทีต่่างๆ รวมทัง้สิน้ 11 ท าเล โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ (ทีม่า ทพีารค์) 
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 30 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ23 กโิลเมตร 
- วงแหวนรอบนอก 30 กโิลเมตร 
- สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง 30 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 58 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 4 ยนูิต 
  
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 (เอ) 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 140 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ103 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 23 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้19 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมแหลงฉบงั 20 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 2 หลงั แบ่งเป็น 4 ยนูิต 
  
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลสรุศกัดิ ์และ ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 102 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ82 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 18 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั แบ่งเป็น 5 ยนูิต 
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โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 90 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 8 กโิลเมตร  
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ97 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 47 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้32 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสหกรรมแหลงฉบงั 5 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 2 หลงั แบ่งเป็น 2 ยนูิต 
  
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
จ านวนอาคาร ต าบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 36 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ20 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 84 กโิลเมตร 
- สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง 28 กโิลเมตร 
- วงแหวนรอบนอก 44 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 5 หลงั แบ่งเป็น 9 ยนูิต 
  
โครงการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 144 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ114 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืน ้าลกึมาบตาพุด 163 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 134 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั 
 
ทรพัยส์นิประเภทโรงงาน (ทีม่า ไทคอน) 
นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 114 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ100 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั 27 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 2 หลงั 
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นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลหนองขาม อ าเภอ 

ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ต าบลบ่อวนิ และต าบลบงึ 
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 95 
กโิลเมตร 

- สนามบนิสวุรรณภูม ิ80 
กโิลเมตร 

- ท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั 9 
กโิลเมตร 

- กรุงเทพมหานคร 104 
กโิลเมตร 

- สนามบนิสวุรรณภูม ิ89 
กโิลเมตร 

- ท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั 17 
กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 2 หลงั โรงงานจ านวน 9 หลงั 
  
นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 60 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ85 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืกรุงเทพ (คลองเตย) 65 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 4 หลงั 
  
สวนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 70 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ95 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืกรุงเทพ (คลองเตย) 75 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 1 หลงั 
  
นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 110 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ85 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืกรุงเทพ (คลองเตย) 110 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 2 หลงั 
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ตารางสรปุขอ้มูลของคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่าแยกตามท่ีตัง้ 

โครงการ / นิคมอตุสาหกรรม / สวนอตุสาหกรรม 
จ านวนอาคาร 

(ยูนิต) 
พืน้ท่ีอาคาร

ประมาณ (ตร.ม.) 
อายอุาคาร 
เฉล่ีย (ปี)* 

คลงัสินค้า 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 4 5,540 3.10 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 (เอ) 4 15,800 2.91 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 5 44,418 1.90 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 2 9,750 2.25 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 9 74,995 1.24 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี 1 10,020 1.25 

รวมคลงัสินค้า 25 160,523 1.71 
โรงงาน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 2 6,750 5.89 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 11 33,350 1.75 
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 4 8,675 10.10 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 1,625 8.35 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2 3,600 2.41 

รวมโรงงาน 20 54,000 3.85 
หมายเหตุ  * ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 อายุอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของพื้นทีอ่าคาร

คลงัสนิคา้และโรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรบัอายุของสิง่ปลูกสรา้งทีก่องทรสัต์ลงทุนครัง้แรก มสีภาพดแีละใหม่ โดยอาคารส่วนใหญ่มอีายุน้อยกว่า 4 
ปี โดยหากคดิเป็นอตัราสว่นของพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ จะพบว่าพืน้ทีท่ ัง้หมดของอาคารคลงัสนิคา้ทีใ่หเ้ช่าและพืน้ทีร่อ้ยละ 
75.09 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของอาคารโรงงานมอีายุเฉลีย่น้อยกว่า 4 ปี  
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ราคาประเมินของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 
 มูลค่าของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ตามวธิคีดิจากรายได้ (Income Approach) ณ วนัที ่1 เมษายน 2558 มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงการ ช่ือคลงัสินค้า / โรงงาน 
ราคาประเมินของทรพัยสิ์น (บาท) 
โดย บริษทั เวลท ์แอพไพรซลั จ ากดั 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา DG1/1, DG1/2, DG1/3, DG1/4 109,290,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ซบีอรด์ 2 
W2/1, W2/2 112,200,000 
W5/1, W5/2 173,320,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 
W5/1, W5/2, W5/3 389,920,000 
W16 83,040,000 
W20 310,960,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 
W2  115,050,000  
FZ4  88,010,000  

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี W1 174,210,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 

W1/1  253,830,000  
W1/2  122,180,000  
W1/3  162,280,000  
W2  44,770,000  
W3  171,200,000  
W4  399,400,000  
DG1/1, DG1/2, DG1/3 50,950,000 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
B1.9  83,000,000  
M3.3  93,160,000  

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 

A1.8/1  55,810,000  
A1.8/2  54,530,000  
M1.8  53,350,000  
A3  83,780,000  
A2.2  62,820,000  
L3.2  89,980,000  
A2.7/3  75,420,000  
A2.7/2  75,420,000  
A2.7/1  75,420,000  
B3.5  97,070,000  
L4.4  121,030,000  

นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 

A1.3  35,880,000  
A1.5/3  38,370,000  
C2.2  60,640,000  
M2.2  56,080,000  

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ A1.3/1  37,700,000  

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี
M1.5/2  45,760,000  
M1.5/1  45,670,000  

 รวม 4,101,500,000 
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2.4 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

กองทรสัตจ์ะท าการระดมเงนิทุนดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ และ/หรอื ใชเ้งนิกูย้มื เพื่อน าไป
ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดยคาดว่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไดแ้ก่ (ก) ทีด่นิและ/หรอื อาคารคลงัสนิคา้ของ
ทพีารค์ จ านวน 11 หลงั แบ่งเป็น 46 ยูนิต มพีื้นที่อาคารรวมประมาณ 133,2821 ตารางเมตร และ (ข) ทีด่นิ และ/หรอื 
อาคารโรงงานของไทคอนจ านวน 7 หลงั มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 21,900 ตารางเมตร ทัง้นี้ ทรพัย์สนิที่จะลงทุน
เพิม่เตมิคดิเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 18 หลงั หรอื 53 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 155,1822 ตารางเมตร ตัง้อยู่บน
ทีด่นิทีม่เีน้ือทีร่วมประมาณ 196 ไร่ 2 งาน 27.2 ตารางวา ประกอบดว้ย 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือที่ประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา และ กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้า จ านวน  
6 หลงั 26 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 66,0003 ตารางเมตร ซึง่ปจัจุบนัทพีารค์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิโ์ดย
ตัง้อยู่ในโครงการดงัต่อไปนี้ 

1.1. โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วังน้อย 2 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรอียุธยา จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 9,800 ตร.ม. 

1.2. โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซ ีบอรด์ 1 (บ)ี ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลปลวกแดง อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง จ านวน 1 หลงั 4 ยนูติ พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 11,400 ตร.ม. 

1.3. โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ีจ านวน 2 หลงั 13 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 34,200 ตร.ม. 

1.4. โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค พานทอง 1 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดั
ชลบุร ีจ านวน 1 หลงั 5 ยนูิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 10,600 ตร.ม. 

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เนื้อทีป่ระมาณ 12 ไร่ 68.0 ตารางวา และกรรมสทิธิ ์
ในอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 2 หลงั 6 ยูนิต พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 9,100 ตารางเมตร โดยตัง้อยู่ในโครงการ
ไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค บางนา ซึ่งตัง้อยู่ทีต่ าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ปจัจุบนัทพีาร์คเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ ์

3. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เนื้อทีป่ระมาณ 62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตารางวา และ
สทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า 30 ปี นับจากวนัจดทะเบียนสทิธกิารเช่า จ านวน 2 หลงั 13 ยูนิต พื้นที่ให้เช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ประมาณ 56,700 ตารางเมตร โดยตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค บางพล ี3 ซึ่งตัง้อยู่ทีต่ าบลบาง
ปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ปจัจุบนัทพีารค์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

4. สทิธกิารเช่าที่ดนิประมาณ 27 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถึงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2586) เนื้อที่
ประมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา และสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า จ านวน 1 หลงั 1 ยูนิต ประมาณ 27 ปี นับจากวนัจด
ทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586) พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 1,482 ตารางเมตร โดยตัง้อยู่ใน
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่ปจัจุบนัที
พารค์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

5. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน้ือทีร่วมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา และกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน จ านวน 3 
หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 7,050 ตารางเมตร ซึง่ปจัจุบนัไทคอนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิโ์ดยตัง้อยู่ในโครงการ
ดงัต่อไปนี้ 
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5.1. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลบา้นชา้ง อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 1 
หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 1,200 ตารางเมตร 

5.2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 1 หลงั
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 3,600 ตารางเมตร 

5.3. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ซึ่งตัง้อยู่ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง จ านวน 1 
หลงั พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 2,250 ตารางเมตร 

6. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา และ
สทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า จ านวน 4 หลงั พืน้ที่ใหเ้ช่าอาคารโรงงานประมาณ 
14,850 ตารางเมตร โดยตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลพานทองและต าบลหนองกะขะ อ าเภอพาน
ทอง และต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีซึง่ปจัจุบนัไทคอนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์

อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพจิารณาลงทุนหรอืไม่ลงทุนในทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิรายการใดรายการ
หนึ่งหรอืบางรายการ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรสัต์ และผูถ้ือหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั โดยปจัจยัที่ผู้จดัการ
กองทรสัต์อาจใชใ้นการพจิารณาได้แก่ โอกาสทีจ่ะสามารถหาผู้เช่ารายใหม่ไดใ้นระยะเวลาทีส่ ัน้, อุปสงค์และอุปทานใน
ปจัจุบนัและอนาคตของโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในแต่ละพื้นที,่ สภาพอาคารก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์เงื่อนไข
ของสญัญาเช่าและความเหมาะสมของมาตรการในการลดความเสีย่ง , จ านวนเงนิทีก่องทรสัต์จะสามารถระดมทุนได้ และ 
สทิธใินทางเขา้ออกของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ระดมทุนไดไ้ม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไดท้ัง้หมดทุก
รายการตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถเลอืกลงทุนในทรพัยส์นิบางรายการ หรอืด าเนินการขอ
เพกิถอนมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่กีย่วกบัการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และด าเนินการคนืเงนิค่าจอง
ซื้อหน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ใดๆให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ตามสดัส่วนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัต ์

 
หมายเหตุ  1 หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 133,844 ตารางเมตร 

 2 หากค านวณพืน้ทีอ่าคารรวมตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 155,744 ตารางเมตร 
 3 หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 66,562 ตารางเมตร 
 4 ความแตกต่างระหว่างพืน้ทีใ่หเ้ช่าและพืน้ทีต่ามใบอนุญาตก่อสรา้งตามหมายเหตุขอ้ 1, 2, 3 ขา้งต้นเกดิจากความแตกต่างของ
วธิกีารวดัและถอดแบบจากสถานทีจ่รงิของหน่วยงานราชการ อย่างไรกด็คีวามแตกต่างทีเ่กดิขึน้นัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ค่าเช่าของกองทรสัต์ เนื่องจากการค านวณรายไดค้่าเช่าจะอา้งองิจากพืน้ทีต่ามสญัญาเช่า ขณะเดยีวกนั เนื่องจากขนาดพื้นทีต่าม
สญัญาเช่าไม่เกินพื้นที่ที่ได้รบัอนุญาต ดงันัน้ความแตกต่างของพื้นที่ดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบทางลบในด้านกฎหมายต่อ
กองทรสัต์ 
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ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมรีายละเอยีดสรุปดงัต่อไปนี้ 

ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ล าดบั โครงการ 
อาคารคลงั 

สินค้าเลขท่ี 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลงัสินค้า 

โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร
ประมาณ (ปี) 

(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน อาคาร
คลงัสินค้า 

1 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  

บางนา  
(ต.บางสมคัร อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชงิเทรา)4 

M2/1 1,600 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีว มชีัน้ลอย 
จ านวน 2 หลงั 6 ยนูิต 

 

28339 12 0 68 4.48 
สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

กรรมสทิธิ ์

2 M2/2 1,600 
3 M2/3 1,250 
4 M2/4 1,550 
5 M2/5 1,550 
6 M2/6 1,550 
7 ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

วงัน้อย 2 
(ต.พยอม อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียธุยา)6 

W11/15 2,450 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต 

44200 11 3 59 1.01 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
8 W11/25 2,450 
9 W11/35 2,450 
10 W11/45 2,450 
11 ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 
(ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง)6 

W2/15 4,050 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต 

294761/ 2 12 3 64.6 1.38 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
12 W2/25 2,450 
13 W2/3 2,450 
14 W2/4 2,450 
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ล าดบั โครงการ 
อาคารคลงั 

สินค้าเลขท่ี 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลงัสินค้า 

โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 

ประมาณ (ปี) 
(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน อาคาร
คลงัสินค้า 

15 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  
แหลมฉบงั 2 

(ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร)ี6 

W1/1 2,450 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต 

1771992 13 1 54.1 

2.47 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
16 W1/2 2,450 
17 W1/3 2,450 
18 W1/4 3,200 
19 FZ1/1 4,050 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 5 ยนูิต 
1738462 16 2 35.9 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

20 FZ1/2 2,450 
21 FZ1/3 2,450 
22 FZ1/4 2,450 
23 FZ1/5 2,450 
24 FZ3/1 2,450 

อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 

จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต 
1772002 11 2 37 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

25 FZ3/2 2,450 
26 FZ3/3 2,450 
27 FZ3/4 2,450 
28 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  
พานทอง 1 

(ต.พานทอง อ.พานทอง 
จ.ชลบุร)ี3 / 6 

W2/1 2,6007 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 5 ยนูิต 

48321 13 2 11.2 0.91 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
29 W2/2 2,0007 
30 W2/3 2,0007 
31 W2/4 2,0007 
32 W2/5 2,0007 
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ล าดบั โครงการ 
อาคารคลงั 

สินค้าเลขท่ี 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลงัสินค้า 

โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 

ประมาณ (ปี) 
(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน อาคาร
คลงัสินค้า 

33 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  
บางพล ี1 

(ต.บางเสาธง อ.บางพล ี
จ.สมุทรปราการ)6 

W5 1,482 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

บางสว่นของ 
60712 

3 0 17.5 0 

สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 

ประมาณ 
27 ปี 

(ถงึวนัที ่21 
ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเช่า
อาคาร 
ประมาณ 

27 ปี 
(ถงึวนัที ่21 
ก.พ. 2586) 

34 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์  
บางพล ี3 

(ต.บางปลา อ.บางพล ี
จ.สมุทรปราการ)6 

W4/1 

32,700 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 7 ยนูิต 

86159 

35 0 71.1 0.46 
สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

สทิธกิารเช่า
อาคาร 30 ปี 

86160 

35 W4/2 
86161 
105253 

36 W4/3 
105254 
105255 

37 W4/4 
105256 
105257 

38 W4/5 
105258 

บางสว่นของ
105259 

39 W4/6 105260 
 
 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 23 จาก 134 

 

ล าดบั โครงการ 
อาคารคลงั 

สินค้าเลขท่ี 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
คลงัสินค้า 

โฉนดท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ อายอุาคาร 

ประมาณ (ปี) 
(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ไร ่ งาน ตร.ว. ท่ีดิน อาคาร
คลงัสินค้า 

40 

 

W4/7   
บางสว่นของ

118032 
   

 

  

41 W5/15 

24,000 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 6 ยนูิต 

8486 

27 0 87.3 
สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

สทิธกิารเช่า
อาคาร 30 ปี 

86155 

42 W5/25 
86156 
86157 

43 W5/35 
86158 
86162 

44 W5/45 
86163 
86164 

45 W5/55 
บางสว่นของ 

105259 

46 W5/65 
บางสว่นของ 

118032 
รวมคลงัสนิคา้ 133,2828  157 2 5.7  
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หมายเหต ุ
 

1 ทีด่นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี และโครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พารค์ พานทอง 1 อยู่ระหว่างกระบวนการแบ่งแยกโฉนด โดยกองทรสัต์จะช าระเงนิค่าเขา้
ลงทนุในทรพัยส์นิดงักล่าวเมื่อการแบ่งแยกโฉนดแลว้เสรจ็ 

2 อยู่ภายใตภ้าระผกูพนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิห์รอืใหส้ทิธกิารเชา่แก่กองทรสัต ์
3 เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2544 บรษิทั สวนหนองบอน จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิแปลงทางเขา้ออกของโครงการไดจ้ดทะเบยีนภาระจ ายอมทัง้แปลง เรื่องทางเดนิ ทางรถยนต ์ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัท ์และสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยไมม่คี่าตอบแทนและเงื่อนเวลาใดๆ ใหแ้ก่ทีด่นิซึง่ทพีารค์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์ซึง่เป็นทีด่นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุ   
4 เมื่อวนัที ่15 สงิหาคม 2551 ไทคอนซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิแปลงทางเขา้ออกของโครงการไดจ้ดทะเบยีนภาระจ ายอมทัง้แปลง เรื่องทางเดนิ ทางรถยนต ์ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทุกชนิด โดยไม่

คดิค่าตอบแทนและเงื่อนเวลาใดๆ ใหแ้ก่ทีด่นิซึง่ทพีารค์เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์ซึง่เป็นทีด่นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุ 
5 ทรพัย์สินดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอ้ตกลงตามสัญญาเช่าซึ่งให้สิทธผิู้เช่าในการย้ายทรพัย์สินที่เช่าไปยงัทรพัย์สินอื่นในกลุ่มทพีาร์คซึ่ งได้แก่ ทพีาร์ค กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(TLOGIS) กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (TGROWTH) และกองทรสัตไ์ด ้(Option to Swap) โดยทีผู่ใ้หเ้ชา่ไมส่ามารถยดึเงนิประกนัการเช่า 
(Deposit) จากผูเ้ชา่ ผูส้นใจสามารถศกึษาเพิม่เตมิเงื่อนไขดงักล่าวไดจ้ากหวัขอ้รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุ 

6 ทพีารค์ตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์จะลงทุนหรอืใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการใชท้ีด่นิซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องตน เพื่อเป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่คดิ
ค่าตอบแทนใดๆ 

7 หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเทา่กบั 11,162 ตารางเมตร 
8 หากค านวณพืน้ทีร่วมอาคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเทา่กบั 133,844 ตารางเมตร 
9 ความแตกต่างระหว่างพื้นทีใ่หเ้ช่าและพื้นทีต่ามใบอนุญาตก่อสรา้งตามหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ขา้งต้นเกดิจากความแตกต่างของวธิกีารวดัและถอดแบบจากสถานทีจ่รงิของหน่วยงานราชการ อย่างไรกด็คีวาม

แตกต่างทีเ่กดิขึน้นัน้ จะไมส่่งผลกระทบต่อรายไดค้่าเชา่ของกองทรสัต ์เนื่องจากการค านวณรายได้ค่าเช่าจะอา้งองิจากพื้นทีต่ามสญัญาเช่าและขนาดพื้นทีต่ามสญัญาเช่าไม่เกนิพื้นทีท่ีไ่ด้รบัอนุญาต ดงันัน้ความ
แตกต่างของพืน้ทีด่งักล่าวจะไมส่่งผลกระทบทางลบในดา้นกฎหมายต่อกองทรสัต์ 

ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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ทรพัยส์นิประเภทโรงงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ล าดบั 
นิคมอตุสาหกรรม / 

สวนอตุสาหกรรม 

โรงงาน
เลขท่ี 

แปลงท่ีดิน
เลขท่ี 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน 

โฉนด
ท่ีดิน 

เลขท่ี 

ขนาดท่ีดินประมาณ 

อายอุาคาร 

ประมาณ (ปี) 

(ณ 30 มิ.ย. 2558) 

รปูแบบการลงทุน 

ท่ีดิน อาคาร
โรงงาน ไร ่ งาน ตร.ว. 

1 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
(ต.บา้นชา้ง อ.อุทยั จ.
พระนครศรอียุธยา) 

S1/2 42.2 1,200 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

315761 2 1 28 6.75 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

2 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี
(ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

L3.2 D6 3,600 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

527851/ 2 8 0 33 1.66 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

3 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้

(ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง) 

A2 A220/6 2,250 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

317022/ 3/ 4 4 0 13.5 1.00 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

4 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
(ต.พานทอง และต.หนองกะขะ 
อ.พานทอง และต.ดอนหวัฬ่อ  

อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร)ี 

M2.7 G802/6 3,000 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

262471 6 1 48 

2.51 

สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

สทิธกิารเช่า
อาคาร 30 ปี 

5 B3.8 G-856/4 4,200 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

379611 6 1 66 
สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

สทิธกิารเช่า
อาคาร 30 ปี 

6 L4 G-625 4,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

1703351 7 2 24 
สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

สทิธกิารเช่า
อาคาร 30 ปี 

7 M2.5/2 G906/2 2,850 
อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

364041/ 2 4 1 9 
สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

สทิธกิารเช่า
อาคาร 30 ปี 

รวมโรงงาน 21,900  39 0 21.5  
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หมายเหต ุ
 

1 ทีด่นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุมทีางเขา้ออกเป็นทีด่นิทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัสรรทีด่นิและเป็นพืน้ทีส่่วนทีก่นัไวเ้ป็นสาธารณูปโภคหรอืบรกิารสาธารณะประเภทถนน และ/หรอืทาง  
2 อยู่ภายใตภ้าระผกูพนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิห์รอืใหส้ทิธกิารเชา่แกก่องทรสัต ์
3 ทีด่นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติีอ้ยู่ระหว่างกระบวนการแบง่แยกโฉนด โดยกองทรสัตจ์ะช าระเงนิคา่เขา้ลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่าวเมื่อการแบง่แยกโฉนดแลว้เสรจ็ 
4 ไทคอนตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัตจ์ะลงทนุ เพื่อเป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคตา่งๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ  

ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิสามารถสรุปลกัษณะการลงทนุไดด้งันี้  
ประเภททรพัยสิ์น อาคารคลงัสินค้า อาคารโรงงาน 

ลกัษณะการ
ลงทุนของ
กองทรสัต์ 
(ภาพรวม) 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และกรรมสทิธิ ์

ในอาคารคลงัสนิคา้ 
3. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 30 ปีนบัจากวนัจด

ทะเบยีนสทิธกิารเช่า 
4. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 27 ปี นบัจาก

วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าจนถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี  
นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  

 

ลกัษณะการ
ลงทุนของ
กองทรสัต์ 
(แยกตาม

โครงการ / นิคม
อตุสาหกรรม / 

สวน
อตุสาหกรรม) 

โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์ 

บางนา 

จ านวน  
6 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
จากทพีารค์ 30 ปี 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

สวนอตุสาหกรรม 
โรจนะ 

จ านวน  
1 ยนูิต 

กรรมสทิธิ ์
ในทีด่นิ 

กรรมสทิธิ ์
ในอาคาร
โรงงาน 

โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์ 

วงัน้อย 2 

จ านวน  
4 ยนูิต 

กรรมสทิธิใ์น 
ทีด่นิ 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราชชลบรีุ 

จ านวน  
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์ 
อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 

1 (บี) 

จ านวน  
4 ยนูิต 

นิคมอตุสาหกรรม 
อมตะซิต้ี 

จ านวน  
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์ 
แหลมฉบงั 2 

จ านวน  
13 ยนูิต นิคมอตุสาหกรรม 

อมตะนคร 
จ านวน  
4 ยนูิต 

สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 

จากไทคอน 
30 ปี 

สทิธกิารเช่า 
อาคารโรงงาน
จากไทคอน 

30 ปี 
โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์ 

พานทอง1 

จ านวน  
5 ยนูิต 

 

โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์ 

บางพลี 1 

จ านวน  
1 ยนูิต 

สทิธกิารเชา่ทีด่นิจาก 
ทพีารค์ประมาณ 27 ปี  
(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเชา่อาคารคลงัสนิคา้
จากทพีารค์ประมาณ 27 ปี

(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

โครงการไทคอน 
โลจิสติคส ์พารค์ 

บางพลี 3 

จ านวน  
13 ยนูิต 

สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 
จากทพีารค์ 30 ปี 

สทิธกิารเชา่อาคารคลงัสนิคา้
จากทพีารค์ 30 ปี 

รายละเอียด
ทรพัยสิ์นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม 

ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
เนื้อทีร่วมประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 77 ไร่ 2 งาน 43.9 ตารางวา 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา 

ส่ิง
ปลกู
สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า  
จ านวน 8 หลงั แบ่งเป็น 32 ยนูิต  
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 75,100 ตารางเมตร* ส่ิง

ปลกู
สร้าง 

กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน 
จ านวน 3 ยนูิต 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 7,050 ตารางเมตร 

สิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า 
จ านวน 3 หลงั แบ่งเป็น 14 ยนูิต 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 58,182 ตารางเมตร 

สิทธิการเช่าอาคารโรงงาน 
จ านวน 4 ยนูิต 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคารรวมประมาณ 14,850 ตารางเมตร 

มลูค่าท่ี
กองทรสัตล์งทุน 

2,591.73 ลา้นบาท 567.53 ลา้นบาท 

หมายเหตุ  * หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเทา่กบั 75,662 ตารางเมตร 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 
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แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
 

1     
1,200          
      1               

1      (       )
9,800          
11                     

4     
14,850          
24                     

1     
3,600          
                

1     
2,250          
                

1      (       )
9,100          
1                

1      (       )
1,482          
                

2      (        )
56,700          
                       

1      (       )
10,600          
                       

3      (        )
34,200          
                       

1      (       )
11,400          
                       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน

ทรัพย์สินประเภทโรงงานท่ีจะลงทุนเพิ่มเตมิ  

 
ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าท่ีจะลงทุนเพิ่มเตมิ 

 

ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางนาจ.ฉะเชิงเทรา  

ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 1 (บี) จ.ระยอง 
 

ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ วงัน้อย 2 จ.อยุธยา 

ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1 จ.สมทุรปราการ 

ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 3 จ.สมทุรปราการ 

ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ พานทอง 1 จ.ชลบรุ ี

ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 จ.ชลบรุ ี

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ. อยธุยา 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบรีุ 

นิคมอตุสาหกรรมเหมราช จ.ชลบรีุ 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี จ.ระยอง 

2 ไร่ 1 งาน 28.0 ตร.ว. 
1,200 ตร.ม. 
1 หลงั 

24 ไร่ 2 งาน 47 ตร.ว. 
14,850 ตร.ม. 
4 หลงั 

1 หลงั 
3,600 ตร.ม. 
8 ไร่ 33.0 ตร.ว. 

1 หลงั 
2,250 ตร.ม. 
4 ไร่ 13.5 ตร.ว. 

1 หลงั (4 ยูนิต) 
9,800 ตร.ม. 
11 ไร่ 3 งาน 59.0 ตร.ว. 

9,100 ตร.ม. 
2 หลงั (6 ยูนิต) 

12 ไร่ 68 ตร.ว. 

3 ไร่ 17.5 ตร.ว. 

62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตร.ว. 

13 ไร่ 2 งาน 11.2 ตร.ว. 

41 ไร่ 2 งาน 27.0 ตร.ว. 

12 ไร่ 3 งาน 64.6 ตร.ว. 

1 หลงั (5 ยูนิต) 

1 หลงั (4 ยูนิต) 

1 หลงั (1 ยูนิต) 
1,482 ตร.ม. 

56,700 ตร.ม. 

10,600 ตร.ม. 

34,200 ตร.ม. 

11,400 ตร.ม. 

2 หลงั (13 ยูนิต) 

3 หลงั (13 ยูนิต) 
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ท าเลทีต่ัง้ 

คลงัสนิคา้และโรงงานทีเ่ป็นทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ กระจายอยู่ในพืน้ทีต่่างๆ รวมทัง้สิน้ 11 ท าเล โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ (ทีม่า ทพีารค์) 
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 30 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ23 กโิลเมตร 
- วงแหวนรอบนอก 30 กโิลเมตร 
- สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง 30 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 58 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 2 หลงั แบ่งเป็น 6 ยนูิต 
 

โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ วงัน้อย 2 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลพยอม อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 43 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ68 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืกรุงเทพ (คลองเตย) 74 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 4 ยนูิต 
 
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 140 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ103 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 23 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้19 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 20 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 4 ยนูิต 
 

โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
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โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 90 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 8 กโิลเมตร  
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ97 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 47 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้32 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 5 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั แบ่งเป็น 13 ยนูิต 
 
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ พานทอง 1 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
สถานทีต่ัง้ ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 78 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ55 กโิลเมตร 
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 6 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 58 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 5 ยนูิต 
 
โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
จ านวนอาคาร ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 36 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ20 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 84 กโิลเมตร 
- สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง 28 กโิลเมตร 
- วงแหวนรอบนอก 44 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั แบ่งเป็น 1 ยนูิต 
 

โครงการ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 
ผูพ้ฒันา ทพีารค์ 
จ านวนอาคาร ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 27 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ24 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 93 กโิลเมตร 
- สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง 30 กโิลเมตร 
- วงแหวนรอบนอก 18 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร คลงัสนิคา้จ านวน 2 หลงั แบ่งเป็น 13 ยนูิต 
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ทรพัยส์นิประเภทโรงงาน (ทีม่า ทพีารค์) 
สวนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 70 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ95 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืกรุงเทพ (คลองเตย) 75 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 1 หลงั 
 
นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบรุ ี
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 110 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ85 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืกรุงเทพ (คลองเตย) 110 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 1 หลงั 
 
นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 114 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ100 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 27 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 1 หลงั 
 
นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ผูพ้ฒันา ไทคอน 
สถานทีต่ัง้ ต าบลพานทอง และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง และ

ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี
ระยะทางโดยประมาณส าหรบัการเดนิทาง
จาก 

- กรุงเทพมหานคร 57 กโิลเมตร 
- สนามบนิสวุรรณภูม ิ42 กโิลเมตร 
- ท่าเรอืแหลมฉบงั 40 กโิลเมตร 

จ านวนอาคาร โรงงานจ านวน 4 หลงั 
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ขอ้มลูรายละเอยีดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) 

อาคารคลงัสนิคา้ 

ล าดบั รายชือ่ผูเ้ช่า 
อตัราสว่นรายได้
ต่อรายไดร้วม

(รอ้ยละ) 

อายุสญัญาเช่า
โดยประมาณ 

(ปี) 

ปีทีค่รบก าหนด
อายุสญัญาเช่า 

(พ.ศ.) 
สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Berli Jucker Logistics Co., Ltd. 20.6 12.01 2570 ไทย โลจสิตคิส ์

2 Lazada Co., Ltd. 18.3 3.00 2560 เยอรมนั อุปโภค บรโิภค 

3 CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd. 10.1 3.00 2558 สหรฐัอเมรกิา โลจสิตคิส ์

4 Sun Inter Logistics Co., Ltd. 8.3 3.00 2560 ไตห้วนั อเิลก็ทรอนิกส ์

5 Meiko Asia Co., Ltd. 7.8 3.00 2560 ญีปุ่น่ โลจสิตคิส ์

รวม  65.1  
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน  
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมิถุนายน 2558 (ยกเวน้บางยูนิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
 
อาคารโรงงาน 

ล าดบั รายชือ่ผูเ้ช่า 
อตัราสว่นรายไดต่้อ

รายไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

อายุสญัญาเช่า
โดยประมาณ 

(ปี) 

ปีทีค่รบก าหนด
อายุสญัญาเช่า

(พ.ศ.) 
สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Nederman S.E.A. Co., Ltd. 23.6 3.00 2559 สวเีดน ผลติตวักรองอากาศ 

2 Plaloc Asia (Thailand) Co., Ltd. 19.7 3.00 2559 ญีปุ่น่ อาหาร 

3 Geoclima Asia Co., Ltd. / 
ATS Division Co., Ltd. 

14.5 3.33 2560 อติาล ี อเิลก็ทรอนิกส ์

4 Toyo Soflan Wiz (Thailand) Co., Ltd. 14.1 3.00 2560 ญีปุ่น่ อเิลก็ทรอนิกส ์

5 Asahi Tec Aluminum (Thailand) Co., Ltd. 14.0 3.16 2561 ญีปุ่น่ ชิน้สว่นยานยนต ์

รวม  85.9  
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยูนิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน  
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ทรพัยส์นิรวม (อาคารคลงัสนิคา้ และโรงงาน) 

ล าดบั รายชือ่ผูเ้ช่า 
อตัราสว่นรายไดต่้อ

รายไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

อายุสญัญาเช่า
โดยประมาณ 

(ปี) 

ปีทีค่รบก าหนด
อายุสญัญาเช่า

(พ.ศ.) 
สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Berli Jucker Logistics Co., Ltd. 16.7 12.01 2570 ไทย โลจสิตคิส ์

2 Lazada Co., Ltd. 14.8 3.00 2560 เยอรมนั อุปโภค บรโิภค 

3 CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd. 8.2 3.00 2558 สหรฐัอเมรกิา โลจสิตคิส ์

4 Sun Inter Logistics Co., Ltd. 6.8 3.00 2560 ไตห้วนั อเิลก็ทรอนิกส ์

5 Meiko Asia Co., Ltd. 6.3 3.00 2560 ญีปุ่น่ โลจสิตคิส ์

รวม  52.7  
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยูนิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน  

ขอ้มลูผูเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน(ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) 
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมผีูเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานจ าแนกตามสญัชาตขิองผูเ้ช่าดงัต่อไปนี้ 

อตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมแบ่งตามสญัชาตผิูเ้ช่า 
ผูเ้ช่า (อาคารคลงัสนิคา้) ผูเ้ช่า (อาคารโรงงาน) 

ญีปุ่น่   .  

ไทย   .  

เยอรมนั   .  สหรฐัอเมรกิา 
  .  

โรงว่าง   .  

ไตห้วนั  .  

สวติเซอรแ์ลนด ์
 .   

ญีปุ่น่   .  

สวเีดน   .  

อติาล ี  .  

 
ผูเ้ช่า (อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน) 

ญีปุ่น่   .  

ไทย   .  

เยอรมนั   .  สหรฐัอเมรกิา 
  .  

ไตห้วนั  .  

โรงว่าง  .  
สวเีดน  .  

อติาล ี .  

สวติเซอรแ์ลนด ์
 .  

 
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมิถุนายน 2558 (ยกเวน้บางยูนิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน  
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ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีรายละเอียดผู้เช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน จ าแนกตามประเภทธุรกิจ
ดงัต่อไปนี้ 

อตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมแบ่งตามอุตสาหกรรม 
ประเภทธุรกจิ (อาคารคลงัสนิคา้) ประเภทธุรกจิ (อาคารโรงงาน) 

           
     

              
     

          

            

            

 
               

              
     

               
     

                       

             

 
ประเภทธุรกจิ (อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน) 

                

              
     

               
    

           

            

            

 
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า    ทพีารค์และไทคอน  
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ขอ้มลูทัว่ไปของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานใหเ้ช่าทีเ่ป็นทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
 
ตารางสรปุขอ้มูลของอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่าแยกตามท่ีตัง้ 

โครงการ / นิคมอตุสาหกรรม / สวนอตุสาหกรรม 
จ านวนอาคาร 

(ยูนิต) 

พืน้ท่ีให้เช่า
อาคารประมาณ 

(ตร.ม.) 

อายอุาคาร 
เฉล่ีย (ปี)1 

อาคารคลงัสินค้า 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 6 9,100 4.2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ วงัน้อย 2 4 9,800 0.8 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 4 11,400 1.1 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 13 34,200 2.2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ พานทอง 1 5 10,6002 0.7 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 1 1,482 - 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 13 56,700 0.2 

รวมอาคารคลงัสินค้า 46 133,2823 1.2 
อาคารโรงงาน 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 1,200 6.5 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบรุ ี 1 3,600 1.4 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 1 2,250 0.7 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 4 14,850 2.3 

รวมอาคารโรงงาน 7 21,900 2.2 
รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน 53 155,1824 1.3 

  

หมายเหตุ 
 

1 ขอ้มลู ณวนัที ่30 มถุินายน 2558 อายุอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของพื้นที่
อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม ตามล าดบั 

2 หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 11,162 ตารางเมตร 
3 หากค านวณพืน้ทีร่วมอาคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 133,844 ตารางเมตร 
4 หากค านวณพืน้ทีร่วมอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 155,744 ตารางเมตร 
5 ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ให้เช่าและพื้นที่ตามใบอนุญาตก่อสร้างตามหมายเหตุขอ้ 2, 3, 4 ขา้งต้นเกดิจากความ

แตกต่างของวธิกีารวดัและถอดแบบจากสถานทีจ่รงิของหน่วยงานราชการ อย่างไรกด็ี ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้นัน้ จะไม่
ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าของกองทรสัต์ เนื่องจากการค านวณรายได้ค่าเช่าจะอ้างอิงจากพื้นที่ตามสญัญาเช่าและ
ขนาดพืน้ทีต่ามสญัญาเช่าไมเ่กนิพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต ดงันัน้ ความแตกต่างของพืน้ทีด่งักล่าวจะไมส่่งผลกระทบทางลบใน
ดา้นกฎหมายต่อกองทรสัต์ 
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อายุของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) 
 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิสว่นใหญ่เป็นอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานทีม่อีายุน้อยกว่า 4 ปีโดยมรีายละเอยีดของ

อายุอาคาร ดงัต่อไปนี้ 

อายุอาคาร 
คดิเป็นอตัราสว่นของ 

พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทัง้หมด (รอ้ยละ) 
คดิเป็นอตัราสว่นของ 

พืน้ทีอ่าคารโรงงานทัง้หมด (รอ้ยละ) 
น้อยกว่า 4 ปี 93.2 80.8 
ตัง้แต่ 4 ถงึ 8 ปี 6.8 19.2 
มากกว่า 8 ปี - - 

รวม 100.0 100.00 
หมายเหตุ    ส าหรบัอายุของสิง่ปลกูสรา้งทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้ มสีภาพดแีละใหม ่โดยอาคารสว่นใหญ่มอีายุน้อยกว่า 4 ปี โดยหากคดิเป็น

อตัราสว่นของพืน้ทีอ่าคาร จะพบว่ารอ้ยละ 93.2 ของพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทัง้หมด และรอ้ยละ 80.8 ของพืน้ทีอ่าคารโรงงาน
ทัง้หมดมอีายุเฉลีย่น้อยกว่า 4 ปี 

ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 

อายุคงเหลอืของสญัญาเช่า (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558)  
 ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีรายละเอยีดการครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในแต่ละปีของอาคารคลงัสนิค้าและ

อาคารโรงงาน ดงัต่อไปนี้ 

ปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า (พ.ศ.) 
คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 

คลงัสนิคา้ โรงงาน รวม 
ภายในปี 2558 13.1 0.0 10.5 
ภายในปี 2559 1.1 47.9 10.5 
ภายในปี 2560 47.1 28.6 43.4 
ภายในปี 2561 10.2 14.0 11.0 
ภายในปี 2562 4.0 9.6 5.1 
หลงัจากปี 2562 24.5 0.0 19.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมิถุนายน 2558 (ยกเวน้บางยูนิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงั

เดอืนมถุินายน จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 
 

 อนึ่ง ภายในปี 2558 มสีญัญาเช่าทีจ่ะครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าจ านวน 4 สญัญา คดิเป็น
อตัราสว่นรอ้ยละ 13.1 ของทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ และรอ้ยละ 10.5 ของทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิม่เตมิ ตามล าดบั ในกรณีทีผู่เ้ช่าทีส่ญัญาจะครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าขา้งต้นไม่ต่อสญัญา
เช่า ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจะไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะค านึงถงึประโยชน์ของกองทรสัต์
และผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 
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โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัในอดตีของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

รายไดห้ลกัของการใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานประกอบดว้ยรายไดค้่าเช่ารายไดค้่าบรกิาร และรายได้
ค่าบรกิารส่วนกลาง (ถ้าม)ี ในขณะทีค่่าใชจ้่ายหลกัไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร โดยรายละเอยีดของรายได้
และค่าใชจ้่ายในอดตีของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนมรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกั  (หน่วย: ลา้นบาท) 
อาคารคลงัสนิคา้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดอืนแรกปี 2558 

รายไดค้่าเช่าหลกั 5.61 10.69 25.64 38.30 
รายไดค้่าบรกิาร 2.19 8.80 21.63 32.69 
รายไดค้่าบรกิารสว่นกลาง 0.16 1.44 2.89 4.81 

รายไดค้่าเช่ารวม 7.96 20.93 50.16 75.80 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 0.17 0.37 3.00 0.71 

อาคารโรงงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดอืนแรก ปี 2558 
รายไดค้่าเช่าหลกั 4.55 12.01 18.48 14.75 
รายไดค้่าบรกิาร 3.73 9.84 13.11 9.81 

รายไดค้่าเช่ารวม 8.28 21.85 31.59 24.56 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 0.82 0.22 0.64 0.05 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 

 

อตัราการเช่าพืน้ที ่(ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558)   
 ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิประกอบดว้ยอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 11 หลงัแบ่งเป็น 46 ยูนิต และอาคารโรงงาน

จ านวน 7 หลงั โดยมรีายละเอยีดอตัราการเช่าพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 30 ม.ิย. 2558 
คลงัสนิคา้ 34 29 60 81 
โรงงาน 93 69 62 90 

รวม 41 39 61 82 
หมายเหตุ    อตัราการเช่าพื้นทีเ่ฉลีย่ทีแ่สดงในตารางขา้งต้น ค านวณจากผลรวมของพื้นทีท่ีม่ผีูเ้ช่า ณ สิ้นเดอืนส าหรบัแต่ละช่วงเวลาหาร

ดว้ยผลรวมของพืน้ทีเ่ช่าทีส่ามารถปล่อยเช่าไดข้องอาคารคลงัสนิคา้ และ/หรอือาคารโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ส าหรบัแต่ละช่วงเวลา 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน  
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ผลการด าเนินงานในอดตี 

ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมขีอ้มูลในอดตีเกีย่วกบัอตัราการเช่าพืน้ที ่อตัราค่าเช่าเฉลีย่ พืน้ทีเ่ช่า จ านวน
อาคารทีส่รา้งเสรจ็ ดงัต่อไปนี้ 

อตัราการเช่าพืน้ทีใ่นอดตี 
อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดอืนแรก ปี 2558 

อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 41 39 61 82 
อาคารคลงัสนิคา้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดอืนแรก ปี 2558 

อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 34 29 60 81 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) 144 145 150 142 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคาร (ตร.ม.) 29,450 43,300 86,800 131,800 
จ านวนคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูิต) 14 19 34 45 

อาคารโรงงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 6 เดอืนแรก ปี 2558 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 93 69 62 90 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) 179 197 198 204 
พืน้ทีใ่หเ้ช่าอาคาร (ตร.ม.) 4,200 13,800 21,900 21,900 
จ านวนโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูติ) 2 4 7 7 

หมายเหตุ -  อตัราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่แสดงในตารางข้างต้น ค านวณจากผลรวมของพื้นที่ที่มผีู้เช่า ณ สิ้นเดือนส าหรบัแต่ละ
ช่วงเวลาหารด้วยผลรวมของพื้นทีเ่ช่าที่สามารถปล่อยเช่าได้ส าหรบัแต่ละช่วงเวลา ทัง้นี้ อตัราการเช่า ณ วนัที่ 30 
มถุินายน 2558 ของทรพัยส์นิรวม ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และทรพัยส์นิประเภทโรงงานเท่ากบัรอ้ยละ 95 รอ้ยละ 
94 และรอ้ยละ 100 ตามล าดบั 

 -  อตัราค่าเช่าเฉลี่ยค านวณจากสญัญาเช่าที่มกีารปรบัปรุงโดยหกัค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent-free 
Period) และถ่วงน ้าหนกัดว้ยขนาดของพืน้ทีเ่ช่าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัสิน้งวดหรอืวนัสิน้สุดสญัญาเช่าของช่วงเวลาที่
อา้งองิตามตาราง 

ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน  
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การวเิคราะหโ์ครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานก่อนการลงทุนโดย
กองทรสัต ์

โครงสรา้งรายไดค้่าใช้จ่ายหลกัและผลการด าเนินงานในอดตีของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิทีแ่สดงอยู่ในเอกสารฉบบันี้ อาจมคีวามแตกต่างไปจากโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัและผลการด าเนินงาน
ในอนาคตของกองทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั เน่ืองจากโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิของอุตสาหกรรมอาคารคลงัสนิคา้และอาคาร
โรงงานใหเ้ช่ามลีกัษณะเฉพาะอาทเิช่น จ านวนพืน้ทีใ่หเ้ช่าของทรพัยส์นิจะทยอยเพิม่ขึน้ในแต่ละปี ทัง้นี้เนื่องจากในแต่ละ
ปีผูพ้ฒันาอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานใหเ้ชา่จะสรา้งอาคารขึน้มาใหม่ จากนัน้จงึจดัหาผูเ้ช่าเพื่อเช่าอาคารคลงัสนิคา้
และอาคารโรงงานทีส่รา้งแลว้เสรจ็ดงักล่าว ส่งผลใหร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิใน
แต่ละปีเปลีย่นแปลงค่อนขา้งมาก ซึง่ลกัษณะดงักล่าวมคีวามแตกต่างจากโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิในหลายอุตสาหกรรม
ซึง่โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัและผลการด าเนินงานในอดตีอาจแสดงแนวโน้มโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกั
และผลการด าเนินงานในอนาคตไดบ้างสว่นเช่น ธุรกจิโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้  
 

อาคารคลงัสนิคา้ 

รายได้หลกัของอาคารคลงัสนิค้าที่เป็นทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าหลกั รายได้
ค่าบรกิาร และรายได้ค่าบรกิารส่วนกลาง (ถ้ามี) โดยระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 อาคารคลงัสนิค้ามรีายได้ค่าเช่ารวม
ประมาณ 8.0 ลา้นบาท 20.9 ลา้นบาทและ 50.2 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในช่วงเวลาเดยีวกนั อาคารคลงัสนิคา้มกีาร
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็จ านวน 14 ยนูิต 19 ยนูิต และ 34 ยนูิต ตามล าดบัทัง้นี้ ส าหรบัผลประกอบการ 6 เดอืนแรกของปี 2558 
อาคารคลงัสนิคา้ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมรีายไดค้่าเช่ารวมประมาณ 75.8 ลา้นบาท ในขณะทีก่ารก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เติมทัง้หมดมคีวามคบืหน้าแลว้เสรจ็จ านวนเพิม่ขึน้เป็น 45 ยูนิตหรอืพืน้ทีเ่ช่า 131,800 ตารางเมตร จาก 
133,2821 ตารางเมตร ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารคลงัสนิค้าที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
ปรมิาณอาคารคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ในแต่ละปี 

เมื่อพจิารณาถงึอตัราการเช่าพืน้ทีข่องอาคารคลงัสนิคา้ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิพบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
จากรอ้ยละ 34 ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 81 ใน 6 เดอืนแรกของปี 2558 ในส่วนของอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารคลงัสนิคา้ 
เพิม่ขึน้ในปี 2556 มาอยู่ทีร่ะดบั 145 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน และเพิม่ขึน้ในปี 2557 มาอยู่ทีร่ะดบั 150 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน ตามล าดบั  อย่างไรกด็ ีณ สิน้เดอืนมถุินายน 2558 อตัราค่าเช่าเฉลีย่ลดลงประมาณ 8 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน เท่ากบั 142 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน เน่ืองจากคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ใหม่และมผีูเ้ช่าในปี 2558 ตัง้อยู่ในท าเล
ทีม่อีตัราค่าเช่าเฉลีย่ต ่ากว่าคลงัสนิคา้ในพืน้ทีอ่ื่น  

อนึ่ง อตัราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารคลงัสนิค้าในแต่ละปีมไิด้บ่งบอกถึงแนวโน้มอตัราค่าเช่าอาคารคลงัสนิค้าใน
ตลาด หรอืแนวโน้มอตัราค่าเช่าของอาคารคลงัสนิคา้ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เนื่องจากอาคารคลงัสนิคา้ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมทีี่
ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 7 ท าเล โดยแต่ละท าเลทีต่ัง้มอีตัราค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
ดงันัน้ แนวโน้มอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารคลงัสนิคา้ในแต่ละปีจะขึน้อยู่กบัจ านวนอาคารคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็และมผีูเ้ช่า
ในแต่ละปีว่าตัง้อยู่บนท าเลทีต่ัง้ใดเป็นหลกัและค่าเช่าอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ทีส่รา้งเสรจ็
และมีผู้เช่าในแต่ละปีมีอัตราสูงหรือต ่ากว่าอาคารคลงัสินค้ายูนิตอื่นๆ ที่จะลงทุน เพิ่มเติม อีกทัง้อตัราค่าเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ยงัแตกต่างกนัระหว่างอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูพรอ้มใหเ้ช่า (Ready-Build) และอาคารคลงัสนิคา้ตามรูปแบบที่
ผูเ้ช่าตอ้งการ (Custom-Built) อกีดว้ย  

                                                
1 หากค านวณพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ตามใบอนุญาตก่อสรา้งจะเท่ากบั 133,844 ตารางเมตร 
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อาคารโรงงาน 

รายได้หลกัของอาคารโรงงานที่จะลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าหลกั และรายได้ค่าบริการ โดย
ระหว่างปี 2555 ถงึปี 2557 อาคารโรงงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมรีายไดค้่าเช่ารวมประมาณ 8.3 ลา้นบาท 21.9 ลา้นบาท 
และ 31.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบัปี 2557 อาคารโรงงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิสรา้งแลว้เสรจ็ทัง้หมด 7 หลงัหรอืมพีืน้ที่
เช่าประมาณ 21,900 ตารางเมตร เมื่อพจิารณาถงึอตัราการเช่าพืน้ทีข่องอาคารโรงงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิพบว่ามแีนวโน้ม
ลดลงจากรอ้ยละ 93 ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 69 และรอ้ยละ 62 ในปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั เนื่องจากการก่อสรา้ง
อาคารโรงงานเพิม่ขึน้และต้องใชร้ะยะเวลาในการหาผูเ้ช่ามาเตมิเตม็ อย่างไรกต็ามใน 6 เดอืนแรกของปี 2558 อาคาร
โรงงานที่จะลงทุนเพิม่เติมมอีตัราการเช่าพื้นที่รอ้ยละ 90 ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารโรงงานที่จะลงทุน
เพิม่เตมิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามปรมิาณอาคารโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ในแต่ละปี 

ส าหรบัอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารโรงงานในแต่ละปีมไิดบ้่งบอกถงึแนวโน้มอตัราค่าเช่าอาคารโรงงานในตลาด 
หรอืแนวโน้มอตัราค่าเช่าของอาคารโรงงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เน่ืองจากอาคารโรงงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมที าเลทีต่ัง้อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม 4 ท าเล โดยแต่ละท าเลทีต่ัง้มอีตัราค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารโรงงานทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ 
แนวโน้มอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารโรงงานในแต่ละปีจะขึน้อยู่กบัจ านวนอาคารโรงงานทีส่รา้งเสรจ็และมผีูเ้ช่าในแต่ละปี
ว่าตัง้อยู่บนท าเลทีต่ัง้ใดเป็นหลกัและค่าเช่าอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมทีส่รา้งเสรจ็และมผีูเ้ช่า
ในแต่ละปีมอีตัราสงูหรอืต ่ากว่าอาคารโรงงานหลงัอื่นๆ ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ดงันัน้ การเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของ
อาคารโรงงานในปี 2555 ถงึปี 2556 ซึง่คดิเป็น 18 บาทต่อตารางเมตร ในปี 2556 ถงึปี 2557 ซึง่คดิเป็น 1 บาทต่อตาราง
เมตร และในปี 2557 ถงึ 6 เดอืนแรกของปี 2558 ซึง่คดิเป็น 6 บาทต่อตารางเมตร จงึแตกต่างกนัเนื่องจากอาคารโรงงาน
ทีน่ ามาค านวณหาอตัราค่าเช่าเฉลีย่ในแต่ละปีมที าเลและลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
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สรปุภาพรวมของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรกและทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ขอ้มลูทัว่ไปของอาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงานใหเ้ช่าทีก่องทรสัตล์งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

โครงการ / นิคมอตุสาหกรรม / 
สวนอตุสาหกรรม 

รปูแบบการลงทุน* ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ภาพรวมทรพัยสิ์น 
ภายหลงัการลงทุนเพ่ิมเติม 

อาคาร ท่ีดิน 
จ านวน
อาคาร  
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
อาคาร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
อาคาร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

อาคารคลงัสินค้า            
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
บางนา 

กรรมสทิธิ ์ สทิธกิารเช่า 30 ปี 4 5,540 2.6 6 9,100 5.9 10 14,640 4.0 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 4 15,800 7.4 - - - 4 15,800 4.3 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
ศรรีาชา 

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

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
แหลมฉบงั 2** 

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

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
บางพล ี1** 

สทิธกิารเช่า
ประมาณ 27 ถงึ 

28 ปี 
(ถงึ 21 ก.พ. 86) 

สทิธกิารเช่า***
ประมาณ 27 ถงึ 

28 ปี 
(ถงึ 21 ก.พ. 86) 

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

สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจนีบุร ี กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 1 10,020 4.7 - - - 1 10,020 2.7 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
วงัน้อย 2** 

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

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี** 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ - - - 4 11,400 7.3 4 11,400 3.1 
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โครงการ / นิคมอตุสาหกรรม / 
สวนอตุสาหกรรม 

รปูแบบการลงทุน* ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ภาพรวมทรพัยสิ์น 
ภายหลงัการลงทุนเพ่ิมเติม 

อาคาร ท่ีดิน 
จ านวน
อาคาร  
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
อาคาร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
อาคาร 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีอาคาร
ประมาณ 
(ตร.ม.) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
พานทอง 1** 

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

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ 
บางพล ี3** 

สทิธกิารเช่า 30 ปี สทิธกิารเช่า 30 ปี - - - 13 56,700 36.5 13 56,700 15.3 

รวมอาคารคลงัสินค้า   25 160,523 74.8 46 133,282 85.9 71 293,805 79.5 
อาคารโรงงาน            
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี*้* กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 2 6,750 3.1 1 2,250 1.4 3 9,000 2.4 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 11 33,350 15.5 - - - 11 33,350 9.0 
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 4 8,675 4.0 - - - 4 8,675 2.3 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 1 1,625 0.8 1 1,200 0.8 2 2,825 0.8 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์ 2 3,600 1.7 1 3,600 2.3 3 7,200 1.9 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร** สทิธกิารเช่า 30 ปี สทิธกิารเช่า 30 ปี - - - 4 14,850 9.6 4 14,850 4.0 
รวมอาคารโรงงาน   20 54,000 25.2 7 21,900 14.1 27 75,900 20.5 

รวมอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน  45 214,523 100.0 53 155,182 100.0 98 369,705 100.0 
หมายเหตุ * ส าหรบัการลงทุนในสทิธกิารเช่าในทีด่นิ มเีงือ่นไขใหทุ้บอาคารทิง้เมือ่สิน้อายุสญัญาเช่าทีด่นิ 

**  ทพีารค์ตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมใหแ้ก่ทีด่นิซึง่กองทรสัต์จะลงทุนหรอืใหส้ทิธแิก่กองทรสัต์ในการใชท้ีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องตน เพือ่เป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดย
ไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ 

***  ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 เดมิเป็นสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิประมาณ 28 ปี แต่เนื่องจากทพีารค์ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของกรรมสทิธิใ์น
ทีด่นิเดมิ กองทรสัต์จงึไดท้ าบนัทกึขอ้ตกลงกบัทพีารค์ เพือ่รบัรองฐานะของกองทรสัต์ว่าเป็นผูเ้ช่าทีด่นิโดยตรงจากทพีาร์ค โดยใหก้ารเช่าทีด่นิระหว่างกองทรสัต์และทพีาร์คยงัคงมผีลผูกพนัสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย 

ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 
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ขอ้มลูรายละเอยีดผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (ณ วนัที ่
30 มถุินายน 2558) 

อาคารคลงัสนิคา้ 

ล าดบั รายชือ่ผูเ้ช่า 
อตัราสว่นรายได้
ต่อรายไดร้วม

(รอ้ยละ) 

อายุสญัญาเช่า
โดยประมาณ 

(ปี) 

ปีทีค่รบก าหนด
อายุสญัญาเช่า 

(พ.ศ.) 
สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Berli Jucker Logistics Co., Ltd. 10.7 12.01 2570 ไทย โลจสิตคิส ์

2 Lazada Co., Ltd. 9.5 3.00 2560 และ 
2562 

เยอรมนั อุปโภค บรโิภค 

3 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 7.7 3.00 2559 ญีปุ่น่ ยานยนต ์

4 Siam Makro Public Co., Ltd. 7.7 10.01 2567 ไทย อุปโภค บรโิภค 

5 CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd. 5.3 3.00 2558 สหรฐัอเมรกิา โลจสิตคิส ์

รวม  40.8  
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยูนิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน  

อาคารโรงงาน 

ล าดบั รายชือ่ผูเ้ช่า 
อตัราสว่นรายได้
ต่อรายไดร้วม

(รอ้ยละ) 

อายุสญัญา
เช่า

โดยประมาณ 
(ปี) 

ปีทีค่รบ
ก าหนดอายุ
สญัญาเช่า
(พ.ศ.) 

สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Global Piping Solutions Co., Ltd. 24.9 5.00 2562 ไซปรสั ผลติท่อ 

2 Nederman S.E.A. Co., Ltd. 7.8 3.00 2559 สวเีดน ผลติตวักรองอากาศ 

3 KB Systems (Thailand) Co., Ltd. 7.0 3.00 2559 เยอรมนั อเิลก็ทรอนิกส ์

4 Plaloc Asia (Thailand) Co., Ltd. 6.6 3.00 2559 ญีปุ่น่ อาหาร 

5 Trancy Logistics (Thailand) Co., Ltd. 5.1 3.00 2560 ญีปุ่น่ โลจสิตคิส ์

รวม  51.3  
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 
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ทรพัยส์นิรวม (อาคารคลงัสนิคา้ และโรงงาน) 

ล าดบั รายชือ่ผูเ้ช่า 
อตัราสว่นรายได้
ต่อรายไดร้วม

(รอ้ยละ) 

อายุสญัญาเช่า
โดยประมาณ 

(ปี) 

ปีทีค่รบก าหนด
อายุสญัญาเช่า

(พ.ศ.) 
สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Berli Jucker Logistics Co., Ltd. 7.9 12.01 2570 ไทย โลจสิตคิส ์

2 Lazada Co., Ltd.    7.0 3.00 2560 และ 
2562 

เยอรมนั อุปโภค บรโิภค 

3 Global Piping Solutions Co., Ltd.    6.7 5.00 2562 ไซปรสั ผลติท่อ 

4 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 5.6 3.00 2559 ญีปุ่น่ ยานยนต ์

5 Siam Makro Public Co., Ltd. 5.6 10.01 2567 ไทย อุปโภค บรโิภค 

รวม  32.7  
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 
 

ขอ้มลูผูเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงาน (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) 
ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมผีูเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานจ าแนกตาม

สญัชาตขิองผูเ้ช่าดงัต่อไปนี้ 
อตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมแบ่งตามสญัชาตผิูเ้ช่า 

ผูเ้ช่า (อาคารคลงัสนิคา้) ผูเ้ช่า (อาคารโรงงาน) 

              

          

         
     

         
    

             
             

              

            

                    

 

              

             

             

            

             

            

              

             

 
ผูเ้ช่า (อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน) 

ญีปุ่น่    .  

ไทย    .  

เยอรมนั  
  .  โรงว่าง   .  

อเมรกิา   .  

ไซปรสั   .  

ไตห้วนั   .  

เดนมารก์   .  

ฮ่องกง   .  

สวติเซอรแ์ลนด ์ 
 .   
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หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก
เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 

ทีม่า   ทพีารค์และไทคอน 
 

 ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยสนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดผูเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และ
อาคารโรงงาน จ าแนกตามประเภทธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

อตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมแบ่งตามอุตสาหกรรม 
ประเภทธุรกจิ (อาคารคลงัสนิคา้) ประเภทธุรกจิ (อาคารโรงงาน) 

โลจสิตคิส ์   .  

อุปโภค บรโิภค  
  .  

อเิลก็ทรอนิกส ์ 
 .  

อื่นๆ   .  

โรงว่าง   .  

ยานยนต ์ 
  .  

 

โลจสิตคิส ์  .  

อุปโภค บรโิภค  
 .  

อเิลก็ทรอนิกส ์ 
  .  อื่นๆ    .  

โรงว่าง   .  

ยานยนต ์ 
  .  

 
ประเภทธุรกจิ (อาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน) 

โลจสิตคิส ์   .  

อุปโภค บรโิภค  
  .  

อเิลก็ทรอนิกส ์ 
  .  

อื่นๆ    .  

โรงว่าง   .  

ยานยนต ์   .  

 
หมายเหตุ รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเวน้บางยนูิตทีผู่เ้ช่าเริม่เช่าหลงัจาก

เดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน  
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อายุของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) 
 ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิส่วนใหญ่เป็นอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานทีม่อีายุน้อย

กว่า 4 ปีโดยมรีายละเอยีดของอายุอาคาร ดงัต่อไปนี้ 

อายุอาคาร 
คดิเป็นอตัราสว่นของ 

พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทัง้หมด (รอ้ยละ) 
คดิเป็นอตัราสว่นของ 

พืน้ทีอ่าคารโรงงานทัง้หมด (รอ้ยละ) 
น้อยกว่า 4 ปี 96.89 76.75 
ตัง้แต่ 4 ถงึ 8 ปี 3.11 5.53 
มากกว่า 8 ปี - 17.72 

รวม 100.00 100.00 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 

อายุคงเหลอืของสญัญาเช่า (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558)  
ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และ ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดการครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในแต่ละ

ปีของอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน ดงัต่อไปนี้ 
 อาคารคลงัสนิคา้ 

ปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า 
(พ.ศ.) 

คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 
คลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์

ลงทุนครัง้แรก 
คลงัสนิคา้ทีก่องทรสัตจ์ะ

ลงทุนเพิม่เตมิ 
รวม 

ภายในปี 2558 1.7 6.4 8.1 
ภายในปี 2559 15.9 0.5 16.4 
ภายในปี 2560 8.5 23.1 31.7 
ภายในปี 2561 0.0 5.0 5.0 
ภายในปี 2562 7.9 1.9 9.8 
หลงัจากปี 2562 16.9 12.0 29.0 

รวม 50.9 49.1 100.0 
 อาคารโรงงาน 

ปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า 
(พ.ศ.) 

คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 
โรงงานทีก่องทรสัตล์งทุน

ครัง้แรก 
โรงงานทีก่องทรสัตจ์ะ

ลงทุนเพิม่เตมิ 
รวม 

ภายในปี 2558 6.5 0.0 6.5 
ภายในปี 2559 30.3 15.9 46.2 
ภายในปี 2560 5.1 9.5 14.6 
ภายในปี 2561 0.0 4.7 4.7 
ภายในปี 2562 24.9 3.2 28.1 
หลงัจากปี 2562 0.0 0.0 0.0 

รวม 66.8 33.2 100.0 
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 ทรพัยส์นิรวม (อาคารคลงัสนิคา้ และโรงงาน) 

ปีทีค่รบก าหนดอายุสญัญาเช่า 
(พ.ศ.) 

คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ) 
ทรพัยส์นิรวมทีก่องทรสัต์

ลงทุนครัง้แรก 
ทรพัยส์นิรวมทีจ่ะลงทุน

เพิม่เตมิ  
รวม 

ภายในปี 2558 3.0 4.7 7.7 
ภายในปี 2559 19.8 4.7 24.5 
ภายในปี 2560 7.6 19.5 27.1 
ภายในปี 2561 0.0 4.9 4.9 
ภายในปี 2562 12.4 2.3 14.7 
หลงัจากปี 2562 12.4 8.8 21.2 

รวม 55.2 44.8 100.0 
หมายเหตุ รายได้รวมที่ใช้ในการค านวณจะเป็นรายได้รวมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน 2558 (ยกเว้นบางยูนิตที่ผู้เช่าเริม่เช่า

หลงัจากเดอืนมถุินายน 2558 จะน ารายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าเดอืนแรกมาใชใ้นการค านวณ) 
ทีม่า  ทพีารค์และไทคอน 

 
อนึ่ง ภายในปี 2558 มสีญัญาเช่าทีจ่ะครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าจ านวน 8 สญัญา คดิเป็น

อตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมรอ้ยละ 7.7 ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนครัง้แรกและทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ช่ า
ทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่สญัญาเช่าจะครบก าหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าข้างต้นไม่ต่อสญัญาเช่า 
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจะไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะค านึงถงึประโยชน์ของกองทรสัต์และ
ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธขิองผูเ้ช่ารายย่อยในการซือ้ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก (Option to Buy)  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 สญัญาเช่าของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก จ านวน 7 สญัญา ใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่ารายย่อย
ในการซือ้ทรพัยส์นิซึง่ไดแ้ก่ทีด่นิและอาคารโรงงาน (Option to Buy) ตามราคาใชส้ทิธ ิ(Exercise Price) และวนัใชส้ทิธ ิ
(Exercise Date) ทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละสญัญา โดยสามารถแบ่งตามลกัษณะทีส่ าคญัออกเป็น 2 ประเภท ไดด้งันี้  

1. สญัญาเช่าที่ก าหนดราคาใช้สทิธสิ าหรบัราคาที่ดนิและราคาอาคาร ไว้เป็นจ านวนที่แน่นอนแล้ว จ านวน 1 
ฉบบั ไดแ้ก่ 

ล าดบัท่ี โรงงาน ท่ีตัง้ ระยะเวลาการเช่า ราคาท่ีดิน 
ราคา
อาคาร 

ระยะเวลาท่ีใช้สิทธิได้ 

1 SF.B1.9 A32,39 อมตะซติี ้ 1 ก.พ. 2556 – 31 ม.ค. 2559 ถูกก าหนด ถูกก าหนด ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการเชา่ 

2. สญัญาเช่าที่ก าหนดราคาใช้สทิธิส าหรบัราคาที่ดินเป็นราคาตลาดในวนัใช้สทิธิ และก าหนดราคาใช้สทิธิ
ส าหรบัอาคารไวเ้ป็นจ านวนทีแ่น่นอนแลว้ จ านวน 6 ฉบบั ดงันี้ 

ล าดบัท่ี โรงงาน ท่ีตัง้ ระยะเวลาการเช่า ราคาท่ีดิน ราคาอาคาร ระยะเวลาท่ีใช้สิทธิได้ 
1 SF.A1.8/1 L_42 ป่ินทอง 1 ม.ีค. 2556 – 29 ก.พ. 2559 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
2 SF.A2.7/1 G_032/4  ป่ินทอง 1 เม.ย. 2557 – 31 ม.ีค. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
3 SF.A2.7/2 G_032/3 ป่ินทอง 1 เม.ย. 2557 – 31 ม.ีค. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
4 SF.A2.7/3 G_032/2 ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
5 SF.B3.5 G_033/2 ป่ินทอง 1 เม.ย. 2557 – 31 ม.ีค. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
6 SF.L4.4 G_033 ป่ินทอง 1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 

 
  ดงันัน้ เพื่อมใิหก้องทรสัตไ์ดร้บัผลกระทบจากสญัญาเช่าดงักล่าว ซึง่อาจจะท าใหก้องทรสัต์ไม่สามารถจ าหน่าย
ทรพัยส์นิดงักล่าวไดใ้นราคายุตธิรรมสญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิดงักล่าวระหว่างกองทรสัต์กบัไทคอน รวมถงึสญัญาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ไดม้กีารระบุเงื่อนไขเพิม่เตมิโดยสรุปไดด้งันี้ 

 หากผู้เช่ารายย่อยใชส้ทิธดิงักล่าว และ “ราคายุติธรรม” (Fair Price) ในวนัจดทะเบยีนซือ้ขายทรพัย์สนิ
ระหว่างกองทรสัต์กบัผูเ้ช่ารายย่อย สูงกว่า ราคาใชส้ทิธหิกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการขายทรพัย์สนิดงักล่าว 
(Exercise Price - net)  ไทคอนจะชดเชยส่วนต่างระหว่าง ราคายุตธิรรม (Fair Price) กบั ราคาใชส้ทิธหิกั
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการขายทรพัยส์นิดงักล่าว (Exercise Price - net) ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นในการขาย
ทรพัยส์นิไดแ้ก่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

โดย ราคายุตธิรรม (Fair Price) หมายถงึ ราคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้ แลว้แต่ราคาใดสงูกว่า 

1) ราคาตลาด ณ วนัจดทะเบยีนซื้อขายทรพัย์สนิระหว่างกองทรสัต์กบัผู้เช่ารายย่อย โดยค านวณจาก
ราคาประเมนิเฉลี่ยระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ 2 ราย เลอืกโดยผู้จดัการกองทรสัต์ 1 ราย 
และทรสัต ี1 ราย หรอื 

2) ตน้ทุนของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์(Acquisition Price)  

 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ไดจ้ดัใหม้บีญัชดีแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) เพื่อวตัถุประสงค์
ทีจ่ะด ารงเงนิไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างทีจ่ะต้องชดเชยใหแ้ก่กองทรสัต์ จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาใชส้ทิธิ
โดยจ านวนเงนิดงักล่าวจะมกีารปรบัปรุงเป็นรายปีเมื่อกองทรสัต์มกีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิเพื่อใหส้ะทอ้น
กบัจ านวนสว่นต่างทีจ่ะตอ้งชดเชยซึง่อาจเปลีย่นไปตามราคายุตธิรรมของทรพัยส์นิ และจ านวนสทิธขิองผูเ้ช่า
รายย่อยในการซือ้ทรพัยส์นิซึง่ไดแ้ก่ทีด่นิและอาคารโรงงาน (Option to Buy) ทีย่งัคงเหลอือยู่ เพื่อใหม้ัน่ใจได้
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ว่า ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) จะมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะช าระสว่นต่างดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ หากผูเ้ช่ารายย่อยมี
การใชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิ 

 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะยกเวน้ค่านายหน้าในการขายทรพัยส์นิดงักล่าว 

 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ด (Best Effort) ใน
การหาทรพัยส์นิประเภทโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ทีม่รีาคา ขนาด ท าเล และอตัราค่าเช่าทีไ่ม่ดอ้ยกว่าทรพัยส์นิ
ดงักล่าว และไทคอนจะยกเวน้ค่านายหน้าส าหรบัการจดัหาทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ 

 
  นอกจากนี้ ส าหรบักรณีสญัญาเช่าทัง้ 6 ฉบบัทีผู่เ้ช่าอาจใชส้ทิธไิดต้ลอดระยะเวลาการเช่าขา้งต้น จะมเีงื่อนไข
เพิม่เตมิเกีย่วกบัเงนิชดเชยค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัตด์งันี้  

 ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัย์สนิดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ (สิน้สุดในวนัที่ 23
ธนัวาคม 2558) หากผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิดงักล่าว และกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิ
ทดแทน ณ ส านักงานที่ดินได้ในวันจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่า รายย่อย ณ 
ส านกังานทีด่นิ ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ตกลงจะชดเชยเงนิใหแ้กก่องทรสัตต์ามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

เงนิชดเชย = รายไดค้่าเช่าและคา่บรกิารทีค่วรไดร้บั – ก าไรของกองทรสัตจ์ากการขายทรพัยส์นิ – ผลตอบแทน
จากการน าเงนิไปลงทุน 

โดย    “รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารทีค่วรได้รบั” เท่ากบั ค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร ณ วนัใชส้ทิธขิองผูเ้ช่ารายย่อย x ระยะเวลาชดเชย 

      “ระยะเวลาชดเชย” เท่ากบั ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนซือ้ขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งใหแ้ก่ผู้
เช่ารายย่อยจนถงึวนัทีค่รบรอบระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่
กองทรสัต ์ 

      “ก าไรของกองทรสัต์จากการขายทรพัย์สนิ”เท่ากบั ก าไรสุทธิทางบญัชีจากการขายทรพัย์สนิ
ดงักล่าว 

      “ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุน”เท่ากบั ผลตอบแทนทีก่องทรสัต์จะไดร้บัจากการน าเงนิที่
ไดร้บัจากการขายทรพัยส์นิดงักล่าวไปลงทุนในช่วงระยะเวลาชดเชย 

โดยไทคอนจะช าระเงินชดเชยให้แก่กองทรสัต์ ณ วนัครบรอบระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิ ์
ทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต ์(ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 2558) 

ในการพจิารณาลงทุนส าหรบัการลงทุนครัง้แรก ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นทรพัยส์นิ
ที่มีศกัยภาพ ทัง้ในแง่ท าเลที่ตัง้ ความน่าเชื่อถือของผู้เช่ารายย่อย หรอืระยะคงเหลือของสญัญาเช่าและการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหก้บักองทรสัต์ ประกอบกบัจากการตรวจสอบ
ขอ้มลูการใชส้ทิธใินช่วง 5 ปียอ้นหลงัก่อนการลงทุนครัง้แรกพบว่า ผูเ้ช่ารายย่อยมกีารใชส้ทิธเิพยีงรอ้ยละ 4.68 ของพืน้ที่
เช่าตามสญัญาที่มสีทิธใินการซื้อทรพัย์สนิทัง้หมด ทัง้น้ี กองทรสัต์ไดจ้ดัให้มมีาตรการป้องกนัความเสีย่งอย่างเพยีงพอ 
เหมาะสม ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ และเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

นอกจากนี้ ผูเ้ช่ารายย่อยมแีนวโน้มทีจ่ะรอ้งขอสทิธใินการซือ้ทรพัยส์ิน (Option to Buy) ในสญัญาเช่ามากขึน้ 
ดงันัน้ หากกองทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สนิที่มีศักยภาพที่มีเงื่อนไขดงักล่าวอาจท าให้กองทรัสต์เสยีโอกาสลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีม่คีุณภาพ ท าเลเหมาะสม และมผีูเ้ช่ารายย่อยทีม่คีุณภาพ  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธขิองผูเ้ช่าในการยา้ยไปเช่าคลงัสนิคา้ภายในกลุ่มทพีารค์ก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า 
(Option to Swap)  

เนื่องจากทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมบางรายการซึ่งตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 มสีญัญาเช่าที่
ผูเ้ช่ารายย่อยท ากบัทพีารค์จ านวนรวม 12 ยนูิตรายละเอยีดดงันี้  

 

ล าดบัท่ี คลงัสินค้า ท่ีตัง้ ระยะเวลาการเช่า 
ระยะเวลาท่ีใช้สิทธิ

ได้ 
1 W11/1 วงัน้อย 2 25 ม.ิย. 2557 – 24 ม.ิย. 2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
2 W11/2 วงัน้อย 2 25 ม.ิย. 2557 – 24 ม.ิย. 2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
3 W11/3 วงัน้อย 2 25 ม.ิย. 2557 – 24 ม.ิย. 2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
4 W11/4 วงัน้อย 2 25 ม.ิย. 2557 – 24 ม.ิย. 2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
5 W2/1 อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 3 ต.ค. 2557 – 2 ต.ค. 2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
6 W2/2 อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 25 ธ.ค. 2557 – 24 ธ.ค.2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
7 W5/1 บางพล ี3 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
8 W5/2 บางพล ี3 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2560 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
9 W5/3 บางพล ี3 1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2561 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
10 W5/4 บางพล ี3 1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2561 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
11 W5/5 บางพล ี3 1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2562 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
12 W5/6 บางพล ี3 1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2562 ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 

หมายเหตุ  เงนิประกนัการเชา่จะอยู่ระหว่าง 3 เดอืนถงึ 6 เดอืนของค่าเชา่และค่าบรกิารรายเดอืนตามสญัญาเชา่ 

ซึง่ทพีารค์ใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่ารายย่อยในการยา้ยไปเช่าคลงัสนิคา้ภายในกลุ่มทพีารค์ก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าได ้
(Option to Swap) (ทัง้นี้ กลุ่มทพีารค์ หมายถงึ ทพีารค์ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีท่พีารค์เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
และกองทรสัต์) กล่าวคอืผู้เช่าสามารถใชส้ทิธยิกเลกิสญัญาเช่าเดมิ และย้ายไปเช่าคลงัสนิค้าอื่นในกลุ่มทพีารค์ไดต้ลอด
ภายในระยะเวลาการเช่าโดยไม่ถูกยดึเงนิประกนัการเช่า 

อน่ึง สญัญาเช่าทีม่เีงื่อนไขดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31.0 ของพืน้ทีร่วมของอาคารของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิในครัง้นี้ หรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11.7 ของพืน้ทีร่วมของอาคารของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

ดงันัน้ เพื่อมใิหก้องทรสัต์ไดร้บัผลกระทบจากสญัญาเช่าดงักล่าว ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งต้น 
ทพีารค์ตกลงจะชดเชยใหแ้ก่กองทรสัตใ์นจ านวนเงนิเท่ากบัเงนิประกนัการเช่าตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่า รวมถงึในกรณีทีผู่้
เช่ารายย่อยรายดงักล่าวมกีารต่อสญัญาเช่าและยงัคงเงื่อนไขดงักล่าวอยู่ ดงันัน้ กองทรสัต์จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการที่
ผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธติามสญัญาเช่าดงักล่าว  

 ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งตน้ ทพีารค์ตกลงจะชดเชยใหแ้ก่กองทรสัตภ์ายในระยะเวลา 30 
วนั นบัจากวนัทีผู่เ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธใินการยา้ยไปคลงัสนิคา้ภายในกลุ่มทพีารค์ 

 ในการคดัเลอืกทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน ผู้จดัการกองทรสัต์พจิารณาจากท าเลทีต่ัง้ อายุ และศกัยภาพของทรพัยส์นิ 
โดยพจิารณาเงื่อนไขในสญัญาเช่า ระยะเวลาเช่า และชื่อเสยีงของผูเ้ช่ารายย่อยเป็นปจัจยัประกอบ ส าหรบัคลงัสนิคา้ทีใ่ห้
สทิธผิูเ้ช่าในการยา้ยไปเช่าภายในกลุ่มทพีาร์คก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าขา้งต้น ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาแลว้ว่า 
ทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพ มผีูเ้ช่าทีม่ชีื่อเสยีง ประกอบกบัในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธดิงักล่าว ทพีารค์ตกลงจะ
ชดเชยเงนิประกนัการเช่าให้แก่กองทรสัต์เท่ากบัเงนิประกนัการเช่าตามที่ร ะบุไว้ในสญัญาเช่า ผู้จดัการกองทรสัต์จงึมี
ความเหน็ว่าความเสีย่งและผลกระทบจากการใชส้ทิธขิองผูเ้ช่าขา้งตน้ น่าจะไม่มนียัส าคญั 
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 การรบัประกนัการมผีูเ้ช่า 

ทพีาร์คและไทคอน ในฐานะผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ ตกลงจะรบัประกนัการมีผู้ เช่าส าหรบัทรพัย์สนิเฉพาะ
รายการทีไ่ม่มผีูเ้ช่า ณ วนัที ่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน จะชดเชยรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต์ตามอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิารในจ านวนเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารของผูเ้ช่ารายย่อยรายล่าสุดทีเ่ช่าทรพัยส์นิทีร่บัประกนัดงักล่าว 
เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุนหรอืจนกว่าทรพัยส์นิทีร่บัประกนันัน้จะมผีูเ้ช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถงึก่อน โดย
มรีายละเอยีดทรพัยส์นิมเีงื่อนไขการรบัประกนัดงันี้ 

รายละเอยีดทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกทีเ่ขา้เงื่อนไขการรบัประกนั 

ล าดบั
ท่ี 

คลงัสินค้า
/ โรงงาน 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ี

รบัประกนั 
อตัราค่าเช่าท่ี
รบัประกนั 

ระยะเวลาท่ีรบัประกนั 

1 โรงงาน  
1 ยนูิต 

โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
ป่ินทอง  

2,500 
ตารางเมตร 

190 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุนครัง้แรก
(สิน้สุด ณ วนัที ่21 ธนัวาคม 2558) 

3 คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ บางพล ี1 

8,016 
ตารางเมตร 

140 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุนครัง้แรก 
(สิน้สุด ณ วนัที ่21 ธนัวาคม 2558) 

4 คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ บางพล ี11 

3,955 
ตารางเมตร 

122 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

รบัประกนัจนสิน้สุดสญัญาเช่าปจัจุบนั  
(สิน้สุด ณ วนัที ่14 เมษายน 2562) 

5 คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ บางพล ี12 

6,588 
ตารางเมตร 

160 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

รบัประกนัจนผูเ้ช่าเช่าเตม็พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมดของ
อาคาร (สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

6 คลงัสนิคา้
4 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ บางนา3 

5,540 
ตารางเมตร 

165 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุนครัง้แรก 
(สิน้สุด ณ วนัที ่21 ธนัวาคม 2558) 

 

หมายเหตุ 
 

1 เนื่องจากผู้เช่าคลงัสนิค้าดงักล่าวท าสญัญาเช่าพื้นที่ของอาคารดงักล่าวเพียง 11,705 ตารางเมตร จากพื้นที่รวม 16,236 
ตารางเมตร โดยสญัญาเช่ามผีลตัง้แต่วนัที่ 15 เมษายน 2557 และจะสิ้นสุดในวนัที่ 14 เมษายน 2562 ดงันัน้ ทพีาร์ครบั
ประกนัการมผีูเ้ช่าใหก้บักองทรสัต์ในส่วนของพืน้ทีอ่าคารจ านวน 3,955 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามอตัราค่า
เช่าทีผู่เ้ช่าเช่าในปจัจุบนั  นับแต่วนัลงทุนครัง้แรกจนถงึวนัสิ้นสุดสญัญา หรอืจนกว่าจะสามารถหาผูเ้ช่ามาเช่าพื้นทีใ่นส่วนที่
รบัประกนัได้ ทัง้นี้  การรบัประกนัการมผีู้เช่าดงักล่าว ไม่รวมการรบัประกนัการมผีู้เช่าในส่วนพื้นที่ส านักงานจ านวน 576 
ตารางเมตร 

2 เนื่องจากผูเ้ช่าคลงัสนิคา้เช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้เพยีง 17,455 ตารางเมตรจากพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด ดงันัน้ ทพีารค์รบัประกนัการมผีู้
เช่าให้กบักองทรสัต์ในการเช่าในระยะแรกส าหรบัพื้นที่ทีเ่หลอืจ านวน 6,588 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตาม
อตัราค่าเช่าทีผู่เ้ช่าเช่าในปจัจุบนั นบัแต่วนัลงทุนครัง้แรกจนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2559 

3 เนื่องจากผูเ้ช่าคลงัสนิคา้ไดข้อยกเลกิสญัญาเช่าเดมิซึ่งเริม่ตัง้แต่วนัที ่25 พฤษภาคม 2555 ถงึ 24 พฤษภาคม 2558 และขอ
เขา้ท าสญัญาใหมโ่ดยมรีะยะเวลายาวขึน้จากเดมิ 2 ปี โดยสญัญาเช่าใหม่เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2557 ถงึ 31 พฤษภาคม 
2560 อย่างไรกด็ ีผูเ้ช่าไดข้อปรบัลดอตัราค่าเช่าเลก็น้อย ดงันัน้ ทพีารค์จงึรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหก้บักองทรสัต์ในอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารตามอตัราเดมิของผูเ้ช่าก่อนการแกไ้ขสญัญาเช่า เป็นระยะเวลา 12 เดอืน นบัจากวนัทีโ่อนทรพัยส์นิใหก้องทรสัต์ 
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รายละเอยีดทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

ในกรณีที่ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมนัน้มีพื้นที่ให้เช่าว่างอยู่ ณ วันลงทุน หรือ ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน 
สามารถจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยเพื่อเขา้ท าสญัญาเช่ากบักองทรสัต์ได ้แต่ระยะเวลาการเช่า และการช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร 
รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ยงัไม่เริม่ตน้ ณ วนัลงทุน หรอืระยะเวลาการเช่าของสญัญาเช่าไดเ้ริม่ต้นแลว้แต่ยงัอยู่
ในระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent-Free Period) (“ระยะเวลาปลอดค่าเช่า”) หรอือยู่ในระยะเวลาทีผู่เ้ช่ารายย่อยมสีทิธชิ าระ
ค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ในอตัราทีต่ ่ากว่าอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง 
(หากมี) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าที่ผู้เช่ารายย่อยต้องช าระเมื่ อพ้นระยะเวลาที่ผู้เช่ารายย่อยมีสทิธิดงักล่าวแล้ว 
(Fitting-Out Period) (“ระยะเวลาลดค่าเช่า”) ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอนในฐานะผูข้าย หรอืผูใ้หเ้ช่า (แลว้แต่กรณี) ตกลงที่
จะชดเชยส าหรับพื้นที่เช่าที่ว่างดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ในอตัราเท่ากับอตัราค่าเช่าและค่าบริกา ร รวมทัง้ค่าบริการ
สว่นกลาง (หากม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าทีท่ ากบัผูเ้ช่ารายย่อยในพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างนัน้ หรอืพืน้ทีอ่ื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
กบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างในกรณีทีพ่ืน้ทีเ่ช่าทีว่่างดงักล่าวไม่เคยมผีูเ้ช่ารายย่อยมาก่อน หรอืในจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของอัตราค่า
เช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีก่องทรสัต์ไดร้บัจรงิ กบัอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิาร
สว่นกลาง (หากม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อพน้ระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรอืระยะเวลาลด
ค่าเช่า (แลว้แต่กรณี) (“อตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า”) เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัลงทุน หรอืนับตัง้แต่วนัลงทุนจนถงึ
วนัทีก่องทรสัต์ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ หรอืนับตัง้แต่วนัลงทุนจนถงึวนัทีก่องทรสัต์ไดร้บัค่าเช่า ค่าบรกิาร 
รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อพน้ระยะเวลาปลอด
ค่าเช่าหรอืระยะเวลาลดค่าเช่า (แลว้แต่กรณี) (แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน) (“ระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า”) อนึ่ง ทพีารค์ 
และ/หรอื ไทคอนและกองทรสัต์อาจพจิารณาตกลงร่วมกนัในการชดเชยการมผีูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่่าง
ซึง่อาจเกดิขึน้ในภายหลงัได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของ ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน 

ทัง้นี้ หากสญัญาเช่าที่กองทรัสต์ท ากับผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ตามหลักเกณฑ์เรื่องการชดเชยดังกล่าว ซึ่ง  
ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน เป็นผูจ้ดัหา สิน้สุดลงภายในระหว่างระยะเวลา 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัลงทุน ทพีารค์ และ/หรอื 
ไทคอน ตกลงจะชดเชยการมีผู้เช่ารายย่อยส าหรบัพื้นที่เช่าที่ว่างดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ โดยใช้หลกัเกณฑ์เรื่องการ
ชดเชยดงักล่าวโดยอนุโลม 

อย่างไรกด็ี ในกรณีที่ทีพาร์ค และ/หรอื ไทคอน สามารถจดัหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเข้าท าสญัญาเช่าได้
ภายในระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า แต่ (1) อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี น้อยกว่า
อตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า หรอื (2) สญัญาเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลาปลอดค่าเช่าหรอืระยะเวลาลดค่าเช่า ในกรณีขา้งต้นที
พารค์ และ/หรอื ไทคอน ตกลงทีจ่ะช าระเงนิใหแ้ก่กองทรสัตใ์นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของอตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า กบัอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามสญัญาเช่าทีท่ ากบัผูเ้ชา่รายย่อยรายใหมด่งักล่าวหรอือตัราค่า
เช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามที่กองทรสัต์ไดร้บัจรงิ (แลว้แต่กรณี) จนถึง  (1) วนัครบก าหนด
ระยะเวลา 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัลงทุน หรอื (2) จนถึงวนัที่ ทพีาร์ค และ/หรอื ไทคอน สามารถตกลงอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าวใหม้อีตัราไม่น้อยกว่าอตัราชดเชยการมผีู้
เช่า แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน  
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รายละเอยีดทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ขา้เงื่อนไขการรบัประกนั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั
ท่ี 

คลงัสินค้า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
อตัราค่าเช่าท่ี
รบัประกนั 

ระยะเวลาท่ีรบัประกนั 

1 คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส์
พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1(บ)ี 

2,450 
ตารางเมตร 

140 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน 
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่า

รายย่อยรายใหม ่
2 คลงัสนิคา้ 

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ แหลมฉบงั 2 
4,900 

ตารางเมตร 
160 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน 
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่า

รายย่อยรายใหม ่
3 คลงัสนิคา้ 

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ บางพล ี3 
4,900 

ตารางเมตร 
145 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

นบัจากวนัลงทุนถงึวนัที ่30 กรกฏาคม 2559  
ซึง่เป็นวนัทีก่่อนวนัเริม่สญัญาเช่า 

หมายเหตุ ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2558 มทีรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ขา้เงือ่นไขการรบัประกนัคดิเป็นพืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 18,350 ตารางเมตร ทัง้นี้ 
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นส่วนที ่2-15 เรือ่ง ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงของผูเ้ช่าภายหลงัจากวนัที ่30 มถุินายน 2558 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 สญัญาเช่าของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไม่มสีญัญาทีม่ชีว่งระยะเวลาปลอด
ค่าเช่า (Rent-Free Period) หรอืช่วงระยะเวลาลดค่าเช่า (Fitting-Out Period) ทีม่รีะยะเวลานาน 12 เดอืน  

อย่างไรกด็ ีจากการพจิารณาผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงนิและอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูร้บัประกนัการ
มผีูเ้ช่าทัง้ 2 ราย ตามทีแ่สดงรายละเอยีดในเอกสารแนบ 6 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าที
พารค์มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงและมคีวามสามารถในการรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ 
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การประกนัภยัของทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุน 

กรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่ าคญัเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนมรีายละเอยีดส าคญัดงันี้ 

1. การประกนัภยัทรพัยส์นิส าหรบัความเสีย่งภยัทุกประเภท (All Risks Insurance) 

ก่อนทีก่องทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิ ทพีารค์และไทคอนในฐานะเจา้ของทรพัยส์นิมกีารท าประกนัภยัทรพัยส์นิ
ส าหรบัความเสีย่งภยัทุกประเภทตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยมกีารก าหนดวงเงนิคุม้ครองให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการก่อสรา้งทดแทนทรพัยส์นิในกรณีทีเ่กดิความเสยีหาย ทัง้นี้ทุนประกนัทีก่ าหนดไวส้ าหรบัทรพัยส์นิ
ดงักล่าว ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2558 มดีงัต่อไปนี้ 

 ส าหรบัคลงัสนิค้าแบบมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะท าประกนัภัยทรพัย์สนิส าหรบัความเสี่ยงทุกประเภทที่ทุน
ประกันมูลค่าประมาณ 12,000 ถึง 13,500 บาทต่อตารางเมตร ทัง้นี้  ต้นทุนการก่อสร้างอาคารอาจ
เปลีย่นแปลงไดส้ าหรบัอาคารประเภททีส่รา้งตามความตอ้งการของผูเ้ช่ารายย่อย ซึง่อาจมตีน้ทุนการก่อสรา้ง
ทีแ่ตกต่างไปจากน้ีได ้

 ส าหรบัโรงงานแบบมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะท าประกนัภยัทรพัยส์นิส าหรบัความเสีย่งทุกประเภททีทุ่นประกนั
ประมาณ 9,000 ถงึ 10,000 บาทต่อตารางเมตร  

ทัง้นี้ หากตน้ทุนการก่อสรา้งมกีารเปลีย่นแปลงทุนประกนัดงักล่าวอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

เน่ืองจากราคาประเมนิวธิตีน้ทุนทดแทนเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 ราย ส าหรบัคลงัสนิคา้ประมาณ 
12,000 และ 13,500 บาทต่อตารางเมตร และโรงงานประมาณ 10,000 และ 12,000 บาทต่อตารางเมตร (ตามล าดบั) โดย
การประเมนิดงักล่าวไดร้วมตน้ทุนของเสาเขม็ใตด้นิ และ ลานคอนกรตีบรเิวณรอบตวัอาคารเขา้ไปดว้ย ซึง่ต้นทุนดงักล่าว
นัน้จะไม่รวมอยู่ในรายการที่ถูกเอาประกนัภยั อกีทัง้ทางต้นทุนการก่อสร้างของกลุ่มไทคอนมคีวามประหยดัทางขนาด 
(Economics of Scale) ท าให้สามารถประหยดัต้นทุนได้มากกว่าเมื่อเทยีบกบัผู้ประกอบการรายย่อยปกติ ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จึงมีความเห็นว่าการท าประกันภัยตามทุนประกันที่ทางทีพาร์คและไทคอนได้จัดท าไว้แล้วนัน้ เพียงพอ 
เหมาะสม 

ทัง้นี้ เมื่อกองทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมและเป็นเจ้าของทรพัย์สนิหรอืผู้มสีทิธิครอบครองใน
ทรพัย์สนิแล้ว ทีพาร์คและไทคอนจะด าเนินการโอนสทิธิในการรบัผลประโยชน์ในประกนัภยัส าหรบัความเสี่ยงภยัทุก
ประเภท ทัง้ทรพัยส์นิทีล่งทุนในกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าใหก้องทรสัตเ์ป็นผูร้บัผลประโยชน์ 

2. การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

ก่อนทีก่องทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์ินหลกั ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน และ/หรอื บรษิทัย่อย รวมถงึ กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(TLOGIS) และกองทุนรวมสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (TGROWTH) ไดท้ าประกนัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ในส่วนของความ
เสยีหายต่อทรพัยส์นิ และ/หรอื ความบาดเจบ็ต่อร่างกาย อนัเกดิจากทรพัยส์นิทัง้หมดทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของทพีารค์ 
และ/หรอืไทคอน และ/หรอื บรษิัทย่อย รวมถึงกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน (TFUND) และ/หรือ กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ทพีาร์คโลจสิติคส ์(TLOGIS) และ/หรือ กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน อนิดสัเทรยีล  
โกรท (TGROWTH) ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ในวงเงินทุนประกนัความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอกทัง้สิน้ 50 ลา้นบาทโดยเมื่อกองทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิหลกัทพีารค์และไทคอนจะด าเนินการให้กองทรสัต์
เขา้เป็นผูเ้อาประกนัหรอืผูเ้อาประกนัร่วมตามสดัสว่นในความคุม้ครองจากการประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่า ทุนประกันส าหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นวงเงนิทีน่่าจะเพยีงพอต่อการคุม้ครองความบาดเจบ็และเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อบุคคลภายนอก 

3. การประกนัภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

ก่อนทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิหลกักรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์
ลงทุน ระบุใหท้พีารค์และไทคอนเป็นผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัผลประโยชน์ เพื่อชดเชยความเสยีหายจากการสญูเสยีรายได้
ในกรณีธุรกจิหยุดชะงกัอนัเป็นผลต่อเนื่องมาจากผลของความเสยีหายทีเ่กดิจากภยัทุกประเภทภายใต้ความคุม้ครองของ
ประกนัภยักลุ่ม โดยก าหนดใหว้งเงนิเอาประกนัภยัค านวณจากประมาณการค่าเช่าและค่าบรกิารทีท่พีารค์และไทคอนจะ
ไดร้บัในระยะเวลาตามจรงิทีไ่ดร้บัผลกระทบแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน (เงื่อนไขและระยะเวลาความคุม้ครองอาจเปลีย่นแปลงได้
เมื่อต่ออายุประกนัภยั) เมื่อกองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทพีารค์และไทคอนจะด าเนินการให้กองทรสัต์เขา้เป็นผู้รบั
ผลประโยชน์หรอืผูร้บัผลประโยชน์ร่วมตามสดัสว่นในความคุม้ครองจากการสญูเสยีรายไดใ้นกรณีธุรกจิหยุดชะงกั 

 ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าการประกนัภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงกัที่ได้มีการจดัท าในข้างต้นมคีวาม 
เหมาะสม เนื่องจากความคุ้มครองขา้งต้นน่าจะครอบคลุมความเสยีหายในกรณีทีท่รพัยส์นิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนเสยีหาย
และไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์ได ้

จุดเด่นของการลงทุนในกองทรสัต ์

1. ทรพัยส์นิตัง้อยู่ในท าเลทีด่ ี

ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกจ านวน 45 ยนูิต และ ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจ านวน 53 ยูนิต รวมทัง้สิน้ 98 ยูนิต 
ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวมทัง้สิน้ 16 โครงการ โดยทุก
โครงการตัง้อยู่ในท าเลทีม่กีารคมนาคมสะดวกเช่นตัง้อยู่บนทางสายหลกัที่สามารถเขา้ถงึศูนยก์ารขนส่งทางอากาศหรอื
ทางน ้าทีส่ าคญัได ้เช่น สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิท่าเรอืกรุงเทพ (คลองเตย) ท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั หรอืสถานีรถไฟ 
ซึง่สามารถช่วยลดตน้ทุนการขนสง่ใหแ้ก่ผูเ้ช่าได ้อกีทัง้ทีต่ัง้ของทรพัยส์นิดงักล่าวยงัเชื่อมต่อกบัเสน้ทางคมนาคมสายหลกั
ทีเ่ชื่อมต่อไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น ถนนบางนา-ตราด ถนนสายเอเซยี จงึท าใหผู้เ้ช่าสามารถขนส่งสนิคา้
มายงักรุงเทพมหานครและปรมิณฑลรวมทัง้จงัหวดัทีเ่ป็นศนูยก์ลางธุรกจิในภูมภิาคต่างๆ หรอืกระจายสนิคา้ไปยงัจงัหวดั
อื่นๆ ของประเทศไทยรวมถงึประเทศเพื่อนบา้นทีม่ชีายแดนตดิกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส าหรบัโรงงานให้เช่าจ านวน 25 หลงันัน้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(“กนอ.”) และ 2 หลงั อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมซึง่ก าหนดใหผู้พ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมต้องจดัหา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการบริการที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการที่ด าเนินงานอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมอกีทัง้ยงัไดม้กีารท าการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอื “EIA” แลว้ ทัง้นี้ ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมดงักล่าว กนอ. ยงัใหส้ทิธกิารครอบครองทีด่นิ ทัง้สทิธกิารเช่า และ/หรอื กรรมสทิธิ ์
แก่นักลงทุนทีไ่ม่ไดถ้อืสญัชาตไิทย รวมถงึการอ านวยความสะดวกใน เรื่องการอนุญาตก่อสรา้งและการอนุญาตประกอบ
กจิการแก่ผูเ้ช่าอกีดว้ย จงึเป็นสิง่จงูใจใหผู้เ้ช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะต่อสญัญาเช่า
โรงงานทีน่ิคมอุตสาหกรรมนัน้ๆ เพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ดงักล่าว 
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2. ทรพัยส์นิมคีุณภาพสงู 

คลงัสนิค้าที่ลงทุนครัง้แรกและที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีทัง้คลงัสนิค้าส าเร็จรูปพร้อมให้เช่า (Ready-Built) และ
คลงัสนิคา้ตามรูปแบบทีผู่เ้ช่าต้องการ (Custom-Built) ซึง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัเหมาะแก่การเป็นศูนย์
กระจายสนิคา้ที่ด ีคลงัสนิคา้ดงักล่าวสามารถรองรบัระบบการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ โดยตวัอาคารจะมกีารออกแบบ
โดยค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบัน ้าหนักของพืน้อาคาร ความสูงของอาคาร จ านวนประตูส าหรบัขนถ่ายสนิค้า 
และอุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพื้นให้มีความลาดชนัที่เหมาะสมกบัความสูงของรถขนสนิค้า ซึ่งท าให้คลงัสนิค้าดงักล่าวมี
ศกัยภาพสงูทีจ่ะตอบสนองต่ออุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้และอุปทานทีม่จี ากดั 

ในดา้นอุปสงคน์ัน้ผูป้ระกอบการดา้นโลจสิตคิสส์ว่นใหญ่มนีโยบายทีจ่ะเช่าคลงัสนิคา้และไม่ตอ้งการลงทุนเพื่อเป็น
เจา้ของทรพัยส์นิเนื่องจากผูป้ระกอบการตอ้งการจ ากดัจ านวนเงนิลงทุนและมุ่งลงทุนเฉพาะทรพัยส์นิประเภทยานพาหนะ 
อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่างๆ รวมทัง้การพฒันาบุคลากรอนัเป็นทรพัย์สนิหลกัที่จ าเป็นต่อกิจการและเป็นการรกัษา
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ นอกจากนี้  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังก่อให้เกิดต้นทุนสูง รวมทัง้
ผูป้ระกอบการเหล่านี้ยงัไม่ช านาญในการลงทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยตนเอง 

ในดา้นอุปทานพบว่าปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารคลงัสนิค้าใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เช่น บรเิวณถนนสายหลกัถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 แต่คลงัสนิค้าให้เช่าส่วนใหญ่จะมีคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน เช่น พื้นที่อาคารรบัน ้าหนักได้น้อย มีรูปแบบอาคารที่ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสนิค้า พื้นที่จดัเก็บไม่
เหมาะสม ท าใหจ้ดัเกบ็สนิคา้ไดน้้อย หรอืคน้หาสนิคา้ไดย้าก รวมทัง้ไม่มรีะบบสาธารณูปโภคทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกจิขนส่งและคลงัสนิคา้ได ้เช่น ระบบระบายน ้าทีด่ ีระบบถนนทีส่ามารถรองรบัรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ได ้

ส าหรบัโรงงานทีล่งทุนครัง้แรกและทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมินัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานทีพ่ฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐาน
แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้ช่าได ้ขนาดของโรงงานสว่นใหญ่มพีืน้ทีข่นาดประมาณ 2,000 ถงึ 
3,000 ตารางเมตร พืน้โรงงานสามารถรบัน ้าหนักไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้งโดยใชโ้ครงสรา้ง
หลงัคาเหลก็ซึง่ไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงานท าใหไ้ดพ้ืน้ทีใ่ชส้อยสงูสดุ มรีัว้กัน้เป็นสดัสว่นพรอ้มดว้ยป้อมยาม รวมทัง้
พื้นที่จอดรถและพื้นที่ส าหรบัขนถ่ายสนิค้า และ ผู้จดัการกองทรสัต์คาดว่าผู้เช่าโรงงานในปจัจุบนัส่วนใหญ่จะต่ออายุ
สญัญาเช่าเนื่องจากผู้เช่าโรงงานส่วนใหญ่ได้ลงทุนติดตัง้เครื่องจักรขนาดใหญ่รวมทัง้อุปกรณ์ในการผลิตท าให้การ
เคลื่อนยา้ยไปยงัโรงงานอื่นจะมตีน้ทุนสงูในการยา้ยและใชเ้วลาในการด าเนินการยา้ย นอกจากนี้ โรงงานทีก่องทรสัตล์งทุน
ครัง้แรกน้ีและทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมินัน้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานทีม่อีายุการใชง้านต ่า (สภาพใหม่) และก่อสรา้งตามแบบทีไ่ด้
มาตรฐานท าใหส้ามารถรองรบัต่อความตอ้งการใชง้านเพื่อการอุตสาหกรรมทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 

ในดา้นอุปสงคส์ าหรบัโรงงานใหเ้ช่านัน้ สว่นใหญ่จะมาจากผูป้ระกอบการชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาตัง้ฐานการผลติใน
ประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการถอืกรรมสทิธิใ์นโรงงาน ทัง้นี้การทีป่ระเทศไทยตัง้อยู่ในศูนยก์ลางของภูมภิาคอาเซยีนท าใหม้ี
ความได้เปรียบทางท าเลที่ตัง้ เป็นจุดศูนย์กลางด้านการขนส่ง มีแรงงานที่มีทักษะ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่อือ้อ านวยต่อการลงทุน ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอประเทศผูผ้ลติขนาดใหญ่เช่นจนีและญี่ปุ่น รวมทัง้การที่
เศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบา้นมกีารเตบิโตสงูท าใหม้ลูค่าการลงทุนจากผูผ้ลติต่างประเทศมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องและ
สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานมากขึน้ 
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3. ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูน้ าในธุรกจิการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงานทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญสงู 

ส าหรบัทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม ผู้จดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ทพีาร์คเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบั
ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงาน ทพีารค์และไทคอน
เป็นผูน้ าและผูบุ้กเบกิธุรกจิในดา้นการพฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่า โดยทพีารค์เ ป็นผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ
และมาตรฐานสงู และมสี่วนแบ่งการตลาดมากทีสุ่ดในภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย ณ สิน้สุด เดอืน
มถุินายน 2558 ทพีารค์มพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 1,164,688 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 46 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ให้
เช่าในภาคกลางและภาคตะวนัออกทัง้หมด ส าหรบัไทคอนเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานใหเ้ช่าทีม่สี่วนแบ่ง
การตลาดมากทีส่ดุในภาคกลางและภาคตะวนัออกเช่นกนั โดยจากขอ้มลู ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2558 ไทคอนมพีืน้ทีใ่หเ้ช่า
ของโรงงานใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 1,111,680 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าทัง้หมดในภาค
กลางและภาคตะวนัออก อกีทัง้บรษิทัทัง้สองบรษิทัมปีระสบการณ์ในการบรหิารการเช่าพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีเ่ป็นคลงัสนิคา้
และโรงงานมานานถงึ 10 ปี และ 25 ปีตามล าดบั ท าใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่ารวมทัง้มี
ความเชีย่วชาญในดา้นการตลาดในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูเ้ช่าทีเ่ป็นลูกคา้ปจัจุบนั 
ตลอดจนการบรหิารรายได้และค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ ภายในกลุ่มไทคอนยงัมบีุคลากรที่มปีระสบการณ์ทัง้ที่เป็นทมีงาน
ก่อสรา้งซึง่ประกอบดว้ยสถาปนิก วศิวกร และผูจ้ดัการโครงการ ซึง่เป็นผูค้วบคุมงานก่อสรา้งโดยตรง อกีทัง้ยงัมเีจา้หน้าที่
ให้บรกิารช่วยเหลอืลูกค้าในการขอใบอนุญาตและจดัหาสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้การ
ใหบ้รกิารขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัคนต่างชาติ และการใหบ้รกิารทัว่ๆ ไปตามทีลู่กคา้ต้องการ ซึง่จะ
ช่วยใหก้ารบรหิารทรพัย์สนิดงักล่าวซึ่งเป็นอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิ
ผลตอบแทนสงูสดุแก่กองทรสัต ์

4. กองทรสัตม์โีอกาสทีจ่ะเตบิโตจากแผนการลงทุนทีต่่อเนื่องตามนโยบายการลงทุนของกองทรสัต ์

กองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนส าหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิในอนาคต ทัง้การลงทุนในทรพัยส์นิ
ของทีพาร์ค ไทคอน และบรษิัทอื่นๆ ทัง้นี้ การที่ทพีาร์คและไทคอนเป็นบรษิัทชัน้น าในด้านการพฒันาคลงัสนิค้าและ
โรงงานใหเ้ช่าของประเทศไทยและมปีระวตักิารด าเนินธุรกจิการพฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าอย่างต่อเนื่อง จงึท าให้
กองทรสัต์มโีอกาสในการลงทุนในคลงัสนิคา้และโรงงานให้เช่าเพิม่เตมิในอนาคตได ้นอกจากกลุ่มไทคอนจะด าเนินการ
พฒันาอาคารพรอ้มใหเ้ช่าทัง้ทีเ่ป็นคลงัสนิคา้และโรงงานแลว้ กลุ่มไทคอนยงัมกีารพฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานตามแบบที่
ลูกคา้ต้องการอกีดว้ย ซึง่เป็นประเภทของอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์อาจเลอืกลงทุนเพิม่เตมิได้ในอนาคต นอกจากนัน้ 
กองทรสัต์ยงัมนีโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอุตสาหกรรมของบรษิทัอื่นๆ อกีดว้ย 
โดยการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์นอนาคตจะท าใหข้นาดของกองทรสัตป์รบัตวัเพิม่ขึน้ ซึง่จะท าใหม้สีภาพ
คล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตม์ากขึน้ตามมา และนอกจากนี้การลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิในอนาคตยงัเป็นการกระจาย
ความเสีย่งในการลงทุนของกองทรสัต ์

5. ทรพัยส์นิมผีูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิทัชัน้น าและสถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง 

ผูเ้ช่าในปจัจุบนัของคลงัสนิคา้และโรงงานทีล่งทุนครัง้แรกและทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิเป็นบรษิทัชัน้น าในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น บรษิทั สยาม แมค็โคร จ ากดั (มหาชน) บรษิทั มติซูบชิ ิมอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั อาซาฮ ี 
แบริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ลาซาดา้ จ ากดั บรษิทั เนเดอรแ์มน ซลี จ ากดั 
และ บรษิทั พลาลอ็ค เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น ซึ่งสามารถคาดการณ์ไดว้่ารายไดต้ามสญัญาเช่าจะมคีวาม
มัน่คงและต่อเน่ืองในระยะยาวตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ในปจัจุบนั และมีแนวโน้มที่ผู้เช่าจะสามารถด าเนินธุรกจิได้อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว ท าให้มโีอกาสสูงที่สญัญาเช่าจะได้รบัการต่อสญัญาเช่าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทชัน้น าขนาดใหญ่
เหล่าน้ียงัมศีกัยภาพในการขยายธุรกจิและปรมิาณการคา้และการผลติซึง่จะท าใหม้คีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้หรอืโรงงาน
เพิม่เตมิในอนาคต ซึง่จะท าใหก้องทรสัตม์โีอกาสขยายการลงทุนเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต 
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6. กองทรสัตแ์ละไทคอนมกีารประสานผลประโยชน์ระหว่างกนั 

เนื่องจากในปจัจุบนั (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) ทพีารค์ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของไทคอนถอืหน่วยทรสัต์รอ้ยละ 
12.48 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายแลว้ทัง้หมดและเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใหญ่นบัแต่การจดัตัง้กองทรสัต ์ดงันัน้
เพื่อใหท้พีารค์ไดร้บัประโยชน์จากการลงทุนในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ทพีารค์และไทคอนซึง่เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
จะด าเนินการบรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์ลงทุนอย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพื่อให้กองทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุก
รายไดร้บัผลตอบแทนสงูสุด รวมทัง้กองทรสัต์จะเป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนของไทคอนทีน่อกเหนือไปจากการออก
หุน้สามญัและหุน้กู ้ดงันัน้ ทแีมนซึง่เป็นบรษิทัย่อยของไทคอนและเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์จะสรา้งความน่าเชื่อถอื โดยการ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ และการบรหิารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อท าให้กองทรสัต์เป็นช่องทางในการ
ระดมทุนในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดก้ าหนดค่าตอบแทนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์บบอา้งองิ
และแปรผนัตามผลประกอบการของกองทรสัต์ ซึง่จะเป็นสิง่จูงใจทีด่เีพื่อใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยพ์ยายามสรา้งรายได้
เพิม่ขึน้ และ/หรอื พยายามทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

7.กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิได ้

กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารต่างๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การ
ออกตราสารประเภทต่างๆ อาทเิช่น ตราสารหนี้ หุน้กู้ หรอืการเขา้ท าสญัญาที่มลีกัษณะเป็นการกูย้มื ทัง้ที่เป็นการกูย้มื
โดยมทีรพัย์สนิของกองทรสัต์เป็นหลกัประกนัการช าระเงินกู้ยมืหรอืไม่กต็าม ทัง้นี้ กองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิได้เพื่อ
วตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้กองทรสัต์ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั อย่างไรกต็ามการ
กูย้มืเงนิของกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัในเรื่องอตัราส่วนในการกูย้มืเงนิทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกองทรสัต์
สามารถก่อภาระผกูพนัไดต้ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ภายหลงัการลงทุนเพิม่เติมของกองทรสัต์ในครัง้นี้กองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัภายในวงเงิน
ประมาณไม่เกนิ 1,200 ลา้นบาท (ค านวณจากมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัที ่30 ตุลาคม 2558) ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์ทัง้ในดา้นการลดภาระทีจ่ะตอ้งจดัหาเงนิลงทุนเพื่อจองซือ้หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ และเป็นการ
เพิม่ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยการใชเ้งนิกูย้มืบางสว่นลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ อกีทัง้อตัราดอกเบีย้
และเงื่อนไขทีก่องทรสัตต์อ้งช าระในการกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่ต่างจากอตัราการ
กูย้มืเงนิของลกูคา้ชัน้ดทีีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั 

8. กองทรสัตไ์ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้

เงนิไดข้องกองทรสัต์ไดร้บัการยกเว้นภาษีเงนิไดต้ามประมวลรษัฎากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากรฉบบัที ่533 พ.ศ. 2555 
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 2.5 ราคาประเมินของทรพัยสิ์นและสาระส าคญัของการประเมิน 
 มลูค่าของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิและขอ้มลูราคาประเมนิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงการ 
ช่ือ

คลงัสินค้า / 
โรงงาน 

มูลค่าสูงสุดท่ี
กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน
ในทรพัยสิ์น (บาท) 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์น(1)(บาท) สูงกว่าราคา
ประเมินต า่สุด (2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

ไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์ 

บางนา 

M2/1 
59,358,623 57,200,000 57,300,000  3.77 

M2/2 
M2/3 23,764,204 22,900,000 23,000,000 3.77 
M2/4 28,745,347 27,700,000 27,800,000 3.77 
M2/5 28,122,704 27,100,000 27,300,000 3.77 
M2/6 28,849,121 27,800,000 28,000,000 3.77 

ไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์ 

วงัน้อย 2 

W11/1 

188,580,000 179,600,000 189,200,000 5.00 
W11/2 
W11/3 
W11/4 

ไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์  

อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 

W2/1 82,022,747 80,200,000 79,500,000 3.17 
W2/2 49,316,822 48,300,000 47,800,000 3.17 
W2/3 49,213,648 48,700,000 47,700,000 3.17 
W2/4 49,626,342 48,200,000 48,100,000 3.17 

ไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์ 
แหลมฉบงั 2 

W1/1 54,520,000 47,000,000  47,800,000  16.00 
W1/2 54,404,000 46,900,000 47,800,000 16.00 
W1/3 

124,816,000 107,600,000  109,700,000  16.00 
W1/4 
FZ1/1 

217,500,000 198,100,000 187,500,000 16.00 FZ1/2 
FZ1/3 
FZ1/4 59,508,000 54,000,000 51,300,000 16.00 
FZ1/5 59,740,000 54,100,000 51,500,000 16.00 
FZ3/1 

118,088,000 106,600,000 101,800,000 16.00 
FZ3/2 
FZ3/3 59,508,000 54,000,000 51,300,000 16.00 
FZ3/4 59,044,000 52,000,000 50,900,000 16.00 

ไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์ 
พานทอง 1 

W2/1 

241,280,000 215,900,000  208,000,000  16.00 
W2/2 
W2/3 
W2/4 
W2/5 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
บางพล ี1 

W5 28,918,281 25,300,000  25,200,000  14.76 
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 ราคาประเมินของทรพัยสิ์นและสาระส าคญัของการประเมิน (ต่อ) 

โครงการ 
ช่ือ

คลงัสินค้า 
/ โรงงาน 

มูลค่าสูงสุดท่ีกองทรสัต์
จะเข้าลงทุนในทรพัยสิ์น 

(บาท) 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์น(1)(บาท) สูงกว่าราคา
ประเมินต า่สุด (2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

ไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์ 

บางพล ี3 

W4/1 

518,239,320 502,300,000 504,900,000 3.17 

W4/2 
W4/3 
W4/4 
W4/5 
W4/6 
W4/7 
W5/1 

283,210,618 274,500,000 276,900,000 3.17 W5/2 
W5/3 
W5/4 

125,355,520 121,500,000 125,800,000 3.17 W5/5 
W5/6 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุร ี

L3.2  
88,305,000 87,600,000  84,100,000  5.00 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ S1/2 26,565,000 25,300,000  26,000,000  5.00 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ A2 64,264,000 58,700,000  55,400,000  3.17 

นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนคร 

M2.7 72,014,940 72,300,000  69,800,000  14.76 
B3.8 111,541,940 100,500,000 97,200,000 14.76 
L4 127,722,407 115,500,000 111,300,000 14.76 

M2.5/2 77,115,416 69,400,000 67,200,000 14.76 
 รวม 3,159,260,000 2,956,800,000 2,927,100,000 8.83 

รวม ราคาประเมินต า่สุดของทรพัยสิ์นแต่ละรายการ 2,903,000,000  

หมายเหตุ  (1) ราคาประเมนิของทรพัยส์นิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) ราคาประเมนิ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2558 
 (2) มลูค่าสงูสุดทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนสงูกวา่ราคาประเมนิต ่าสุดคดิเป็นรอ้ยละของราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) ต ่าสุดของแต่ละ 
รายการของทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุน 
 (3) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (4) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 

ทัง้นี้ ส าหรบัราคาสงูสดุของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้จ านวน 3,159.26 ลา้นบาท (สงูกว่าราคาประเมนิ
ต ่าสดุของทรพัยส์นิแต่ละรายการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิประมาณไม่เกนิ 256.26 ลา้นบาท หรอืประมาณไม่
เกนิรอ้ยละ 8.831) ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสมและ
สามารถยอมรบัไดเ้น่ืองจาก (1) เป็นราคาเขา้ลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เมื่อวนัที ่29 กรกฏาคม 2558 และ
สอดคลอ้งกบัช่วงมลูค่าทีเ่หมาะสมตามความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (2) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์จากการลงทุนเพิม่เตมิเป็นอตัราทีค่่อนขา้งดเีมื่อเทยีบกบัความเสีย่ง (3) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัผลตอบแทน
เพิม่ขึน้จากการลงทุนเพิม่เตมิ (4) อตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากการลงทุนเพิม่เตมิใกลเ้คยีงกบักองทรสัต์อื่นที่

                                                
1  ทัง้นี้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 ก าหนดให้บริษัทชี้แจงถึงความเหมาะสมของราคาซื้อทรพัย์สินเมื่อ
กองทรสัต์ซื้อทรพัยส์นิในราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิต ่าสุดเกนิรอ้ยละ 5 
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ลงทุนในทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนัและจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (โดยมรีายละเอยีดตามที่แสดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 
2.7.3 ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ และผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ทรพัยส์นิ) 

อย่างไรกด็ ีการก าหนดราคาทรพัย์สนิสุดท้ายที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติม จะก าหนดจากการรวบรวมความ
ตอ้งการของผูล้งทุนสถาบนั ณ อตัราผลตอบแทนทีต่่างกนั (Bookbuilding) โดยราคาทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนสุดทา้ยที่
ไดจ้ากการท า Bookbuilding อาจต ่ากว่าหรอืเท่ากบัมูลค่าสงูสุดของทรพัยส์นิดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัภาวะตลาดตลอดจน
ผลตอบแทนของผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงทีเ่สนอขาย ณ เวลานัน้ๆ อกีดว้ย 
 ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลอืกใชร้าคาประเมนิตามวธิคีดิ
จากรายได้ (Income Approach) เป็นมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะเขา้ลงทุน ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ มคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัง้ 2 ราย ว่าราคาประเมนิตามวธิคีิดจากรายได้เป็น 
มูลค่าที่เหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกบัราคาที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนกว่าราคาประเมนิตามวิธคีดิจากต้นทุน (Cost 
Approach) 
 ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุน เพิ่มเติมด้วยวิธีพิจารณารายได้ (Income 
Approach) โดยค านึงถงึโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ โดยสมมตฐิานที่ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิใชใ้น
การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิสรุปไดด้งันี้ 

ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนในสทิธกิารเช่า (Leasehold) 

สมมตฐิาน Knight Frank(1) Nexus(2) 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิคีดิลดกระแสเงนิสดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกในส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่า
ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 27 ถงึ 30 ปี (Income Approach) 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร  ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า 
ค านวณตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 120 ถงึ 160 บาท/ตร.
ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 134 บาท/ตร.
ม. / เดือนส าหรับคลังสินค้า และมีอัตราอยู่
ระหว่าง 210 ถงึ 220 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 215 บาท/ตร.ม./เดือน
ส าหรบัโรงงาน 
หลงัจากครบก าหนดสญัญาเช่า 
ใชอ้ตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 145 ถงึ 160 บาท/ตร.
ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 146 บาท/ตร.
ม./เดือนส าหรับคลังสินค้า และมีอัตรา 200 
บาท/ตร.ม./เดอืนส าหรบัโรงงาน 

ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า 
ค านวณตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 120 ถงึ 160 บาท/ตร.
ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 134 บาท/ตร.
ม. / เดือนส าหรับคลังสินค้า และมีอัตราอยู่
ระหว่าง 210 ถงึ 220 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 215 บาท/ตร.ม./เดือน
ส าหรบัโรงงาน 
หลงัจากครบก าหนดสญัญาเช่า 
ใชอ้ตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัรา 150 บาท/ตร.ม./เดอืน ส าหรบั
คลงัสนิค้า และมอีตัรา 200 บาท/ตร.ม./เดอืน 
ส าหรบัโรงงาน 

อตัราการเช่าพืน้ทีห่ลงัจาก
ครบก าหนดสญัญาเช่า 

รอ้ยละ 95 
เฉลีย่รอ้ยละ 80 ส าหรบัปีที ่28 
เฉลีย่รอ้ยละ 70 ส าหรบัปีที ่29 
เฉลีย่รอ้ยละ 50 ส าหรบัปีที ่30 

รอ้ยละ 96 
เฉลีย่รอ้ยละ 75 ส าหรบัปีที ่28 
เฉลีย่รอ้ยละ 70 ส าหรบัปีที ่29 
เฉลีย่รอ้ยละ 50 ส าหรบัปีที ่30 

ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ
ดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 2.50 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 

รอ้ยละ 3.00 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 
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สมมตฐิาน Knight Frank(1) Nexus(2) 

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมการบรหิาร 
อตัรารอ้ยละ 4.00 และร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร ส าหรบัการบรหิาร
จดัการโรงงาน และส าหรบัการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ ตามล าดบั 
ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) 
อตัรารอ้ยละ 6.00 และรอ้ยละ 4.00 ของก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ส าหรบัการบรหิาร
จดัการโรงงาน และส าหรบัการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ ตามล าดบั 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ 
ค่าธรรมเนียมเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารจ านวน 2 เดอืนของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารที่
ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายใหม่ส าหรบัสญัญาเช่าทีม่อีายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียมเท่ากบัค่าเช่าจ านวน 2 
เดอืน 

อตัราคดิลด รอ้ยละ 10.25   รอ้ยละ 10.25 ถงึ 10.50 
ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนอาคาร ไม่มคี่าใชจ้่ายในการรือ้ถอน 

เน่ืองจากผูร้บัเหมาจะไดว้สัดุที ่
เหลอืจากการรือ้ถอนเป็นค่าตอบแทน 

ไม่มคี่าใชจ้่ายในการรือ้ถอน 
เน่ืองจากผูร้บัเหมาจะไดว้สัดุที ่
เหลอืจากการรือ้ถอนเป็นค่าตอบแทน 

หมายเหตุ  (1) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (2) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 
ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนในกรรมสทิธิ ์(Freehold) 

สมมตฐิาน Knight Frank(1) Nexus(2) 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิคีดิลดกระแสเงนิสดของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกในกรรมสทิธิท์รพัย์สนิ 
(Income Approach) 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร  ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า 
ค านวณตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 140 ถึง 175 บาท/ตร.
ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 153 บาท/ตร.
ม. / เดือนส าหรับคลังสินค้า และมีอัตราอยู่
ระหว่าง 170 ถงึ 190 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 181 บาท/ตร.ม./เดือน
ส าหรบัโรงงาน 
 
หลงัจากครบก าหนดสญัญาเช่า 
ใชอ้ตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 140 ถงึ 160 บาท/ตร.
ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 151 บาท/ตร.
ม. / เดือนส าหรับคลังสินค้า และมีอัตราอยู่
ระหว่าง 175 ถงึ 190 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่า เฉลี่ยประมาณ 182 บาท/ตร.ม. / เดือน
ส าหรบัโรงงาน 

ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า 
ค านวณตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 140 ถงึ 175 บาท/ตร.
ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 153 บาท/ตร.
ม. / เดือนส าหรับคลังสินค้า และมีอัตราอยู่
ระหว่าง 170 ถงึ 190 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 181 บาท/ตร.ม./เดือน
ส าหรบัโรงงาน 
หลงัจากครบก าหนดสญัญาเช่า 
ใชอ้ตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 150 ถงึ 160 บาท/ตร.
ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 153 บาท/ตร.
ม. / เดือนส าหรับคลังสินค้า และมีอัตราอยู่
ระหว่าง 170 ถงึ 190 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 181 บาท/ตร.ม./เดือน
ส าหรบัโรงงาน 
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สมมตฐิาน Knight Frank(1) Nexus(2) 

อตัราการเช่าพืน้ทีห่ลงัจาก
ครบก าหนดสญัญาเช่า 

รอ้ยละ 92 ถงึ 95 
 

รอ้ยละ 92 ถงึ 96  
 

ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและ
ดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 2.50 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 

รอ้ยละ 3.00 ของรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมการบรหิาร 
อตัรารอ้ยละ 4.00 และรอ้ยละ 2.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ส าหรบัการบรหิาร
จดัการโรงงาน และส าหรบัการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ ตามล าดบั 
ค่าธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) 
อตัรารอ้ยละ 6.00 และรอ้ยละ 4.00 ของก าไรสทุธจิากการด าเนินงาน ส าหรบัการบรหิาร
จดัการโรงงาน และส าหรบัการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ ตามล าดบั 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่ 
ส าหรบักรณีสญัญาเช่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี 

- ค่าธรรมเนียมเท่ากบัค่าเช่าจ านวน 2 เดอืน 
อตัราคดิลด (Discount Rate) รอ้ยละ 9.00 ถงึ 9.50 รอ้ยละ 10.00 ถงึ 10.50 
อตัราการแปลงรายไดเ้ป็น
มลูค่า(Capitalization Rate) 

รอ้ยละ 8.00 รอ้ยละ 8.00 

หมายเหตุ  (1) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (2) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 
ทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการ

ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิแลว้ ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อไดว้่าสมมตฐิานหลกัในการประเมนิมูลค่าดงักล่าว
ไม่ถูกต้อง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการในอดตีของทรพัย์สนิตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาคารคลงัสนิค้า
และโรงงานให้เช่า อย่างไรกต็าม ผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าว และความเหน็ของที่
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตต์ัง้อยู่บนสภาพแวดลอ้มในการด าเนินการธุรกจิ ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนภาวะ
ตลาดการเงนิในปจัจุบนั ดงันัน้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต ความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการ
กองทรสัตอ์าจเปลีย่นแปลงได ้

 
ราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 

ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากต้นทุน (Cost Approach) มไีวเ้พื่อใชอ้า้งองิในการพจิารณาเกีย่วกบัการท าสญัญา
ประกนัภยัทีเ่หมาะสมส าหรบัอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพยีงเท่านัน้ 

โครงการ ช่ือคลงัสินค้า / โรงงาน 
ราคาประเมินของทรพัยสิ์นโดยวิธีคิดต้นทุน (บาท) 

Knight Frank(1) Nexus(2) 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์บางนา M2/1, M2/2 

130,800,000 

43,700,000 
M2/3 18,800,000 
M2/4 22,600,000 
M2/5 22,600,000 
M2/6 22,600,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์วงัน้อย 2 W11/1, W11/2, W11/3, 
W11/4 

157,200,000 164,200,000 
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โครงการ ช่ือคลงัสินค้า / โรงงาน 
ราคาประเมินของทรพัยสิ์นโดยวิธีคิดต้นทุน (บาท) 

Knight Frank(1) Nexus(2) 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี W2/1 

183,300,000 

64,600,000 
W2/2 36,900,000 
W2/3 36,900,000 
W2/4 41,000,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์แหลมฉบงั 2 W1/1 

169,900,000 164,800,000 
W1/2 
W1/3 
W1/4 
FZ1/1, FZ1/2, FZ1/3, FZ1/4, 
FZ1/5 

224,800,000 215,800,000 

FZ3/1, FZ3/2, FZ3/3, FZ3/4 150,400,000 147,900,000 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์พานทอง 1 W2/1,W2/2, W2/3, 

W2/4,W2/5 
207,200,000 198,700,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 W5 24,300,000 27,300,000 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์บางพล ี3 W4/1, W4/2, W4/3, W4/4, 

W4/5, W4/6, W4/7 
780,300,000 

439,500,000 

W5/1, W5/2, W5/3,  236,900,000 
W5/4, W5/5, W5/6 105,600,000 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี L3.2  70,900,000 67,800,000 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ S1/2 19,700,000 20,300,000 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ A2 40,500,000 41,600,000 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร M2.7 45,600,000 44,600,000 

B3.8 63,500,000 60,200,000 
L4 73,200,000 68,900,000 
M2.5/2 44,600,000 41,700,000 

 รวม 2,386,200,000 2,355,500,000 
หมายเหตุ  (1) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (2) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 ราคาประเมนิ ณ วนัที ่1 เมษายน 2558 
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 เง่ือนไขการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

(1)  ในกรณีผู้จดัการกองทรสัต์ระดมทุนได้ไม่เพยีงพอที่จะลงทุนในทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไดท้ัง้หมดทุก
รายการตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถเลอืกลงทุนในทรพัยส์นิบางรายการ หรอื
ด าเนินการยกเลกิการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิและการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิ และด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์และผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ป็นผู้
จองซือ้หน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ 

 
(2)  ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์สามารถระดมทุนไดเ้พยีงพอทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทัง้หมด

ทุกรายการตามทีร่ะบุไวด้งักล่าวขา้งตน้แต่เกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 
 
(ก)  ไม่สามารถลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมไดไ้ม่ว่าจะเป็นบางรายการหรอืทัง้หมดทุกรายการ

เนื่องจากทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที่ก าหนดไวห้รอื
มไิดเ้ป็นไปตามรายละเอยีดในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืมเีหตุอื่นใดอนัท า
ใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยไ์ดแ้ละ/หรอื 

(ข)  เกดิเหตุสดุวสิยั1 ขึน้กบัทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอื 
(ค)  มเีหตุอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าเหตุดงักล่าว

อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทรสัต ์ 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการส าหรบัทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิโดยพจิารณาลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยเ์ฉพาะในกรณีทีท่รพัยส์นิทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณา
ลงทุนมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรพัย์สนิส่วนที่จะลงทุนเพิม่เติมกองทรสัต์โดยผู้จดัการ
กองทรสัต์สงวนสทิธิที่จะปรบัเปลี่ยนข้อก าหนดและ/หรือเงื่อนไขในสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัก ารลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวรวมถงึพจิารณาเจรจากบัคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งใน
การปรบัเปลีย่นเงื่อนไขการจ่ายเงนิค่าตอบแทนและเงนิอื่นใดหรอืขอ้สญัญาหรอืขอ้ก าหนดใดๆตามความ
เหมาะสมทัง้นี้ หลงัจากกองทรสัตไ์ดล้งทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิแลว้หากมจี านวนเงนิส่วนทีเ่หลอื
จากจ านวนเงินที่ผู้จดัการกองทรสัต์ได้รบัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ เพิ่มเติมผู้จดัการกองทรสัต์อาจ
พจิารณาด าเนินการลดทุนและคนืเงนิทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

                                                
1 เหตุสุดวสิยั หมายถงึ เหตุใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืก่อใหเ้กดิผลพบิตัซิึง่ไมอ่าจป้องกนัได ้ถงึแมว้่าบุคคลทีป่ระสบหรอืใกลจ้ะประสบเหตุนัน้จะไดใ้ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทัว่ไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง กา รบญัญตัิกฎหมายหรอืการ
ด าเนินการอื่นใดของรฐัซึง่มผีลกระทบต่อการซื้อขาย/เช่าทรพัยส์นิ อคัคภียั น ้าท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได้ สงคราม 
ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย การจลาจล การก่อการรา้ย หรอืสาเหตุใดๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนัซึง่คู่สญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบไมอ่าจควบคุมได ้
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2.6 สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีท าให้ได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น 

2.6.1 สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก 

กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งจ านวน 1 ฉบบักบัไทคอน และจะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิ
จ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าช่วงทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสร้าง สญัญาซื้อขายอาคารและสิง่ปลูก
สรา้ง และสญัญาซือ้ขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งสญัญาละ 1 ฉบบักบัทพีารค์ รวมสญัญาทัง้สิน้ 8 ฉบบั โดยสรุปสาระส าคญั
ของสญัญามดีงัต่อไปนี้  
(1) สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง 

สญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างที่กองทรสัต์จะเขา้ท ากบัทพีาร์คและไทคอนทัง้ 2 ฉบบัมขีอ้สญัญา
หลักใกล้เคียงกัน โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขเพียงบางประการเพิ่มเติมหรือแตกต่างกันในแต่ละสัญญา ซึ่งสรุป
สาระส าคญัของขอ้สญัญาหลกัมดีงันี้ 
การโอนสิทธิตามสญัญา คู่สญัญาไม่มีสทิธิโอนสทิธหิรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่

บุคคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 

การเลิกสญัญา  คู่สญัญาอาจตกลงเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ผูซ้ือ้อาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีผู่ซ้ือ้ไม่สามารถซือ้ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางสว่น หรอืในกรณีทีผู่ซ้ือ้เหน็ว่าทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายจะไม่ก่อใหเ้กดิผลตอบแทน
ทีเ่หมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ หรอืผู้ซื้อไม่อาจปฏบิตัิตามสญัญาฉบบันี้
เน่ืองดว้ยเหตุตามกฎหมายใดๆ หรอืเหตุสดุวสิยั1 

 หากผู้ขายผดิสญัญาฉบบันี้ หรอืผดิการรบัประกนั และ/หรอืค ารบัรองที่ใหไ้ว ้และไม่
สามารถเยยีวยาแก้ไขเหตุดงักล่าวได้ภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ผู้ซื้อไดแ้จ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ขผูซ้ือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ี

 ผูซ้ือ้อาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีผู่ข้ายเขา้สูก่ระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใตก้าร
พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ ยื่นค า
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้ซื้อเห็นว่ากระทบต่อ
ความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูข้าย 

 ผูซ้ือ้อาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย
ดอ้ยค่าลงหรอืไดร้บัการกระทบกระเทอืนอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นอุปสรรคทีท่ าใหผู้้
ซือ้เหน็ว่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายไดต้ามวตัถุประสงค์
ของทรสัต ์

                                                
หมายเหตุ 1 ค าว่า “เหตุสุดวสิยั” ในสญัญาที่ท าให้ไดม้าซึ่งทรพัย์สนิทัง้ 8 ฉบบั (ไดแ้ก่สญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 1 

ฉบบักบัไทคอน และจะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าช่วงทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูก
สรา้ง สญัญาจะซื้อจะขายอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง และสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งสญัญาละ 1 ฉบบักบัทพีาร์ค รวม
สญัญาทัง้สิ้น 8 ฉบบั) หมายความถงึ เหตุใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืก่อใหเ้กดิผลพบิตัซิึ่งไม่อาจป้องกนัได ้ถงึแมว้่าบุคคลทีป่ระสบหรอื
ใกลจ้ะประสบเหตุนัน้จะได้ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทัว่ไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความ
รวมถึง การบญัญัติกฎหมายหรือการด าเนินการอื่นใดของรฐัซึ่งมผีลกระทบต่อการซื้อขาย/เช่าทรพัย์สิน อัคคีภัย น ้าท่วม 
แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้สงคราม ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย การจลาจล การก่อการรา้ย หรอืสาเหตุใดๆ ทีม่ผีล
ท านองเดยีวกนัซึง่คู่สญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบไมอ่าจควบคุมได้ 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 67 จาก 134 

 

การประกนัภยั เนื่องจากผู้ขายได้มกีารจดัท าประกนัภัยในทรพัย์สนิที่ผู้ซื้อจะเขา้ลงทุนเป็นการประกนั
ความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ และการประกนัภยัความรบัผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ดงันัน้ เมื่อ
มกีารขายทรพัย์สนิดงักล่าวให้กบัผู้ซื้อ ผู้ขายจะด าเนินการให้มีการโอนการประกนัภัย
ดงักล่าวทีเ่ป็นสทิธขิองผูข้ายมาเป็นสทิธขิองผูซ้ือ้ 

ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่าย 

ผู้ขายตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในการช าระค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ภาษีอากร และ
ค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีซ่ือ้ขายตามสญัญาฉบบัน้ีแต่
เพยีงฝา่ยเดยีว  

กฎหมายท่ีใช้บงัคบั กฎหมายไทย 

 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาทัง้ 2 ฉบบัมสีาระส าคญัดงันี้ 
(1.1) สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งของไทคอน 
ผูข้าย บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ผูซ้ื้อ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย ทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานดงัต่อไปนี้ 

1. ที่ดนิจ านวน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 9994, 14727 และ 31698 พร้อมอาคารโรงงาน
จ านวน 2 หลงั ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง  

2. ทีด่นิจ านวน 8 แปลง โฉนดเลขที ่7435, 167086, 167088, 181769, 181770, 
183315, 185321 และ 185322พรอ้มอาคารโรงงานจ านวน 11 หลงั ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบงัและโครงการ 3) ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อวนิ และ
ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

3. ทีด่นิจ านวน 3 แปลง โฉนดเลขที ่20170, 55952 และ 59721 พรอ้มอาคารโรงงาน
จ านวน 4 หลงั ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) ต าบลบา้นเลน อ าเภอ
บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

4. ทีด่นิทีด่นิจ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่30621 พรอ้มอาคารโรงงานจ านวน 1 หลงั ซึง่
ตัง้อยู่ทีส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

5. ทีด่นิจ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที ่52780 และ 52781 พรอ้มอาคารโรงงานจ านวน 2 
หลงั ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ี

ราคาซ้ือขาย มลูค่า 1,412,389,404 บาท 

หน้าท่ีของผูข้าย  ผู้ขายตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมที่ดินโฉนดเลขที่ 20169 ซึ่งเป็น
กรรมสทิธิข์องผู้ขายหรือที่ดนิแปลงอื่นใดที่ได้รบัการแบ่งแยกจากที่ดินแปลงดงักล่าว 
เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน ้ า 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 20170 ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่คิด
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ค่าตอบแทนใดๆ 

 ส าหรบัทรัพย์สินที่ซื้อขายรายการใดที่ผู้เช่ารายย่อยสามารถใช้สิทธิซื้อทรพัย์สิน
ดงักล่าวจากผูซ้ือ้ตามทีส่ญัญาเช่าระหว่างผูข้ายกบัผูเ้ช่ารายย่อยใหส้ทิธไิว ้ผูข้ายตก
ลงด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 หากผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิ และราคายุตธิรรมในวนัจดทะเบยีนซือ้ขาย
ทรพัยส์นิดงักล่าวระหว่างผูซ้ือ้กบัผูเ้ช่ารายยอ่ย ณ ส านกังานทีด่นิ สงูกว่าราคาใช้
สทิธิของผู้เช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าที่เกี่ยวขอ้ง หกัด้วยค่าใช้จ่ายทัง้หลายที่
เกี่ยวข้องกบัการโอนกรรมสทิธิท์รพัย์สนิดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษอีากร (“ราคาใช้สิทธิสุทธิ”) ผูข้ายตกลงช าระ
ส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมกับราคาใช้สิทธิสุทธิ ( “เงินชดเชยส่วนต่าง”) 
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้จนครบถว้น ณ วนัจดทะเบยีนซือ้ขายทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าราย
ย่อย  

ทัง้นี้ “ราคายุตธิรรม” ใหห้มายถงึราคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้ แลว้แต่ราคาใดจะ

สงูกว่า 

1. ราคาตลาดในวนัจดทะเบยีนซือ้ขายทรพัยส์นิระหว่างผูซ้ือ้กบัผูเ้ช่าราย
ย่อย ณ ส านักงานทีด่นิ โดยค านวณจากราคาประเมนิเฉลี่ยที่ได้จากผู้
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย ซึง่ทรสัตแีละผูจ้ดัการ กองทรสัต์จะเป็น
ผูแ้ต่งตัง้ โดยทรสัตจีะเป็นผูเ้สนอชื่อผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิจ านวน 1 
ราย และผู้จดัการทรสัต์จะเป็นผูเ้สนอชื่อผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิที่จะ
ไดร้บัการแต่งตัง้อกี 1 ราย หรอื 

2. ต้นทุนของการได้มาซึ่งทรพัย์สนิดงักล่าวของผู้ซื้อ อนัได้แก่ราคาซื้อ
ขายทรัพย์สิน บวกค่าใช้จ่ายทัง้หลายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง
ทรพัย์สนิดงักล่าวของผู้ซื้อ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง ค่าธรรมเนียม 
ค่าจดทะเบยีน ภาษอีากร 

 ผูข้ายจะจดัใหม้บีญัชดีแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) ทีจ่ะด ารง
เงินไว้เป็นจ านวนเท่ากบัเงินชดเชยส่วนต่างจนสิ้นสุดระยะเวลาใช้สทิธิ  โดย
จ านวนเงินดงักล่าวจะมีการปรบัปรุงเป็นรายปีเมื่อทรสัต์มีการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิเพื่อใหส้ะทอ้นกบัเงนิชดเชยสว่นต่างซึง่อาจเปลีย่นไปตามราคายุตธิรรม
ของทรพัย์สนิ และจ านวนสทิธิของผู้เช่าในการซื้อทรพัย์สนิซึ่งได้แก่ที่ดินและ
อาคารโรงงาน (Option to Buy) ทีย่งัคงเหลอือยู่  

 การจัดให้มีบญัชีดังกล่าวพร้อมเงินจ านวนไม่น้อยกว่า 21.60 ล้านบาท ตาม
จ านวนดงักล่าว เป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อน (conditions precedent) ในการซือ้ขาย
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งตามสญัญาฉบบันี้ 

 หากผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิดงักล่าว ผู้ขายจะใชค้วามพยายามอย่างดี
ที่สุดในการจดัหาทรพัย์สนิประเภทโรงงานหรอืคลงัสนิค้าที่มรีาคา ขนาด ที่ตัง้ 
และอตัราค่าเช่าทีไ่ม่น้อยหรอืดอ้ยกว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมาเสนอใหผู้ซ้ือ้พจิารณา
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เพื่อลงทุนทดแทนโดยดุลพนิิจของผูซ้ือ้  

 ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 
หากผูเ้ช่ารายย่อยใช้สทิธซิื้อทรพัย์สนิดงักล่าว และผู้ซื้อไม่ได้รบัโอนกรรมสทิธิ ์
ทรพัย์สนิทดแทน ณ ส านักงานที่ดนิได้ในวนัจดทะเบียนซื้อขายที่ดนิพร้อมสิง่
ปลกูสรา้งใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย ณ ส านกังานทีด่นิ ผูข้ายตกลงจะชดเชยเงนิใหก้บัผู้
ซือ้ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณดงันี้ 

 เงนิชดเชย = รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารที่ควรไดร้บั – ก าไรของผู้ซือ้จากการ
ขายทรพัยส์นิ – ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุน 

 โดย 

 “รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีค่วรไดร้บั” หมายถงึ ค่าเช่าและค่าบรกิารราย
เดอืนตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ณ วนัใชส้ทิธขิองผูเ้ช่ารายย่อย คูณ
ดว้ยระยะเวลาชดเชย 

 “ระยะเวลาชดเชย” หมายถึง ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนซื้อขายที่ดนิ
พร้อมสิง่ปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่ารายย่อย จนถึงวนัที่ครบรอบระยะเวลา 12 
เดอืนนบัจากวนัทีผู่ข้ายโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

 “ก าไรของผูซ้ือ้จากการขายทรพัยส์นิ” หมายถงึ ก าไรสุทธทิางบญัชจีากการ
ขายทรพัยส์นิดงักล่าว 

 “ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุน” เท่ากบั ผลตอบแทนทีท่รสัต์จะไดร้บั
จากการน าเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวไปลงทุนในช่วง
ระยะเวลาชดเชย 

ทัง้นี้ ผู้ขายจะช าระเงนิชดเชยดงักล่าวให้แก่ผู้ซื้อ ณ วนัครบรอบระยะเวลา 12 
เดอืนนบัจากวนัทีผู่ข้ายโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูซ้ือ้  

 
(1.2) สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งของทีพารค์ 
ผูข้าย บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 

ผูซ้ื้อ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย ทีด่นิพรอ้มอาคารคลงัสนิคา้ดงัต่อไปนี้ 

1. ทีด่นิจ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที ่195062 และ 195065 พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 
2 หลงั 4 ยูนิต ซึ่งตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค อสีเทริน์ซบีอร์ด 2 ต าบล
บ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 

2. ทีด่นิจ านวน 4 แปลง โฉนดเลขที ่11303, 173839, 177126 และ 194794 พรอ้มอาคาร
คลงัสนิคา้จ านวน 3 หลงั 5 ยนูิต ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ ศรรีาชา 
ต าบลสรุศกัดิแ์ละต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 

3. ทีด่นิจ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที ่177198 และ 178448 พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 
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2 หลงั 2 ยูนิต ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 ต าบลหนอง
ขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 

4. ทีด่นิโฉนดเลขที่ 47950 พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั 1 ยูนิต ซึง่ตัง้อยู่ทีส่วน
อุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี

ราคาซ้ือขาย มลูค่า 1,495,405,498 บาท 

หน้าท่ีของผูข้าย  ผูข้ายตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมทีด่นิดงัต่อไปน้ีซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง
ผู้ขายหรือที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รับการแบ่งแยกจากที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็น
ทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรบัทีด่นิทีร่ะบุดา้นล่างใหแ้ก่ผูซ้ือ้โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 

ล าดบั ท่ีดิน
ทางเข้าออก 
โฉนดเลขท่ี 

ท่ีดินท่ีซ้ือขาย 
โฉนดเลขท่ี 

อาคารโรงงาน สถานท่ีตัง้ 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 

1. 65884 195065 W2/1 
W2/2 

ต าบลบ่อวนิ 
อ าเภอศรรีาชา  
จงัหวดัชลบุร ี2. 195063 195062 

 
W5/1W5/2 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 

3. 9052, 19948, 
12891 

177126 
 

W5/1, W5/2, 
W5/3 

ต าบลสรุศกัดิ ์ 
อ าเภอศรรีาชา  
จงัหวดัชลบุร ี

4. 173837 173839, 11303 W16 

5. 9052,19948, 
12891, 8834 

194794 W20 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 

6. 69922, 69905 178448 W2 ต าบลหนองขาม  
อ าเภอศรรีาชา  
จงัหวดัชลบุร ี

7. 69922 177198 FZ4 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข W20 ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 
ซึง่ผูเ้ช่ารายย่อยขอขยายเวลาเริม่ตน้สญัญาเช่า ผูข้ายตกลงรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหก้บั
ผูซ้ือ้ในอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามอตัราในสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าราย
ย่อยดงักล่าว จนถงึวนัที ่31 มกราคม 2558 

 
(2) สญัญาเช่าท่ีดิน  

สญัญาเช่าทีด่นิทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์ทัง้ 2 ฉบบัมขีอ้สญัญาหลกัใกลเ้คยีงกนั โดยมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไข
บางประการเพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในแต่ละสญัญา ซึง่สรุปสาระส าคญัของขอ้สญัญาหลกัมดีงันี้ 
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สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิที่
เช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าในราคาตลาด
ของทรพัยส์นิทีเ่ช่า ณ วนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการ
ซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
90 วนัก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

การต่อเตมิหรอืก่อสรา้ง
เพิม่เตมิ 

ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้้เช่าปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอื
ตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมอาคารและสิง่ปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรพัย์สนิที่เช่าได้ โดยให้
กรรมสทิธิเ์ป็นของผูเ้ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 

การโอนสทิธกิารเช่าและ
การใหเ้ชา่ช่วงทรพัยส์นิที่
เช่า 

 ภายในระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผูเ้ช่า  

 ผูเ้ช่าสามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่าไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนออกใหเ้ช่าช่วงหรอืโอนสทิธิ
การเช่าตามสญัญาฉบบันี้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องแจง้ผูใ้หเ้ช่าหรอืได้รบั
ความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

การเลกิสญัญา/เลกิเช่า  เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่า สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลงทนัท ี

 หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผิดสัญญาฉบับน้ีหรือผิดค ารับรอง และไม่สามารถ
เยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไดแ้จง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ข คู่สญัญาฝา่ยทีไ่ม่ไดผ้ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัที
โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ในกรณีที่ทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดถูกเวนคืน ผู้เช่าสามารถใช้สทิธิในการเลิกเช่า
ทรพัยส์นิรายการดงักล่าวได ้

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีผูใ้หเ้ช่าเขา้สูก่ระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใต้
การพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ 
ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้เช่าเห็นว่ากระทบต่อ
ความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ซึง่ในกรณีนี้ถอืเป็นการเลกิ
สญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

ผลของการเลกิสญัญา/เลกิ
เช่า 

 เมื่อสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง หรอืมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด ผูเ้ช่าจะต้องส่ง
มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมด (แลว้แต่กรณี) คนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า โดย
ทีผู่เ้ช่าและบรวิารของผูเ้ช่าจะตอ้งออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมด
และจะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือ
ทัง้หมดภายใน 180 วันนับจากวันที่สญัญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือวันที่การเลิกเช่า
ทรพัยส์นิรายการดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั (แลว้แต่กรณี) 

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผูเ้ช่าไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์ินทีเ่ช่า ผูเ้ช่าต้อง
รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนันับจาก
วนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะ
ตกลงร่วมกนั  โดยผู้เช่าจะต้องรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าเสยีหาย (ถ้ามี ) 
ต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการรื้อถอนสิง่ปลูกสร้างดงักล่าว และซากสิง่ปลูกสร้างที่รื้อถอน
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แลว้ใหเ้ป็นสทิธขิองผูเ้ช่าในการจ าหน่ายหรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่า
ทัง้หมด 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่า
เช่าในสว่นของทีด่นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ และ
เฉพาะกรณีทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา ผูเ้ช่ามสีทิธเิรยีกใหผู้ใ้ห้
เช่าซือ้อาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ช่าทีต่ัง้อยู่บนทรพัยส์นิทีเ่ช่า ใน
ราคาตลาดของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว ณ วนัที่สญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง ทัง้นี้ 
ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

 ทัง้นี้ ราคาตลาดดงักล่าว ใหค้ านวณตามมูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื
ของอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิรยีกใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้อาคารและสิง่ปลูก
สร้าง ซึ่งได้จากมูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิซึ่ง
คู่สญัญาแต่ละฝา่ยแต่งตัง้ฝา่ยละ 1 ราย 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเนื่องจากความผดิของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องคนืค่าเช่า
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าและไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรพัย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่า
รายการดงักล่าวถูกเวนคนื ผู้ใหเ้ช่าตกลงจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผู้เช่า ภายใน 30 วนันับ
จากวนัที่ผู้ให้เช่าได้รบัเงนิที่ได้รบัจากการเวนคนื โดยค่าเช่าที่จะคนืจะค านวณตาม
หลกัเกณฑก์ารค านวณดงันี้ 

ค่าเช่าทีจ่ะคนื 
= 

มลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื
ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก

เวนคนื x 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั        
จากการเวนคนื

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่ก
เวนคนื มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื  

ณ วนัทีถู่กเวนคนื 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอืของทรพัยส์นิทีเ่ช่ามากกว่า
มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนื ผูใ้หเ้ช่า
จะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าเท่ากบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัในเรื่องการก าหนดมูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคนื ณ วนัที่ถูกเวนคืนและ/หรอืมูลค่า
ตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื คู่สญัญาตกลงใหคู้่สญัญาแต่
ละฝา่ยแต่งตัง้ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิฝา่ยละ 1 ราย เพื่อประเมนิมูลค่าดงักล่าว และ
คู่สญัญาตกลงใชม้ลูค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทัง้สอง
รายเป็นฐานในการค านวณค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าจะคนืแก่ผูเ้ช่าตามหลกัเกณฑก์ารค านวณ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

หน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่า  ผู้ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัย์สนิที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่า เวน้แต่จะไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเว้นแต่เป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไป
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ตามสญัญาฉบบันี้ 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะไม่โอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีเ่ช่าให้แก่บุคคลใดตลอดระยะเวลาทีเ่ช่า 
เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงสง่มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของใดๆ กต็ามทีเ่ป็นของผูเ้ช่าอนัเกีย่วเนื่อง
กบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัจากผูเ้ช่ารายยอ่ยหรอืบุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอื
ภายหลงัวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บั
มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

หน้าทีข่องผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงจะใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อการประกอบธุรกจิของทรสัต์หรอืการด าเนินการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 

 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาทัง้ 2 ฉบบัมสีาระส าคญัดงันี้ 
(2.1) สญัญาเช่าท่ีดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางนา 
ผูใ้ห้เช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 

ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิจ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่29466 ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บาง
นา ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  

ค่าเช่า 19,381,580 บาท 

การเลิกเช่าเพ่ิมเติม ในกรณีเหตุสุดวิสยั อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่าด้อยค่าลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็น
อุปสรรคที่ท าให้ผู้เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตาม
วตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าได ้ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิที่
เช่ารายการใดเสยีหายหรอืสูญหายทัง้หมด ให้การเช่าทรพัย์สนิที่เช่าระงบัลงทนัที โดย
เหตุการณ์ดงักล่าวตอ้งไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 

ผลของการเลิกเช่า
เพ่ิมเติม 

 ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรัพย์สินที่เช่าเนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือในกรณีที่
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมดโดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า 
ผูใ้หเ้ช่าตกลงคนืค่าเช่าในสว่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่า
ทีเ่หลอือยู่ และผูเ้ช่ามสีทิธเิรยีกใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้อาคารและสิง่ปลูกสรา้งที่เป็นกรรมสทิธิ ์
ของผูเ้ช่าทีต่ัง้อยู่บนทรพัยส์นิทีเ่ช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว 
ณ วนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ามผีลใชบ้งัคบั 

 ทัง้นี้ ราคาตลาดดงักล่าว ใหค้ านวณตามมูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื
ของอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิรยีกใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้อาคารและสิง่ปลูก
สร้าง ซึ่งได้จากมูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิซึ่ง
คู่สญัญาแต่ละฝา่ยแต่งตัง้ฝา่ยละ 1 ราย 
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หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่า บรวิารของผูเ้ช่า ผูเ้ช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่ารายย่อย มสีทิธิ
ในการใช้ทีด่นิตามโฉนดเลขที่ 1225 และ 34686 ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องผู้ให้เช่าหรอืที่ดนิ
แปลงอื่นใดที่ได้รบัการแบ่งแยกจากที่ดินดงักล่าว เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทาง
รถยนต ์ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรบัทีด่นิ
โฉนดเลขที ่29466  ตลอดอายุสญัญาเช่า โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 

 
(2.2) สญัญาเช่าท่ีดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1 
ผูใ้ห้เช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 

ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า บางส่วนของทีด่นิจ านวน 4 แปลง โฉนดเลขที ่18789, 18790, 18791 และ 18792 ซึ่ง
ตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ 

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 28 ปี โดยสิน้สดุในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

ค่าเช่า 70,048,177 บาท 

การเลิกเช่าเพ่ิมเติม  หากมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทุกรายการตามทีร่ะบุในสญัญาฉบบันี้ สญัญาฉบบันี้
จะสิน้สดุลงในวนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการสดุทา้ยมผีลใชบ้งัคบั 

 ในกรณีเหตุสุดวสิยั อนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดตามสญัญานี้/สญัญาเช่า
ช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดดอ้ยค่าลงอย่าง
มีนัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดตามสญัญานี้/สญัญาเช่าช่วงที่ดนิในโครงการไทคอน โลจิ
สตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า หรอืในกรณีอื่นใด
ซึ่งผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิที่เช่าไม่ว่ารายการใดรายการหนึ่งหรือ
ทัง้หมดตามสญัญานี้/สญัญาเช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี
1 ไม่ว่าฉบบัใดได้ตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า โดยไม่ว่าในกรณีใดขา้งต้นผูใ้ห้เช่าไม่
สามารถแกไ้ขเยยีวยาใหผู้เ้ช่าสามารถกลบัเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าวได้
ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัทีผู่เ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าว ผูเ้ช่าอาจ
ใช้สทิธิเลิกเช่าทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวหรอืรายการอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น (แลว้แต่กรณี) ไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร 

ผลของการเลิกเช่า
เพ่ิมเติม 

ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสดุวสิยัหรอืเนื่องจากผู้
เช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า หรอืในกรณีที่
ทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมดโดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของผูใ้หเ้ช่าและ
ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงคนืค่าเช่าในสว่นทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัส่วน
ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่า บรวิารของผูเ้ช่า ผูเ้ช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่ารายย่อย มสีทิธิ
ในการใชท้ีด่นิตามโฉนดเลขที ่18785,18786,18787 และ 18788 และโฉนดเลขที ่18789, 
18790, 18791 และ 18792 ส่วนที่ผูเ้ช่ามไิด้เช่า ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผู้ให้เช่าหรอืที่ดนิ
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แปลงอื่นใดที่ได้รบัการแบ่งแยกจากที่ดินดงักล่าว เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าตลอดอายุสญัญาเช่า โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงใหผู้ใ้หเ้ช่ารวมถงึผูเ้ช่ารายย่อยและบรวิาร มสีทิธใิชท้ีด่นิทีเ่ช่าไดแ้ก่ ทีด่นิโฉนด
เลขที่ 18790 ส่วนที่แบ่งเช่า เฉพาะพื้นที่ส่วนที่จ าเป็นและสมควร เพื่อเป็นทางเขา้ออก 
ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดอายุสญัญาเช่า โดย
จะต้องไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืกระท าการใดๆ อนักระทบต่อการใชง้านที่ดนิที่เช่า
ของผูเ้ช่า ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงช าระค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามทีก่ าหนดในสญัญาเช่าช่วงทีด่นิ
ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ฉบบัที ่2 

 
(3) สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารและส่ิงปลูกสรา้งของทีพารค์  
สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของทพีารค์ทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์มสีรุปสาระส าคญัดงันี้ 
ผูข้าย บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 

ผูซ้ื้อ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 

ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 4 ยนูิตซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา ต าบล
บางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ราคาซ้ือขาย มลูค่า 88,293,864 บาท 

การประกนัภยั เนื่องจากผู้ขายได้มกีารจดัท าประกนัภัยในทรพัย์สนิที่ผู้ซื้อจะเขา้ลงทุนเป็นการประกนั
ความเสีย่งภยัทรพัยส์นิและการประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก ดงันัน้ เมื่อมี
การขายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ ผู้ขายจะด าเนินการให้มีการโอนการประกันภัย
ดงักล่าวทีเ่ป็นสทิธขิองผูข้ายมาเป็นสทิธขิองผูซ้ือ้ 

การโอนสิทธิตามสญัญา คู่สญัญาไม่มีสทิธิโอนสทิธหิรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 

การเลิกสญัญา  คู่สญัญาอาจตกลงเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ผูซ้ือ้อาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีผู่ซ้ือ้ไม่สามารถซือ้ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางสว่น หรอืในกรณีทีผู่ซ้ือ้เหน็ว่าทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายจะไม่ก่อใหเ้กดิผลตอบแทน
ทีเ่หมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ หรอืผู้ซื้อไม่อาจปฏบิตัิตามสญัญาฉบบันี้
เน่ืองดว้ยเหตุตามกฎหมายใดๆ หรอืเหตุสดุวสิยั 

 หากผู้ขายผดิสญัญาฉบบันี้ หรอืผดิการรบัประกนั และ/หรอืค ารบัรองที่ใหไ้ว ้และไม่
สามารถเยยีวยาแก้ไขเหตุดงักล่าวได้ภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ผู้ซื้อไดแ้จ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ขผูซ้ือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ี

 ผูซ้ือ้อาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีผู่ข้ายเขา้สูก่ระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใตก้าร
พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ ยื่นค า
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้ซื้อเห็นว่ากระทบต่อ
ความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูข้าย 
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 ผูซ้ือ้อาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย 
และ/หรอืทีด่นิอนัเป็นทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาเช่าทีด่นิในโครงการ    ไทคอน โลจิ
สตคิส ์พารค์ บางนา ดอ้ยค่าลงหรอืไดร้บัการกระทบกระเทอืนอย่างมนีัยส าคญั หรอื
เป็นอุปสรรคทีท่ าให้ผู้ซื้อเหน็ว่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัย์สนิที่ซื้อ
ขายไดต้ามวตัถุประสงคข์องทรสัต์ 

 ผู้ซื้ออาจเลิกสญัญาฉบับนี้ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจด
ทะเบยีนใหเ้ช่าทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางนา ใหแ้ก่ผูซ้ือ้  

หน้าท่ีของผูข้าย ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข DG1/1 – DG1/4 ทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ บางนา ซึง่ผูเ้ช่ารายย่อยไดข้อปรบัลดอตัราค่าเช่า ผูข้ายตกลงรบัประกนัการมผีูเ้ช่า
ใหก้บัผูซ้ือ้ในอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเดอืนละ 165 บาทต่อตารางเมตรเป็นระยะเวลา 12 
เดอืน นบัจากวนัทีโ่อนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีซ่ือ้ขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่าย 

ผู้ขายตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในการช าระค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ภาษีอากร และ
ค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีซ่ือ้ขายตามสญัญาฉบบัน้ีแต่
เพยีงฝา่ยเดยีว 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบั กฎหมายไทย 

 
(4) สญัญาเช่าช่วงท่ีดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1 

สญัญาเช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์มจี านวน 2 ฉบบั
ซึง่มขีอ้สญัญาเช่นเดยีวกนั โดยแตกต่างกนัเพยีงรายการทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงและค่าเชา่ช่วง และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเลก็น้อย 
ซึง่สรุปสาระส าคญัมดีงันี้ 
ผูใ้ห้เช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 

ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 28 ปี โดยสิน้สดุในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

เงินตอบแทนการเช่า
และค่าเช่า 

แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

1. เงนิตอบแทนการเช่า 142,167,877 บาท โดยจะช าระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทัง้จ านวนในวนัจด
ทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

2. ค่าเช่า โดยจะช าระเป็นรายปีใหก้บัผูใ้หเ้ช่า ตามอตัราทีผู่ใ้หเ้ช่าไดช้ าระใหก้บัเจา้ของ
ทีด่นิตามสญัญาเช่าหลกั 

การต่อเติมหรอืก่อสรา้ง
เพ่ิมเติม 

ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้้เช่าปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอื
ตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมอาคารและสิง่ปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรพัย์สนิที่เช่าได้ โดยให้
กรรมสทิธิเ์ป็นของผูเ้ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 
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การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

 ภายในระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผูเ้ช่า  

 ผูเ้ช่าสามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่าไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนออกใหเ้ช่าช่วงหรอืโอนสทิธิ
การเช่าตามสญัญาฉบบันี้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องแจง้ผูใ้หเ้ช่าหรอืได้รบั
ความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

การเลิกสญัญา/เลิกเช่า  เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่า สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลงทนัท ี

 หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผิดสัญญาฉบับน้ีหรือผิดค ารับรอง และไม่สามารถ
เยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไดแ้จง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ข คู่สญัญาฝา่ยทีไ่ม่ไดผ้ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัที
โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

 ในกรณีเหตุสุดวสิยั อนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิทีเ่ช่ารายการใดตามสญัญาเช่า/
สญัญาเช่าช่วงที่ดนิในโครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ไม่ว่า
ฉบบัใดดอ้ยค่าลงอย่างมนียัส าคญั หรอืเป็นอุปสรรคทีท่ าใหผู้เ้ช่าไม่สามารถ
ลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดตามสญัญาเช่า/สญัญา
เช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดได้
ตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ชา่ หรอืในกรณีอื่นใดซึง่ผูเ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์
ในทรพัย์สนิที่เช่าไม่ว่ารายการใดรายการหนึ่งหรอืทัง้หมดตามสญัญาเช่า/
สญัญาเช่าช่วงที่ดนิในโครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ไม่ว่า
ฉบบัใดไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า โดยไม่ว่าในกรณีใดขา้งต้นผูใ้หเ้ช่าไม่
สามารถแก้ไขเยยีวยาให้ผู้เช่าสามารถกลบัเขา้ไปใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิ
ดังกล่าวได้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว ผู้เช่าอาจใช้สทิธเิลกิเช่าทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าว
หรอืรายการอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน (แล้วแต่กรณี) ไดต้ามทีผู่้เช่า
เหน็สมควร  

 ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดถูกเวนคนื ผูเ้ช่าสามารถใชส้ทิธใินการเลกิ
เช่าทรพัยส์นิรายการดงักล่าวได ้

 ในกรณีทีท่รพัย์สนิที่เช่ารายการใดเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมด ใหก้ารเช่าทรพัยส์นิ
รายการดงักล่าวระงบัลงทนัท ีโดยเหตุการณ์ดงักล่าวต้องไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีผูใ้หเ้ช่าเขา้สูก่ระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใต้
การพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ 
ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้เช่าเห็นว่ากระทบต่อ
ความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ซึง่ในกรณีนี้ถอืเป็นการเลกิ
สญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 
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 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่สามารถจดทะเบยีนใหเ้ช่า และ/หรอื
เช่าช่วงที่ดินและ/หรืออาคารในโครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ตาม
สญัญาเช่าที่ดิน สญัญาเช่าช่วงที่ดินฉบบัใด และ/หรอืสญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูก
สรา้งในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ผลของการเลิกสญัญา/
เลิกเช่า 

 เมื่อสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง หรอืมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด ผูเ้ช่าจะต้องส่ง
มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมด (แลว้แต่กรณี) คนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า โดย
ทีผู่เ้ช่าและบรวิารของผูเ้ช่าจะตอ้งออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมด
และจะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือ
ทัง้หมดภายใน 180 วันนับจากวันที่สญัญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือวันที่การเลิกเช่า
ทรพัยส์นิรายการดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั (แลว้แต่กรณี) 

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผูเ้ช่าไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์ินทีเ่ช่า ผูเ้ช่าต้อง
รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนันับจาก
วนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะ
ตกลงร่วมกนั  โดยผู้เช่าจะต้องรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าเสยีหาย (ถ้ามี ) 
ต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการรื้อถอนสิง่ปลูกสร้างดงักล่าว และซากสิง่ปลูกสร้างที่รื้อถอน
แลว้ใหเ้ป็นสทิธขิองผูเ้ช่าในการจ าหน่ายหรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่า
ทัง้หมด 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีเ่กิด
จากความผดิของเจา้ของที่ดนิ ผูใ้ห้เช่าตกลงจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ทัง้นี้ ไม่ตัดสทิธิของผู้เช่าในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นๆ 
จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเนื่องจากความผดิของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องคนืค่าเช่า
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าและไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรพัย์สินที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวิสยัหรือ
เน่ืองจากผูเ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า 
อนัเป็นผลจากความผดิของผู้ให้เช่า หรอืในกรณีทีท่รพัย์สนิที่เช่ารายการใดเสยีหาย
หรอืสญูหายทัง้หมดโดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงคนืค่าเช่า
ในส่วนทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวให้แก่ผู้เช่าตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่
เหลอือยู่  

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า  ผู้ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัย์สนิที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่า เวน้แต่จะไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเว้นแต่เป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามสญัญาฉบบันี้ 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงสง่มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของใดๆ กต็ามทีเ่ป็นของผูเ้ช่าอนัเกีย่วเนื่อง
กบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัจากผูเ้ช่ารายยอ่ยหรอืบุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอื
ภายหลงัวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บั
มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 
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 ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัการบอกกล่าว แจง้ เตอืน หรอืถูกเรยีกรอ้งหรอืทวงถามไม่ว่า
ดว้ยวาจาหรอืหนังสอืจากเจา้ของทีด่นิอนัเป็นทรพัยส์นิทีเ่ช่าอนัเกีย่วเนื่องกบัเหตุผดิ
สญัญาเช่าระหว่างเจ้าของที่ดินกบัผู้ให้เช่าใดๆ หรือผู้ให้เช่าทราบว่าตนไม่/จะไม่
สามารถปฏบิตัติาม หรอืม/ีจะมเีหตุผดิสญัญาเช่าดงักล่าวไม่ว่าอย่างใดๆ ผูใ้หเ้ช่าตก
ลงแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นหนังสอืโดยเรว็ที่สุด ทัง้นี้ ต้องไม่เกินภายใน 3 วนันับจาก
วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าทราบหรอืควรจะทราบเหตุดงักล่าว เพื่อใหผู้เ้ช่าสามารถเยยีวยาเหตุผดิ
สญัญาดงักล่าวกบัเจา้ของทีด่นิโดยตรง และในกรณีดงักล่าวหรอืในกรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บั
การบอกกล่าว แจ้ง เตือน หรือถูกเรียกร้องหรือทวงถามดงักล่าวจากเจ้าของที่ดิน
โดยตรง หากผูเ้ช่ารอ้งขอ หรอืผูใ้หเ้ช่าตกลงจะด าเนินการโอนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิที่
เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหผู้เ้ช่าเขา้เป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ากบัเจา้ของ
ที่ดินโดยตรงภายในเวลาที่ผู้เช่าก าหนด โดยไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้เช่าตกลงชดใช้
ค่าเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เช่าเสยีไปในการด าเนินการดงักล่าวให้แก่ผู้เช่า
ทัง้หมด ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่า บรวิารของผูเ้ช่า ผูเ้ช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่ารายย่อย มี
สทิธใินการใชท้ีด่นิตามโฉนดเลขที ่18785,18786,18787 และ 18788 และโฉนดเลขที ่
18790 ส่วนทีผู่เ้ช่ามไิดเ้ช่าซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่าหรอืทีด่นิแปลงอื่นใดทีไ่ดร้บั
การแบ่งแยกจากที่ดินดังกล่าว เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ช่า
ตลอดอายุสญัญาเช่าโดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงจะใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อการประกอบธุรกจิของทรสัต์หรอืการด าเนินการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์น
ท่ีเช่า 

หากผูใ้หเ้ช่าไดใ้ชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าจากเจา้ของทีด่นิ เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผู้ให้
เช่าใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าในราคาตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่า ณ วนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูเ้ช่าต้องแจง้
ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลา
การเช่า 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบั กฎหมายไทย 

หมายเหต ุ เน่ืองจากทพีารค์ไดร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมดแลว้จากเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเดมิ 
กองทรสัต์จงึได้ท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัทพีาร์ค เพื่อรบัรองฐานะของกองทรสัต์ว่าเป็นผู้เช่า
ที่ดินโดยตรงจากทีพาร์ค โดยให้การเช่าที่ดินระหว่างกองทรสัต์และทีพาร์คยงัคงมีผล
ผกูพนัสมบรูณ์ตามกฎหมาย  

 
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าและค่าเช่าของสญัญาเช่าชว่งดงักล่าวแต่ละฉบบั รวมถงึขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดดงันี้ 
(4.1) สญัญาเช่าช่วงฉบบัท่ี 1 
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิจ านวน 7 แปลง โฉนดเลขที่ 2805, 2806, 18808, 18811, 18812, 60713 และ 

60714 ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง
พล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
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การเลิกเช่าเพ่ิมเติม หากมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทุกรายการตามทีร่ะบุในสญัญา สญัญาฉบบันี้จะสิน้สุดลง
ในวนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการสดุทา้ยมผีลใชบ้งัคบั 

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงใหผู้ใ้หเ้ช่ารวมถงึผูเ้ช่ารายย่อยและบรวิาร มสีทิธใิชท้ีด่นิทีเ่ช่าไดแ้ก่ ทีด่นิโฉนด
เลขที่ 2806 เฉพาะพื้นที่ส่วนที่จ าเป็นและสมควร เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน ้ า ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยจะต้องไม่
ก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืกระท าการใดๆ อนักระทบต่อการใชง้านทีด่นิที่เช่าของผูเ้ช่า 
ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าตกลงช าระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เช่าตามที่ก าหนดในสญัญาเช่าช่วงที่ดินใน
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ฉบบัที ่2 

 
(4.2) สญัญาเช่าช่วงฉบบัท่ี 2 
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า บางส่วนของที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 60712 ซึ่งตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน โลจิสติคส ์

พารค์ บางพล ี1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

สิทธิในการซ้ือ/เช่า
อาคารคลงัสินค้า
หมายเลข W5 ใน
โครงการไทคอน  
โลจิสติคส ์พารค์  
บางพลี 1 

ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายหรอืน าอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข W5 ในโครงการไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 และทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ออกใหเ้ช่าเพื่อใหผู้เ้ช่าน าไปใหเ้ช่าช่วงต่อ 
ผูใ้หเ้ช่าต้องเสนอขายหรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักล่าวแก่ผู้เช่าก่อนโดยแจง้เงื่อนไขและราคา
เป็นหนังสอืใหแ้ก่ผูเ้ช่า หากผูเ้ช่าปฏเิสธหรอืไม่ตอบรบัภายใน 30 วนั ผูใ้หเ้ช่าจงึจะขาย
หรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักล่าวแก่บุคคลอื่นได ้

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงใหผู้ใ้หเ้ช่ารวมถงึผูเ้ช่ารายย่อยและบรวิาร มสีทิธใิชท้ีด่นิทีเ่ช่าไดแ้ก่ ทีด่นิโฉนด
เลขที่ 60712 ส่วนที่แบ่งเช่า เฉพาะพื้นที่ส่วนที่จ าเป็นและสมควร เพื่อเป็นทางเขา้ออก 
ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดอายุสญัญาเช่า โดย
จะต้องไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืกระท าการใดๆ อนักระทบต่อการใช้งานทีด่นิที่เช่า
ของผูเ้ช่า ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงช าระค่าใชจ้่ายในอตัราดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าตลอดอายุสญัญา
เช่าเพื่อเป็นการตอบแทนการใชพ้ืน้ทีด่งักล่าว 

 เดอืนละ 1,000 บาทต่อไร่ของพืน้ทีท่ีด่นิอนัเป็นทีก่่อสรา้งของคลงัสนิค้า W5 ส าหรบั
ช่วงเวลาทีก่่อสรา้งคลงัสนิคา้ W5 จนกว่าจะแลว้เสรจ็และมผีูเ้ช่ารายย่อยแลว้ 

 เดอืนละ 10 บาทต่อตารางเมตรของพืน้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ W5 ดงักล่าว ตามสญัญาเช่า
ระหว่างผูใ้หเ้ช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อย ส าหรบัช่วงเวลาทีค่ลงัสนิคา้ W5 ดงักล่าวมผีูเ้ช่าราย
ย่อยแลว้ 

 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาเช่าทีด่นิทีท่รสัตจ์ะเช่าช่วงแต่ละฉบบั มสีาระส าคญัดงันี้ 
(ก)  หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 ระหว่างนางธมน จิราธนันต ์ในฐานะผู้ให้เช่า และ 

ทีพารค์ในฐานะผูเ้ช่า จดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2556 
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2806 เลขที่ดนิ 97 หน้าส ารวจ 410 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ เน้ือทีป่ระมาณ 34 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา  

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2556 ถงึวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 
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การต่อสญัญาเช่า ในกรณีทีค่รบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้แลว้ หากผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะให้
เช่าที่ดนิตามสญัญานี้อกีเป็นระยะเวลา 30 ปี ผู้ให้เช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าสามารถที่จะเช่า
ที่ดินแปลงนี้ได้ก่อนผู้เช่ารายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอการเช่าแก่
บุคคลภายนอกอื่น โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าได้ทราบล่วงหน้าภายใน
ก าหนด 90 วนั หากพน้ก าหนดดงักล่าวแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงทีจ่ะเช่าต่อไป ผูใ้หเ้ช่าสามารถ
ทีจ่ะท าสญัญาเช่าระยะยาวในทีด่นิแปลงดงักล่าวกบับุคคลภายนอกในราคาและเงื่อนไข
เดยีวกบัทีเ่สนอแก่ผูเ้ช่าไดท้นัท ี

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่10 เดอืนมนีาคม ของทุกๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 
3 ปี 2556 - 2559 3,774,600.00 
3 ปี 2559 - 2562 4,152,060.00 
3 ปี 2562 - 2565 4,567,266.00 
3 ปี 2565 - 2568 5,023,992.60 
3 ปี 2568 - 2571 5,526,391.80 
3 ปี 2571 - 2574 6,079,031.04 
3 ปี 2574 - 2577 6,686,934.60 
3 ปี 2577 - 2580 7,355,625.96 
3 ปี 2580 - 2583 8,091,190.56 
3 ปี 2583 - 2586 8,900,309.64 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา  ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า และผูใ้หเ้ช่าไดแ้จง้ใหผู้เ้ช่าทราบ
แลว้ ผูเ้ช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได้ 

 หากคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงผดิสญัญาฉบบัน้ี และไม่ด าเนินการแกไ้ขภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืบอกกล่าวจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงนัน้
มสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญาฉบบันี้ 

หมายเหต ุ คู่ส ัญญาได้เข้าท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับใหม่แทน โดยได้จดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีจ่ะซือ้ขายแลว้เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2558 ท าใหท้พีารค์เป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่2806 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(ข)  หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหว่างนายภวูเดช ดลฤทธ์ิอาชา ในฐานะผู้ให้เช่า  
และทีพารค์ในฐานะผูเ้ช่า จดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่2805 เลขทีด่นิ 35 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลี
ใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ เน้ือทีด่นิตามโฉนด 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่1 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2586 

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่25 เดอืนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 
5 ปี 2556 - 2561 935,040.00 
5 ปี 2561 – 2566 1,028,544.00 
5 ปี 2566 - 2571 1,131,398.40 
5 ปี 2571 – 2576 1,244,538.24 
5 ปี 2576 – 2581 1,368,992.06 
5 ปี 2581 - 2586 1,505,891.27 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา  ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่า
ตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

 หากผู้เช่าผดินัดไม่ช าระค่าเช่า หรอืผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้
เป็นอนัสิน้สดุ โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 

หมายเหต ุ  ผูใ้หเ้ช่ายอมใหผู้เ้ช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ลูกอยู่ในทีด่นิของผูใ้หเ้ช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผู้เช่าต้องแจง้รายละเอยีดเป็นหนังสอืให้
ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่า
จะต้องท าการไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างนัน้
ปลอดจากการจ านอง และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 คู่สญัญาได้เขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิฉบบัใหม่แทน โดยได้จดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีจ่ะซือ้ขายแลว้เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2558 ท าให้ทพีารค์เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่2805 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(ค)  หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหว่างนางสาวเพชรี เอกบุญยืน ในฐานะผู้ให้เช่า 
และทีพารค์ในฐานะผูเ้ช่า จดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2556 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่60714 เลขทีด่นิ 103 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลี
ใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ เน้ือทีด่นิตามโฉนด 2 ไร ่

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่1 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2586 

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่25 เดอืนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 
5 ปี 2556 – 2561 192,000.00 
5 ปี 2561 – 2566 211,200.00 
5 ปี 2566 – 2571 232,320.00 
5 ปี 2571 – 2576 255,552.00 
5 ปี 2576 – 2581 281,107.20 
5 ปี 2581 - 2586 309,217.92 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าชว่งไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได้ 

หากผูเ้ช่าผดิสญัญาไม่ช าระค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญา 

หมายเหต ุ  ผูใ้หเ้ช่ายอมใหผู้เ้ช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ลูกอยู่ในทีด่นิของผูใ้หเ้ช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผู้เช่าต้องแจง้รายละเอยีดเป็นหนังสอืให้
ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่า
จะต้องท าการไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างนัน้
ปลอดจากการจ านอง และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 คู่สญัญาได้เขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิฉบบัใหม่แทน โดยได้จดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีจ่ะซือ้ขายแลว้เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2558 ท าให้ทพีารค์เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่60714 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(ง) หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหว่างนายสุชาติ เฉลิมกาญจนา ในฐานะผู้ให้เช่า และที
พารค์ในฐานะผูเ้ช่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่60713 เลขทีด่นิ 102 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลี
ใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ เน้ือทีด่นิตามโฉนด 2 ไร ่

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่1 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2586 

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่25 เดอืนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 
5 ปี 2556 - 2561 192,000.00 
5 ปี 2561 – 2566 211,200.00 
5 ปี 2566 – 2571 232,320.00 
5 ปี 2571 – 2576 255,552.00 
5 ปี 2576 – 2581 281,107.20 
5 ปี 2581 – 2586 309,217.92 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้หากผูเ้ช่าผดิสญัญาไม่ช าระค่าเช่า ผูใ้ห้
เช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญา 

หมายเหต ุ  ผูใ้หเ้ช่ายอมใหผู้เ้ช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ลูกอยู่ในทีด่นิของผูใ้หเ้ช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผู้เช่าต้องแจง้รายละเอยีดเป็นหนังสอืให้
ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่า
จะต้องท าการไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างนัน้
ปลอดจากการจ านอง และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 คู่สญัญาได้เขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิฉบบัใหม่แทน โดยได้จดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีจ่ะซือ้ขายแลว้เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2558 ท าให้ทพีารค์เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่60713 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(จ)  หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหว่างนางย้ง แซ่เบ ๊ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพารค์ใน
ฐานะผูเ้ช่า จดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่18811 เลขทีด่นิ 404 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เน้ือทีด่นิตามโฉนด 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่1 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2586 

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่25 เดอืนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 
5 ปี 2556 – 2561 375,600.00 
5 ปี 2561 – 2566 413,160.00 
5 ปี 2566 – 2571 454,476.00 
5 ปี 2571 – 2576 499,923.60 
5 ปี 2576 – 2581 549,915.96 
5 ปี 2581 - 2586 604,907.52 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

หมายเหต ุ  ผูใ้หเ้ช่ายอมใหผู้เ้ช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ลูกอยู่ในทีด่นิของผูใ้หเ้ช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผู้เช่าต้องแจง้รายละเอยีดเป็นหนังสอืให้
ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่า
จะต้องท าการไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างนัน้
ปลอดจากการจ านอง และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 คู่สญัญาได้เขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิฉบบัใหม่แทน โดยได้จดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิที่จะซือ้ขายแลว้เมื่อวนัที ่15 กนัยายน 2558 ท าใหท้พีารค์เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่18811 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(ฉ)  หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหว่างนางสาวพรทิพย ์ตัง้วนัเจริญชยั ในฐานะผู้ให้เช่า
และทีพารค์ในฐานะผูเ้ช่า จดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 18812 เลขที่ดิน 405 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ เน้ือทีด่นิตามโฉนด 3 ไร ่3 งาน 65 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่1 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2586 

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่25 เดอืนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 
5 ปี 2556 - 2561 375,600.00 
5 ปี 2561 - 2566 413,160.00 
5 ปี 2566 - 2571 454,476.00 
5 ปี 2571 - 2576 499,923.60 
5 ปี 2576 - 2581 549,915.96 
5 ปี 2581 - 2586 604,907.52 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

หมายเหต ุ  ผูใ้หเ้ช่ายอมใหผู้เ้ช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ลูกอยู่ในทีด่นิของผูใ้หเ้ช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผู้เช่าต้องแจง้รายละเอยีดเป็นหนังสอืให้
ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่า
จะต้องท าการไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างนัน้
ปลอดจากการจ านอง และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 คู่สญัญาได้เขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิฉบบัใหม่แทน โดยได้จดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นที่ดนิที่จะซื้อขายแล้วเมื่อวนัที่ 14กนัยายน 2558 ท าให้ทพีาร์คเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่18812 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(ช)  หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหว่างนายมนตรี อศัวเสนางคนิกร ในฐานะผู้ให้เช่า 
และทีพารค์ในฐานะผูเ้ช่า จดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่18808 เลขทีด่นิ 98 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ เน้ือทีด่นิตามโฉนด 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่1 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2586 

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่25 เดอืนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 

5 ปี 2556 - 2561 935,040.00 
5 ปี 2561 - 2566 1,028,544.00 
5 ปี 2566 - 2571 1,131,398.40 
5 ปี 2571 - 2576 1,244,538.24 
5 ปี 2576 - 2581 1,368,992.06 
5 ปี 2581 - 2586 1,505,891.27 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

หมายเหต ุ  ผูใ้หเ้ช่ายอมใหผู้เ้ช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ลูกอยู่ในทีด่นิของผูใ้หเ้ช่าตาม
สญัญานี้ ไปท าการจ านองหรือเป็นประกันหนี้ แต่ผู้เช่าต้องแจ้งรายละเอียดเป็น
หนงัสอืใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรอืการประกนัหนี้ดงักล่าว
ผูเ้ช่าจะต้องท าการไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง
นัน้ปลอดจากการจ านอง และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 คู่สญัญาได้เขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิฉบบัใหม่แทน โดยได้จดทะเบยีนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิที่จะซือ้ขายแลว้เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2558 ท าใหท้พีารค์เป็น
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่18808 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(ซ)  หนังสือสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ระหว่างนายธนณัฐ พานิชธนาคม ในฐานะผู้ให้เช่า 
และทีพารค์ในฐานะผูเ้ช่า จดทะเบียนสิทธิการเช่าเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่60712 เลขทีด่นิ 100 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลี
ใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ เน้ือทีด่นิตามโฉนด 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัที ่1 เมษายน 2556 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2586 

ค่าเช่า ผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่าเป็นรายปี ภายในวนัที ่25 เดอืนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอตัราดงันี้ 

ช่วงระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี (บาท) 
5 ปี 2556 - 2561 935,040.00 
5 ปี 2561 - 2566 1,028,544.00 
5 ปี 2566 - 2571 1,131,398.40 
5 ปี 2571 - 2576 1,244,538.24 
5 ปี 2576 - 2581 1,368,992.06 
5 ปี 2581 - 2586 1,505,891.27 

สิทธิในการซ้ือทรพัยสิ์นท่ี
เช่าก่อนบุคคลอ่ืน 

หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิที่ให้เช่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผู้ใหเ้ช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าใน
การซือ้ทีด่นิไดก้่อนผูซ้ือ้รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดยีวกบัทีเ่สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้หเ้ช่าจะแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าไดท้ราบล่วงหน้าภายในก าหนด 60 วนั หาก
พน้ก าหนดแลว้ผูเ้ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ช่าสามารถขายใหก้บับุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อนไขตามที่ผู้ให้เช่า (ผู้ขาย) ก าหนดได้ทนัที แต่หากผู้เช่าตกลงซื้อที่ดิน ผู้ให้เช่า 
(ผูข้าย) ตกลงใหผู้เ้ช่า (ผูซ้ือ้) หกัสว่นลดของราคาซือ้ขายทีด่นิตามระยะเวลาการเช่าจรงิ 
โดยมสีตูรการค านวณสว่นลดราคาดงันี้  

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
 

การเลิกสญัญา  ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่า
ตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

 หากผู้เช่าผดินัดไม่ช าระค่าเช่า หรอืผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้
เป็นอนัสิน้สดุ โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 

หมายเหตุ คู่ส ัญญาได้เข้าท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับใหม่แทน โดยได้จดทะเบียนโอน
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีจ่ะซือ้ขายแลว้เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2558 ท าใหท้พีารค์เป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิโฉนดเลขที ่60712 

  
(5) สญัญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสรา้งในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1 

สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสร้างในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ บางพล ี1 ทีท่รสัต์จะเขา้ท ากบัทพีาร์ค 
จ านวน 1 ฉบบั มสีรุปสาระส าคญัดงันี้ 
ผูใ้ห้เช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 

ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
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ทรพัยสิ์นท่ีเช่า อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 5 หลงั 9 ยูนิต ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บาง
พล ี1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 28 ปี โดยสิน้สดุในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

ค่าเช่า 1,022,313,600 บาท 

การประกนัภยั เมื่อมกีารจดทะเบยีนใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าแก่ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการใหม้กีารโอนการ
ประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ และการประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอกทีเ่ป็น
สทิธขิองผูใ้หเ้ช่ามาเป็นสทิธขิองผูเ้ช่า 

การต่อเติมหรอืก่อสรา้ง
เพ่ิมเติม 

ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้้เช่าปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอื
ตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเตมิอาคารและสิง่ปลกูสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่าได ้

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

 ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง เวน้แต่เป็นการโอนสทิธหิรอืหน้าทีด่งักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์
อื่นซึง่ไทคอน ทพีารค์ หรอืบรษิทัในเครอืเป็นผูด้ าเนินการก่อตัง้ขึน้ 

 ผู้เช่าสามารถน าทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนออกให้เช่าช่วง แก่
บุคคลภายนอกได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ช่าหรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

การเลิกสญัญา/เลิกเช่า  เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่า สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลงทนัท ี

 หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผิดสัญญาฉบับน้ีหรือผิดค ารับรอง และไม่สามารถ
เยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไดแ้จง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ข คู่สญัญาฝา่ยทีไ่ม่ไดผ้ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัที
โดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 หากมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทุกรายการตามทีร่ะบุในสญัญาฉบบันี้ สญัญาฉบบันี้
จะสิน้สดุลงในวนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการสดุทา้ยมผีลใชบ้งัคบั 

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

 ในกรณีเหตุสุดวิสยั อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลงอย่างมี
นัยส าคญั หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดไดต้ามวตัถุประสงคข์องผู้เช่า ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่า
ทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใด
เสยีหายหรอืสูญหายทัง้หมด ให้การเช่าทรพัย์สนิรายการดงักล่าวระงบัลงทนัท ี
โดยเหตุการณ์ดงักล่าวตอ้งไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 

 ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดถูกเวนคนื ผูเ้ช่าสามารถใชส้ทิธใินการเลกิเช่า
ทรพัยส์นิรายการดงักล่าวได ้

 ในกรณีที่มีการเลิกเช่าที่ดินที่เช่ารายการใดตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าช่วงที่ดินใน
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 

 ผูเ้ช่าสามารถใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมด
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หรอืบางสว่นไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร ไม่ว่าการเลกิเช่าทีด่นิดงักล่าวเกดิขึน้ดว้ย
เหตุใด 

 ผูใ้ห้เช่าสามารถเลกิให้เช่าทรพัยส์นิที่เช่าทีต่ัง้อยู่บนที่ดนิดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางสว่นไดต้ามทีผู่เ้ช่าใหเ้หน็สมควร โดยผูใ้หเ้ช่าจะคนืเงนิค่าเช่าทีร่บัไปแลว้
ตามสว่นในกรณีทีก่ารเลกิเช่าทีด่นิดงักล่าวเกดิจากความผดิของผูเ้ช่า  

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีผูใ้หเ้ช่าเขา้สูก่ระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใต้
การพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ล้มละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ 
ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้เช่าเห็นว่ากระทบต่อ
ความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ซึง่ในกรณีนี้ถอืเป็นการเลกิ
สญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่สามารถจดทะเบยีนใหเ้ช่า และ/หรอื
เช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 ตามสญัญาเช่าทีด่นิใน
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 หรอืสญัญาเช่าช่วงทีด่นิในโครงการไท
คอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ผลของการเลิกสญัญา/
เลิกเช่า 

 เมื่อสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง หรอืมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด ผูเ้ช่าจะต้องส่ง
มอบทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมด (แลว้แต่กรณี) คนืใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า โดย
ทีผู่เ้ช่าและบรวิารของผูเ้ช่าจะตอ้งออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมด
และจะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือ
ทัง้หมดภายใน 180 วันนับจากวันที่สญัญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือวันที่การเลิกเช่า
ทรพัยส์นิรายการดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั (แลว้แต่กรณี) 

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าต้องรือ้ถอนทรพัยส์นิทีเ่ช่าทัง้หมดออกจากทีด่นิอนั
เป็นทีต่ัง้ให้เสรจ็สิน้ภายใน 180 วนันับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรอืภายใน
ระยะเวลาใดๆ ตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตกลงร่วมกนั  โดยผูเ้ช่าจะต้องรบัผดิชอบ
ต่อค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าเสยีหาย (ถา้ม)ี ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้ง
ดงักล่าว และซากสิง่ปลูกสรา้งทีร่ื้อถอนแลว้ใหเ้ป็นสทิธขิองผูเ้ช่าในการจ าหน่ายหรอื
ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่าทัง้หมด 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่า
เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่า
ในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเนื่องจากความผดิของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องคนืค่าเช่า
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าและไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีที่ผูเ้ช่าใช้สทิธเิลกิเช่าทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวสิยั หรอืใน
กรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมดโดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของ
ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า หรอืผูเ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเนื่องจากมกีารเลกิ
เช่าทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวอนัไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความผดิของผู้
เช่า ผู้ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวให้แก่ผู้เช่าตาม
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สดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่  

 ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิเลิกเช่าทรพัย์สินที่เช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่า
รายการดงักล่าวถูกเวนคนื ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่าเชา่ใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 วนันบัจาก
วันที่ผู้ให้เช่าได้รับเงินที่ได้รับจากการเวนคืน โดยค่าเช่าที่จะคืนจะค านวณตาม
หลกัเกณฑก์ารค านวณดงันี้ 

ค่าเช่าทีจ่ะคนื 
= 

มลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื
ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก

เวนคนื x 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั        
จากการเวนคนื

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่ก
เวนคนื มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื  

ณ วนัทีถู่กเวนคนื 

 ทัง้นี้ ในกรณีที่มูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ที่คงเหลอืของทรพัย์สนิที่เช่า
มากกว่ามลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนื 
ผูใ้ห้เช่าจะคนืค่าเช่าให้แก่ผูเ้ช่าเท่ากบัจ านวนเงนิที่ไดร้บัจากการเวนคนืทรพัย์สนิที่
เช่า 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัในเรื่องการก าหนดมูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของทรพัยส์นิทีเ่ช่าที่ถูกเวนคนื ณ วนัที่ถูกเวนคนืและ /หรอืมูลค่า
ตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื คู่สญัญาตกลงใหคู้่สญัญาแต่
ละฝา่ยแต่งตัง้ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิฝา่ยละ 1 ราย เพื่อประเมนิมูลค่าดงักล่าว และ
คู่สญัญาตกลงใชม้ลูค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทัง้สอง
รายเป็นฐานในการค านวณค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าจะคนืแก่ผูเ้ช่าตามหลกัเกณฑก์ารค านวณ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า  ผู้ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัย์สนิที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่า เวน้แต่จะไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเว้นแต่เป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามสญัญาฉบบันี้ 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงสง่มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของใดๆ กต็ามทีเ่ป็นของผูเ้ช่าอนัเกีย่วเนื่อง
กบัทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัจากผูเ้ช่ารายยอ่ยหรอืบุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอื
ภายหลงัวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บั
มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิค้าในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ บางพล ี1 ที่ผู้เช่าราย
ย่อยรายปจัจุบนัยงัไม่ไดเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิค้าหมายเลข W1/1ผู้ให้เช่าตกลงรบัประกนัการมีผู้เช่า
ส าหรบัพืน้ทีอ่าคารส่วนทีป่จัจุบนัยงัไม่มผีูเ้ช่ารายย่อย (ไม่รวมพืน้ทีช่ ัน้ลอย) ซึง่
ขณะท าสญัญานี้คอื 3,955 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่ากบั
ผู้เช่ารายย่อยรายปจัจุบันในอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 122 บาทต่อ
ตารางเมตร จนกว่าจะมผีูเ้ช่าพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืทัง้หมดในอตัราค่าเช่าทีไ่ม่ต ่ากว่า
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อตัรารบัประกนัดงักล่าว และผูใ้หเ้ช่าตกลงเป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งเพิม่เตมิใดๆ 
และรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่าราย
ย่อยด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองทัง้หมดหากมกีารใหเ้ช่าพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืดงักล่าว
แก่บุคคลอื่น 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข W4 ผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัประกนัการมผีูเ้ช่าส าหรบั
พืน้ทีอ่าคารสว่นทีผู่เ้ช่ารายย่อยยงัไม่ไดเ้ช่า ซึง่ขณะท าสญัญานี้คอื 6,588 ตาราง
เมตร ในอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเดอืนละ 160 บาทต่อตารางเมตร จนถึงวนัที ่
30 กนัยายน 2559 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิค้า W1/2 ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค บางพล ี1 ซึ่ง
ปจัจุบนัยงัไม่มผีูเ้ช่ารายยอ่ย ผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหก้บัผูเ้ช่าในอตัราค่า
เช่าและค่าบรกิารเดอืนละ 140 บาทต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัทีผู่้
เช่าและผูใ้หเ้ช่าจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัย์สนิดงักล่าว ณ ส านักงานทีด่นิ จนกว่า
ทรพัยส์นิดงักล่าวจะมผีูเ้ช่ารายย่อย 

 หากอาคารคลังสินค้าหมายเลข W4 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  
บางพล ี1 ถูกเวนคนื ผูใ้หเ้ช่าตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายและค่าใชจ้า่ยตาม
จรงิและเหมาะสมทีเ่กดิจากการเวนคนืดงักล่าว และด าเนินการจดัหาสถานทีเ่ช่าใหม่ 
และ/หรอื ก่อสรา้งคลงัสนิคา้ให้แก่ผูเ้ช่ารายย่อยโดยตรงตามขอ้ก าหนดในสญัญาเช่า
อาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าวกบัผูเ้ช่ารายย่อยและชดใชค้่าเสยีหายทัง้หมดแทนผูเ้ช่าดว้ย
ค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่าเองทัง้หมด 

หน้าท่ีของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงจะใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อการประกอบธุรกจิของทรสัต์หรอืการด าเนินการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบั กฎหมายไทย 
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 2.6.2 สรปุสาระส าคญัของสญัญาท่ีท าให้ได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

 กองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิกบัทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน ไดแ้ก่ 
(1) สญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 1 ฉบบักบัทพีาร์คเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิทีต่ัง้อยู่ใน

โครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค วงัน้อย 2 โครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค อสีเทริน์ ซ ีบอร์ด 1 (บ)ี 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ พานทอง 1 

(2) สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง จ านวน 1 ฉบบักบัไทคอนเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 

(3) สญัญาเช่าที่ดนิ จ านวน 3 ฉบบักบัทพีาร์คเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิที่ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์
พารค์ บางพล ี1 โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี
3 

(4) สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 2 ฉบบักบัทพีารค์เพื่อลงทุนในทรพัย์สนิทีต่ัง้อยู่ในโครงการไท
คอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 

(5) สญัญาเช่าทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบักบัไทคอนเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
(6) สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสร้าง จ านวน 1 ฉบับกบัไทคอนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่ตัง้อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร และ 
(7) สญัญาจะซื้อจะขายอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 1 ฉบบักบัทพีาร์คเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิที่ตัง้อยู่ใน

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 
รวมสญัญาทัง้สิน้ 10 ฉบบั โดยสรุปสาระส าคญัของสญัญามดีงัต่อไปนี้  

 
(1) สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์

พารค์ วงัน้อย 2 โครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ อีสเทิรน์ ซี บอรด์ 1 (บี) โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ 

แหลมฉบงั 2 โครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ พานทอง 1 กบัทีพารค์ และสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สร้างเพื่อลงทุนในทรพัย์สินท่ีตัง้อยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคม

อตุสาหกรรมอมตะซิต้ี กบัไทคอน 

สญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างที่กองทรสัต์จะเขา้ท ากบัทพีาร์คและไทคอนทัง้ 2 ฉบบัมขีอ้สญัญา
หลักใกล้เคียงกัน โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขเพียงบางประการเพิ่มเติมหรือแตกต่างกันในแต่ละสัญญา ซึ่งสรุป
สาระส าคญัของขอ้สญัญาหลกัมดีงันี้ 
หน้าท่ีของผูจ้ะขาย 1. นับจากวนัที่ท าสญัญาฉบบัน้ีจนถึงวนัโอนกรรมสทิธิ ์หรือวนัอื่นใดที่ได้ตกลงกนั (“วนั

ลงทุน”) ผูจ้ะขายตกลงจะไม่ 

- ก่อภาระผกูพนัหรอืก่อหรอืใหส้ทิธใิดๆ บนทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายใหแ้ก่บุคคลอื่น  

- กระท าการใดๆ อนัก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อกรมธรรม์ประกันภัยที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิทีจ่ะซือ้ขาย หรอืท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวเป็น
โมฆะหรอืโมฆยีะ และ/หรอื 

- ขาย โอน หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิที่จะซื้อขาย  ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่
บุคคลอื่น หรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของ
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย   
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2. นับจากวนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้จนถงึวนัลงทุน ผูจ้ะขายตกลงใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ด
ในการเจรจาเพื่อต่ออายุสญัญาเช่าทีจ่ะสิน้สุดลงก่อนวนัลงทุน และกระท าการใดๆ เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูจ้ะซือ้ในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย   

3. ผูจ้ะขายตกลงสง่มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของใดๆ กต็ามทีเ่ป็นหรอืควรตกเป็นสทิธขิองผู้
จะซื้ออันเกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สินที่จะซื้อขาย ซึ่งผู้จะขายได้รับจากผู้เช่ารายย่อยหรือ
บุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอืภายหลงัวนัลงทนุใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีผู่จ้ะ
ขายไดร้บัมอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

4. ผูจ้ะขายตกลงด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อจดัใหผู้้เช่ารายย่อยลงนามในขอ้ตกลงโอน
สทิธแิละหน้าที ่และตกลงส่งมอบข้อตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีท่ีล่งนามโดยผูเ้ช่ารายย่อย
ตามสญัญาเช่าทัง้หมดใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ภายใน 60 วนันบัจากวนัลงทุน 

5. ผูจ้ะขายตกลงแจง้หรอืด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อจดัใหผู้ร้บัประกนัภยัเปลีย่นแปลงตวั
ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย  เป็นผูจ้ะซือ้หรอื
เพื่อให้ผู้จะซื้อมสีทิธใินกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ซึ่งให้มผีลบงัคบันับแต่วนัที่ลงทุน 
โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัจากวนัลงทุน  

6. ผู้จะขายตกลงด าเนินการและประสานงานใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จะซื้อมีระบบ
สาธารณูปโภคใดๆ ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย 

7. ผูจ้ะขายตกลงจดัใหท้รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายมทีางสญัจรเขา้ออกสู่ทางสาธารณะในสภาพทีด่ี
และมขีนาดและสภาพทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน โดยผูจ้ะซือ้ ผูเ้ช่ารายย่อย 
และบรวิารของผูจ้ะซือ้และผูเ้ช่ารายย่อยมสีทิธใิชท้างสญัจรเขา้ออกดงักล่าวไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่มกีารปิดกัน้หรอืรอนสทิธใิดๆ โดยค่าใชจ้่ายของผูจ้ะขายเอง ทัง้นี้ หากมคี่าใชจ้่าย
ในการซ่อมแซม ดูแล หรือบ ารุงรักษาทางสญัจรดังกล่าว คู่สญัญาตกลงร่วมกันที่จะ
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามสดัส่วนพืน้ทีก่ารใช้งาน เวน้แต่ความเสยีหายเกดิจาก
ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลงที่จะเป็นผู้รบัผิดชอบใน
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

8. คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงใหข้อ้ตกลงกระท าการต่างๆ ทีเ่ป็นหน้าทีข่องผูจ้ะขายภายหลงั
วนัลงทุนตามทีร่ะบุในขอ้นี้ รวมถงึขอ้ตกลงอื่นๆ ในสญัญาฉบบันี้เท่าทีส่ามารถใชบ้งัคบั
ไดย้งัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไปภายหลงัวนัลงทุน 

9. ภายหลังวันลงทุน ผู้จะขายตกลงประสานงานและด าเนินการใดๆ กบัผู้เช่ารายย่อย 
เพื่อใหม้กีารจดทะเบยีนการเช่าทีด่นิพรอ้มอาคารและสิง่ปลูกสรา้งใดๆ ทีม่รีะยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาเช่าเฉพาะรายการทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาฉบบันี้เกนิกว่า 3 ปี 
ระหว่างผูจ้ะซือ้กบัผูเ้ช่ารายย่อย ณ ส านกังานทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูจ้ะขายตกลงจะช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทัง้หลายที่เกดิขึน้หรืออาจมขีึ้น
เน่ืองจากการจดทะเบยีนการเช่าดงักล่าวใหท้ัง้หมด (หากม)ี 

10. ภายหลังวันลงทุน หากมีกฎหมายก าหนดให้ผู้จะซื้อต้องได้มาซึ่งใบอนุญาตใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย ผูจ้ะขายตกลงด าเนินการช่วยเหลอื
ผูจ้ะซือ้ตามสมควร เพื่อใหผู้จ้ะซือ้ไดม้าซึง่ใบอนุญาตดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
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11. ในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยใชส้ทิธติามสญัญาเช่าซึง่มอียู่ก่อนหรอื ณ วนัลงทุน ในการบอก
เลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาโดยไม่ถูกริบเงินประกันตามสัญญาเช่า 
เน่ืองจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวไดใ้ชส้ทิธยิ้ายไปยงัทรพัยส์นิอื่นทีอ่ยู่ภายในกลุ่มของผูจ้ะ
ขาย (Option to Swap) โดยไม่รวมการใช้สทิธิในการย้ายไปยงัทรพัย์สนิอื่นของ
กองทรสัต์ และใหร้วมถงึการใชส้ทิธใินการยา้ย (Option to Swap) ภายใต้สญัญาเช่า
ระหว่างกองทรสัต์กบัผู้เช่ารายย่อยทีก่องทรสัต์ได้ต่ออายุสญัญาภายหลังวนัลงทุน ผู้จะ
ขายตกลงทีจ่ะชดเชยเงนิประกนัดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตเ์ป็นจ านวนเงนิเท่ากบัเงนิประกนั
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าว  

12. ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายนัน้มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าว่างอยู่ ณ วนัลงทุน หรอืกรณีทีท่รพัยส์นิที่
จะซือ้ขายนัน้มผีูเ้ช่ารายย่อยลงนามในสญัญาเช่าแลว้ แต่ระยะเวลาการเช่าและการช าระ
ค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ยงัไม่เริม่ต้น ณ วนัลงทุน หรอื
ระยะเวลาการเช่าของสญัญาเช่าไดเ้ริม่ต้นแลว้แต่ยงัอยู่ในระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent-
Free Period) (“ระยะเวลาปลอดค่าเช่า”) หรอือยู่ในระยะเวลาที่ผู้เช่ารายย่อยมสีทิธิ
ช าระค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ในอตัราทีต่ ่ากว่าอตัราค่าเช่า 
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่้เช่าราย
ย่อยต้องช าระเมื่อพน้ระยะเวลาทีผู่เ้ช่ารายย่อยมสีทิธดิงักล่าวแลว้ (Fitting-Out Period) 
(“ระยะเวลาลดค่าเช่า”) (“พื้นท่ีเช่าท่ีว่าง”) ผูจ้ะขายตกลงทีจ่ะชดเชยส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าที่
ว่างดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ในอตัราเท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิาร
ส่วนกลาง (หากม)ี ตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาเช่าที่ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยในพื้นทีเ่ช่าทีว่่างนัน้ 
หรอืพืน้ทีอ่ื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างในกรณีทีพ่ืน้ทีเ่ช่าทีว่่างดงักล่าวไม่เคย
มผีูเ้ช่ารายย่อยมาก่อน หรอืในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้
ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจรงิ กบัอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้
ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่้เช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อ
พน้ระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรอืระยะเวลาลดค่าเช่า (แลว้แต่กรณี) (“อตัราชดเชยการมีผู้
เช่า”) เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับตัง้แต่วันลงทุน หรือนับตัง้แต่วันลงทุนจนถึงวันที่
กองทรสัต์ท าสญัญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ หรือนับตัง้แต่วันลงทุนจนถึงวันที่
กองทรสัต์ได้รับค่าเช่า ค่าบริการ รวมทัง้ค่าบริการส่วนกลาง (หากมี) ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าที่ผู้เช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อพ้นระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรือ
ระยะเวลาลดค่าเช่า (แลว้แต่กรณี) (แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน) (“ระยะเวลาการชดเชยการ
มีผูเ้ช่า”) 

ทัง้นี้ หากสญัญาเช่าทีก่องทรสัต์ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ตามวรรคแรก ซึง่ผู้จะขาย
เป็นผูจ้ดัหาสิน้สดุลงภายในระหว่างระยะเวลา 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงทุน ผูจ้ะขายตกลง
จะชดเชยการมีผู้เช่ารายย่อยส าหรับพื้นที่เช่าที่ว่างดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ โดยใช้
หลกัเกณฑต์ามวรรคแรกโดยอนุโลม 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่จ้ะขายสามารถจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเขา้ท าสญัญาเช่า
ไดภ้ายในระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า แต่อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิาร
สว่นกลาง (หากม)ี น้อยกว่าอตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า หรอืสญัญาเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลา
ปลอดค่าเช่าหรือระยะเวลาลดค่าเช่า ผู้จะขายตกลงที่จะช าระเงินให้แก่กองทรสัต์ใน
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จ านวนเท่ากบัสว่นต่างของอตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า กบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้
ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามสญัญาเช่าที่ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าวหรอื
อตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามที่กองทรสัต์ได้รบัจริง 
(แล้วแต่กรณี) จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลา 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัลงทุน หรอืจนถึง
วนัทีผู่จ้ะขายสามารถตกลงอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี 
กบัผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าวใหม้อีัตราไม่น้อยกว่าอตัราชดเชยการมผีู้เช่า แล้วแต่
วนัใดจะถงึก่อน อน่ึง ผูจ้ะขายและกองทรสัตอ์าจพจิารณาตกลงร่วมกนัในการชดเชยการ
มผีูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างซึง่อาจเกดิขึน้ในภายหลงัได้ โดยขึน้อยู่กบั
ดุลพนิิจของผูจ้ะขาย 

ทัง้นี้ ผูจ้ะขายตกลงทีจ่ะไม่คดิค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเขา้ท า
สญัญาเช่ากบักองทรสัตภ์ายในระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า 

การเลิกสญัญา 1. คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยสามารถตกลงเลกิสญัญาฉบบัน้ีไดโ้ดยการท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ผูจ้ะซือ้อาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ได ้ในกรณีทีผู่จ้ะซื้อไม่สามารถซือ้ทรพัยส์นิทีจ่ะซื้อ
ขายไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ผู้จะซื้อเห็นสมควร หรือในกรณีที่ผู้จะซื้อเห็นว่า
ทรพัย์สนิที่จะซื้อขายจะไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ หรอืผู้จะซื้อไม่อาจปฏบิตัิตามสญัญาฉบบันี้ เนื่องด้วยเหตุตามกฎหมายใดๆ 
หรอืเหตุสดุวสิยั 

3. หากผูจ้ะขายผดิสญัญาฉบบันี้ไม่ว่าขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืผดิการรบัประกนัและค ารบัรองทีใ่ห้
ไวต้ามสญัญาฉบบันี้ และไม่สามารถเยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 7 วนั
นับแต่วนัที่ผู้จะซื้อได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขเหตุดงักล่าวแล้ว ผู้จะซื้อมสีทิธิ
บอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ี

4. ผู้จะซื้ออาจใช้สิทธิเลิกสญัญาฉบับนี้ได้ทันที ในกรณีที่ผู้จะขายได้เข้าสู่กระบวนการ
ประนอมหน้ี หรอือยู่ภายใต้การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดตามค าสัง่ศาล หรอืการฟ้องรอ้งคดี
ลม้ละลาย หรอืถูกศาลพพิากษาให้ลม้ละลาย หรอืด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ หรอืยื่นค า
รอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของผูจ้ะขายต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่ผูจ้ะซือ้เหน็ว่ากระทบต่อ
ความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูจ้ะขาย 

5. ผูจ้ะซื้ออาจใช้สทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ได้ทนัท ีในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายดอ้ยค่าลงหรอืไดร้บัการกระทบกระเทอืนอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็น
อุปสรรคทีท่ าใหผู้จ้ะซือ้เหน็ว่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย
ไดค้รบถว้นสมบรูณ์ตามวตัถุประสงคห์รอืในการประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

ผลของการเลิกสญัญา ( ) ภายหลงัสญัญาฉบบัน้ีสิน้สดุลง คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยต่างหลุดพน้จากหน้าทีต่าม
สญัญาฉบบันี้เว้นแต่ที่ก าหนดไวแ้ล้วในสญัญา หรอืโดยสภาพของสญัญา พงึ
คาดหมายได้ว่ า ให้มีผลบังคับต่อไปภายหลังวันลงทุน รวมถึงจะไม่
กระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละหน้าทีซ่ึง่คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยมอียู่ก่อนสญัญาฉบบั
นี้จะสิน้สดุลง 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 97 จาก 134 

 

ก า ร โ อ น สิ ท ธิ ต า ม
สญัญา 

คู่สญัญาไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคล
อื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 

ค่ า ภ า ษี อ า ก ร 
ค่าธรรมเนียม 

ผูจ้ะขายตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษอีากร ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ
ส าหรบัพืน้ทีส่่วนกลาง และค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนและ ณ วนัลงทุน 
อนัเน่ืองมาจากการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายตามสญัญาฉบบัน้ีแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 
และผูจ้ะซือ้ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบภาษโีรงเรอืนและทีด่นิส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายทีเ่กดิขึน้
หรอือาจมขีึน้ภายหลงัวนัลงทุน 

 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาทัง้ 2 ฉบบัมสีาระส าคญัดงันี้ 
(1.1) สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งกบัทีพารค์  
ผูจ้ะขาย ทพีารค์ 

ผูจ้ะซ้ือ  ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือขาย 1. ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 44200 เนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา 
พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 4 ยูนิต ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ วงั
น้อย 2 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลพยอม อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

2. ทีด่นิ จ านวน  1 แปลง ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที ่38797 เนื้อทีป่ระมาณ 12 ไร่ 3 งาน 64.5 
ตารางวา พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 4 ยูนิต ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ อสีเทริน์ ซ ีบอร์ด 1 (บ)ี ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง  

3. ทีด่นิ จ านวน 3 แปลง พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 3 หลงั 13 ยูนิต ในโครงการไท
คอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ีตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิดงันี้ 

- โฉนดทีด่นิเลขที ่177199 เน้ือที ่13 ไร่ 1 งาน 54.1 ตารางวา  

- โฉนดทีด่นิเลขที ่173846 เน้ือที ่16 ไร่ 2 งาน 35.9 ตารางวา  

- โฉนดทีด่นิเลขที ่177200 เน้ือที ่11 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา  

4. ที่ดินจ านวน 1 แปลง ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 45789 เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 11 
ตารางวา พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 5 ยูนิต ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ พานทอง 1 ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี 

ราคาซ้ือขาย 1. 188,580,000 บาท ส าหรบัโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ วงัน้อย 2 

2. 230,179,559 บาท ส าหรบัโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซ ีบอรด์ 1 (บ)ี 

3. 807,128,000 บาท ส าหรบัโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 

4. 241,280,000 บาท ส าหรบัโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ พานทอง 1 
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หน้าท่ีของผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายตกลงจะด าเนินการใหม้กีารจดทะเบยีนภาระจ ายอมทีด่นิทีเ่ป็นทางเขา้ออก

ดงัต่อไปน้ี ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องผู้จะขาย และ/หรือ ที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รบัการ

แบ่งแยกจากที่ดินดังกล่าว ส าหรับโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค วงัน้อย 2 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค อสีเทริ์น ซ ีบอร์ด 1 (บ)ี โครงการไทคอน โลจิ

สตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ พานทอง 1 เป็น

ทางเขา้ออก ทางเดนิ ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจน

สาธารณูปโภคต่างๆ ใหแ้ก่ทีด่นิซึง่เป็นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายในตารางดา้นล่างนี้โดย

ไม่มเีงื่อนเวลาและไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 

ท่ีดิน
ทางเข้าออก 
โฉนดเลขท่ี 

สถานท่ีตัง้ท่ีดิน
ทางเข้าออก 

ท่ีดินท่ี 
ซ้ือขาย 
โฉนด
เลขท่ี 

คลงัสินค้า/
โรงงาน เลขท่ี 

สถานท่ีตัง้
คลงัสินค้า/โรงงาน 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ วงัน้อย 2  
30009 ต าบลพยอม 

อ าเภอวงัน้อย 
จงัหวดั

พระนครศรอียุธยา 

44200 W11/1, W11/2, 
W11/3, W11/4 

ต าบลพยอม 
อ าเภอวงัน้อย 

จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 

บางส่วนของ 
10370 

ต าบลล าไทร 
อ าเภอวงัน้อย 

จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 
บางส่วนของ 

29476 
ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

38797 
 

W2/1, W2/2, 
W2/3, W2/4 

ต าบลปลวกแดง 
อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 
69905 ต าบลหนองขาม 

อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี

177199 W1/1, W1/2, 
W1/3, W1/4 

ต าบลหนองขาม 
อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี

69922 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี

173846 FZ 1/1, FZ1/2, 
FZ1/3, FZ1/4, 

FZ1/5 
177200 FZ3/1, FZ3/2, 

FZ3/3, FZ3/4 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ พานทอง 1 
บางส่วนของ 

4832 
ต าบลพานทอง 
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

45789 W2/1, W2/2, 
W2/3, W2/4, 

W2/5 

ต าบลพานทอง 
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี
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(1.2) สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งกบัไทคอน 
ผูจ้ะขาย ไทคอน 
ผูจ้ะซ้ือ ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือขาย 1. ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที ่52785 เนื้อที ่8  ไร่ 0 งาน  33 ตารางวา 
พรอ้มอาคารโรงงาน จ านวน  1 หลงั ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบล
บ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

2. ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที ่31576 เน้ือที ่2 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา พรอ้ม
อาคารโรงงาน จ านวน  1 หลงั ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านช้าง 
อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

3. ที่ดนิ จ านวน 1 แปลง ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 38800 เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 0 งาน 13.5 
ตารางวา พรอ้มอาคารโรงงาน จ านวน  1 หลงั ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ซึง่ตัง้อยู่ที่
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ราคาซ้ือขาย 1. 88,305,000 บาท ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

2. 26,565,000 บาท ส าหรบัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

3. 64,264,000 บาท ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ 

หน้าท่ีของผูจ้ะขาย ผูจ้ะขายตกลงจะด าเนินการให้มกีารจดทะเบยีนภาระจ ายอมตามโฉนดทีด่นิเลขที่ 16687 ซึ่ง
เป็นกรรมสทิธิข์องผูจ้ะขาย และ/หรอื ทีด่นิแปลงอื่นใดทีไ่ดร้บัการแบ่งแยกจากทีด่นิดงักล่าว 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ใหแ้ก่ทีด่นิตามโฉนดเลขที ่38800  ซึ่ง
เป็นทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย โดยไม่มเีงื่อนเวลาและไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 

 
(2) สญัญาเช่าท่ีดินเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1 โครงการไท
คอน โลจิสติคส ์พารค์ บางนา และโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 3 กบัทีพารค์ และสญัญาเช่าท่ีดิน
เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครกบัไทคอน 

สญัญาเช่าทีด่นิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 โครงการไทคอน โล
จสิตคิส ์พารค์ บางนา และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ท ากบัทพีารค์ จ านวนโครงการ
ละ 1 ฉบบั และสญัญาเช่าที่ดนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ทีก่องทรสัต์จะเขา้ท ากบัไท
คอน จ านวน 1 ฉบบั มขีอ้สญัญาหลกัใกลเ้คยีงกนั โดยมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขเพยีงบางประการเพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนั
ในแต่ละสญัญา ซึง่สรุปสาระส าคญัของขอ้สญัญาหลกัมดีงันี้ 

สิ ท ธิ ใ น ก า ร ซ้ื อ
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าในราคาตลาดของ
ทรพัย์สนิที่เช่า ณ วนัสิน้สุดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ หากผู้เช่าประสงค์จะใช้สทิธิในกา รซื้อ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั
ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ก า ร ต่ อ เ ติ ม ห รื อ
ก่อสรา้งเพ่ิมเติม 

ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรพัย์สินที่เช่า หรือ
ตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สินที่เช่าได้ โดยให้
กรรมสทิธิเ์ป็นของผูเ้ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 
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การโอนสิทธิการเช่า
และการใ ห้ เ ช่ า ช่ว ง
ทรพัยสิ์นท่ีเช่า 

1. ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าไม่มีสทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผูเ้ช่า  

2. ผูเ้ช่าสามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนออกใหเ้ช่าช่วงได ้โดยไม่ต้อง
แจง้ผูใ้ห้เช่าหรอืได้รบัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ หากผูเ้ช่าประสงค์จะโอนสทิธกิาร
เช่าตามสญัญาฉบบันี้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ผูเ้ช่าต้องแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

การเลิกสญัญา/เลิกเช่า 1. เหตุในการเลกิหรอืสิน้สดุสญัญา 

คู่สญัญาสามารถตกลงใหส้ญัญาฉบบันี้เป็นอนัสิน้สดุลงไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก)  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 

 (ข)  หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผดิสญัญาฉบบัน้ี หรอืผดิค ารบัรองทีใ่ห้ไว้ตามสญัญา
ฉบบัน้ี และคู่สญัญาฝา่ยทีผ่ดิสญัญาไม่สามารถเยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน
ระยะเวลา 60 วนันับแต่วนัที่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
แกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้ คู่สญัญาฝ่ายทีไ่ม่ไดผ้ดิสญัญาดงักล่าวมสีทิธบิอกเลกิสญัญา
ฉบบันี้ไดท้นัทโีดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ค) หากผูเ้ช่าใชส้ทิธเิลกิสญัญาโดยการแจง้ต่อผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เนื่องจาก
ผูใ้หเ้ช่าเขา้สู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใต้การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาล
พพิากษาใหล้ม้ละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล 
หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้เช่าเห็นว่ากระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตาม
สญัญาฉบบันี้ของผู้ให้เช่า โดยคู่สญัญาตกลงใหถ้ือว่าการเลกิสญัญาในกรณีนี้เป็น
การเลกิสญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(ง)   ผู้เช่าอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถจดทะเบียนให้เช่า
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืรายการใดรายการหนึ่ง และ/หรอื ใหเ้ช่าทรพัยส์นิที่
เช่าตามสญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เหตุในการเลกิเช่า 

(ก) ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าได้ในกรณีดงัต่อไปนี้ โดยการแจง้ให้ผูใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั 

 (1)  ในกรณีเหตุสุดวิสยัอนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิที่เช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือรายการใด
รายการหนึ่ง ดอ้ยค่าลงอย่างมนียัส าคญัหรอืเป็นอุปสรรคทีท่ าใหผู้เ้ชา่ไมส่ามารถ
ลงทุนหรือหาประโยชน์ในทรพัย์สนิที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์การเช่า หรือใน
กรณีอื่นใดซึง่ผูเ้ช่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ชา่ โดยไม่ว่า
ในกรณีใดขา้งต้น ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถแกไ้ขเยยีวยาใหผู้เ้ช่าสามารถกลบัเขา้ไป
ลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวไดภ้ายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีผู่้
เช่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัย์สนิที่เช่าดงักล่าว ผู้เช่าอาจใช้
สทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร     

 (2)   ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดถูกเวนคนื ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่ารายการดงักล่าวได ้
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(ข) ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดรายการหนึ่งเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมด ใหก้าร
เช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้ระงบัลงทนัท ีโดยเหตุการณ์ดงักล่าวต้องไม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 

ผลของการเลิกสญัญา/
เลิกเช่า 

1. เมื่อสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง หรอืมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด ผูเ้ช่าจะตอ้งสง่มอบ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมด (แลว้แต่กรณี) คนืใหแ้ก่ผู้ให้เช่า โดยทีผู่เ้ช่า
และบริวารของผู้เช่าจะต้องออกจากทรพัย์สนิที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด และ
จะต้องขนย้ายทรพัย์สินของตนออกจากทรพัย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้หมด 
ภายใน 180 วนันบัจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง หรอืวนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิรายการ
ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั (แลว้แต่กรณี) 

2. เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผูเ้ช่าไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าจากผูใ้หเ้ช่า ผู้
เช่าตอ้งรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนันับ
จากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะ
ตกลงร่วมกนั  โดยผูเ้ช่าจะตอ้งรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าเสยีหาย (ถา้ม)ี ต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลูกสร้างดงักล่าว และซากสิง่ปลูกสร้างทีร่ือ้ถอนแล้วให้เป็น
สทิธขิองผูเ้ช่าในการจ าหน่ายหรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่าทัง้หมด 

3. ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า ใหส้ญัญาเช่าอาคารและสิง่
ปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดลง โดยที่ผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าที่ดินตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสญัญาให้แก่ผู้เช่า โดยใช้วิธีค านวณตามมูลค่าคิดลด
กระแสเงินสด (DCF) ตามระยะเวลาที่คงเหลือของทรพัย์สนิ ซึ่งจดัท าโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งก าหนด) ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี  

อน่ึง ในกรณีทีไ่ม่ไดม้กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และคู่สญัญาไม่สามารถตกลง
กนัในเรื่องการก าหนดมลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอืของทรพัยส์นิ คู่สญัญา
ตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมนิ
มลูค่าดงักล่าว และคู่สญัญาตกลงใหถ้อืว่าราคาประเมนิเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ
ทัง้สองรายเป็นมลูค่าทีเ่หมาะสมส าหรบัน ามาใชค้ านวณค่าเช่าทีด่นิทีค่งเหลอืตามสดัส่วน
ระยะเวลาการเช่าทีจ่ะคนื และใหค้่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระและผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หเ้ช่า 

4. ในกรณีที่สญัญาฉบบันี้สิ้นสุดลงเนื่องจากความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้องคืนค่าเช่า
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า และไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่า (หากม)ี 

5. ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าตามขอ้ 2(ก)(1) ขา้งตน้ อนัไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความผดิของ
ผูเ้ช่า หรอืขอ้ 2(ข) ขา้งต้น ผู้ให้เช่าตกลงจะคนืค่าเช่าในส่วนทรพัย์สนิที่เช่าให้แก่ผู้เช่า
ตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่  

6. ในกรณีที่ผูเ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัย์สนิทีเ่ช่ารายการใด เนื่องจากทรพัยส์นิที่เช่ ารายการ
ดงักล่าวถูกเวนคนื ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า ภายใน 90 วนันับจากวนัทีผู่ใ้ห้
เช่าได้รบัเงินที่ได้รบัจากการเวนคืน โดยค่าเช่าที่จะคืนจะค านวณตามหลกัเกณฑ์การ
ค านวณดงันี้ 
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ค่าเช่าทีจ่ะคนื = 

มลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื 
ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก

เวนคนื x 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 
จากการเวนคนื 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่ก
เวนคนื มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื 

ณ วนัทีถู่กเวนคนื 

ทัง้นี้ ในกรณีที่มูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ที่คงเหลอืของทรพัย์สนิที่เช่ามากกว่า
มูลค่าตลาดของทรพัย์สนิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีท่รพัยส์นิที่เช่าถูกเวนคนื ผูใ้หเ้ช่าจะ
คนืค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าเท่ากบัจ านวนเงนิที่ได้รบัจากการเวนคนืทรพัยส์นิที่เช่า และไม่ตดั
สทิธผิูเ้ช่าในการเรยีกรอ้งค่าเช่าทีจ่ะต้องไดร้บัคนืเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิจาก
การเวนคนืเพิม่เตมิ ซึง่เป็นจ านวนที่มากกว่าจ านวนเงนิทีใ่ช้เป็นฐานในการค านวณตาม
วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้น้ี ณ วนัทีม่กีารค านวณค่าเช่าคนืดงักล่าว 

อน่ึง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัในเรื่องการก าหนดมลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) 
ที่คงเหลือของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วนัที่ถูกเวนคนื และ /หรอื มูลค่าตลาดของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื คู่สญัญาตกลงใหคู้่สญัญาแต่ละฝา่ยแต่งตัง้ผู้
ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมนิมูลค่าดงักล่าว และคู่สญัญาตกลงใช้
มูลค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัง้สองรายเป็นฐานในการ
ค านวณค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าจะคนืแก่ผูเ้ช่าตามหลกัเกณฑก์ารค านวณดงักล่าวขา้งตน้ 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า 1. ผู้ให้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อทรพัย์สนิที่เช่า เว้นแต่จะได้รบัความ
ยนิยอมจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเวน้แต่เป็นการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาฉบบันี้ 

2. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะไม่โอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่บุคคลใดตลอดระยะเวลาทีเ่ช่า เวน้
แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า 

3. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจดัให้ทรพัยส์นิทีเ่ช่ามทีางสญัจรเขา้ออกสู่ทางสาธารณะในสภาพที่ดแีละมี
ขนาดและสภาพเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการใช้งาน โดยผู้เช่า ผู้เช่ารายย่อย และ
บรวิารของผูเ้ช่าและผูเ้ช่ารายย่อยมสีทิธใิชท้างสญัจรเขา้ออกดงักล่าวไดต้ลอดเวลา โดย
ไม่มกีารปิดกัน้หรอืรอนสทิธใิดๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยค่าใช้จ่ายของผูใ้หเ้ช่าเอง 
ทัง้นี้ หากมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาทางสญัจรดงักล่าว คู่สญัญาตก
ลงร่วมกนัที่จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามสดัส่วนพื้นที่การใช้งาน เว้นแต่ความ
เสยีหายเกิดจากความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลงที่จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. ผูใ้หเ้ช่าตกลงสง่มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของใดๆ กต็ามทีเ่ป็นของผูเ้ช่าอนัเกีย่วเนื่องกบั
ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งผู้ให้เช่าได้รบัจากผู้เช่ารายย่อยหรือบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรือ
ภายหลงัวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั (“วนัลงทุน”) ใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัมอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 
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ค่ า ภ า ษี อ า ก ร 
ค่าธรรมเนียม 

ผูใ้หเ้ช่าตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษีอากร ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ
ส าหรบัพืน้ทีส่่วนกลาง และค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนและ ณ วนัลงทุน 
อนัเน่ืองมาจากการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าในทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาฉบบัน้ีแต่เพยีงฝ่าย
เดยีว และผู้เช่าตกลงเป็นผู้รบัผดิชอบภาษีโรงเรอืนและที่ดนิส าหรบัทรพัย์สนิที่เช่าที่เกดิขึน้
หรอือาจมขีึน้ภายหลงัวนัลงทุน  

 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาทัง้ 4 ฉบบัมสีาระส าคญัดงันี้ 
 (2.1) สญัญาเช่าท่ีดินเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1 กบัทีพารค์ 
ผูใ้ห้เช่า ทพีารค์ 

ผูเ้ช่า ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิบางสว่นบนโฉนดเลขที ่60712 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ เนื้อ

ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนประมาณ 3 ไร่ 0 งาน 17.5 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 27 ปี โดยสิน้สดุในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

ค่าเช่า 1. เงนิตอบแทนการเช่า 4,337,742  บาท โดยจะช าระให้แก่ผู้ใหเ้ช่าทัง้จ านวนในวนัจด
ทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั  

2. ค่าเช่ารายปี โดยจะช าระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงยนิยอมให้ผูเ้ช่า ผู้เช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่าและผู้เช่ารายย่อยมสีทิธใิน
การใชท้ีด่นิทางเขา้ออก ตามโฉนดทีด่นิเลขที ่18785, 18786, 18787, 18788, บางส่วนของ 
18789 และบางสว่นของ 18790 ซึง่ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูจ้ดัหาดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่าเอง เพื่อเป็น
ทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน ้ า ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยต่อเนื่องและปราศจากการขดัขวางตลอดระยะเวลาการเช่า โดยไม่คดิ
ค่าตอบแทนใดๆ ทัง้นี้ หากมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดูแล หรอืบ ารุงรกัษาทีด่นิทางเขา้ออก 
คู่สญัญาตกลงร่วมกนัที่จะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามสดัส่วนพื้นที่การใช้งาน เว้นแต่
ความเสยีหายเกดิจากความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลงที่จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
(2.2) สญัญาเช่าท่ีดินเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางนา กบัทีพารค์ 
ผูใ้ห้เช่า ทพีารค์ 

ผูเ้ช่า ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิ จ านวน 1 แปลง ตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิเลขที่ 28339 เนื้อที ่12 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา ใน
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั  

ค่าเช่า 33,768,000  บาท 
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การเลิกสญัญา/เลิกเช่า เหตุในการเลกิเช่า 

(1) ผู้เช่าอาจใช้สิทธิเลิกเช่าได้ในกรณีเหตุสุดวิสยัอนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิที่เช่า และ/หรือ 
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายตามสญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลูกสรา้งในโครงการไทคอน 
โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา (“ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือขาย”) ดอ้ยค่าลงอย่างมนีัยส าคญัหรอืเป็น
อุปสรรคที่ท าให้ผู้เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ในทรพัย์สินที่เช่า และ/หรือ 
ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย ไดต้ามวตัถุประสงคก์ารเช่า หรอืในกรณีอื่นใดซึง่ผูเ้ช่าไม่สามารถ
ลงทุนหรอืประใช้โยชน์ในทรพัย์สนิที่เช่า และ/หรอื ทรพัย์สนิที่จะซื้อขาย โดยไม่ว่าใน
กรณีใดขา้งตน้ ผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถแกไ้ขเยยีวยาใหผู้เ้ช่าสามารถกลบัเขา้ไปลงทุนหรอืหา
ประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่า และ/หรอื ทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายดงักล่าวไดภ้ายใน 1 เดอืนนบั
แต่วนัทีผู่เ้ช่าไม่สามารถลงทนุหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่า และ/หรอื ทรพัยส์นิทีจ่ะ
ซือ้ขายดงักล่าว  ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามทีผู่้เช่าเหน็สมควร โดย
การแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(2)   ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมด ใหก้ารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ระงบัลงทนัท ีโดยเหตุการณ์ดงักล่าวตอ้งไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า
หรอืผูเ้ช่า 

ผลของการเลิกสญัญา/
เลิกเช่า 

(1) ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเนื่องจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า ใหส้ญัญาเช่าทีด่นิฉบบันี้
สิน้สุดลง โดยผูเ้ช่ามสีทิธเิรยีกใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้ทรพัยส์นิที่จะซือ้ขายทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องผู้
เช่าซึ่งตัง้อยู่บนทรพัย์สนิที่เช่าคนื โดยค่าซื้อคนืทรพัย์สนิที่จะซื้อขายดงักล่าวให้ใช้วิธี
ค านวณตามราคาตลาดของทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย ณ ขณะนัน้ และผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่า
เช่าที่ดนิตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่ตามสญัญาให้แก่ผู้เช่า โดยใช้วิธี
ค านวณตามมลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ตามระยะเวลาทีค่งเหลอืของทรพัยส์นิ ซึง่
จดัท าโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (ในกรณีที่มกีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจาก
ผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี  

อน่ึง ในกรณีทีไ่ม่ไดม้กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และคู่สญัญาไม่สามารถตกลง
กนัในเรื่องการก าหนดมลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอืของทรพัยส์นิ คู่สญัญา
ตกลงให้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมนิ
มูลค่าดังกล่าว และคู่ส ัญญาตกลงให้ถือว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัย์สนิทัง้สองรายเป็นมูลค่าทีเ่หมาะสมส าหรบัน ามาใชค้ านวณค่าเช่าทีด่นิทีค่งเหลอื
ตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าที่จะคนื และให้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกดิขึน้จากการแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระและผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นความรบัผดิชอบของ
ผูใ้หเ้ช่า  

(2) ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ตามขอ้ (1) ขา้งต้น อนัไม่ไดเ้ป็นผลมาจาก
ความผดิของผูเ้ช่า หรอืขอ้ (2) ขา้งต้น โดยผูเ้ช่ามสีทิธเิรยีกใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้ทรพัยส์นิทีจ่ะ
ซือ้ขายทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ช่าซึง่ตัง้อยู่บนทรพัยส์นิทีเ่ช่าคนื โดยค่าซือ้คนืทรพัยส์นิที่
จะซือ้ขายดงักล่าวใหใ้ชว้ธิคี านวณตามราคาตลาดของทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย ณ ขณะนัน้ 
และผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
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หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงยนิยอมให้ผูเ้ช่า ผู้เช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่าและผู้เช่ารายย่อยมสีทิธใิน
การใชท้ีด่นิทางเขา้ออก ตามโฉนดทีด่นิเลขที ่858 ซึง่ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูจ้ดัหาดว้ยค่าใชจ้่ายของ
ผูใ้หเ้ช่าเองเพื่อเป็นทางเขา้ออก ทางเดนิ ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยต่อเนื่องและปราศจากการขดัขวางตลอดระยะเวลาการเช่า 
ทัง้นี้ หากมคี่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ดูแล หรอืบ ารุงรกัษาที่ดนิทางเขา้ออก คู่สญัญาตกลง
ร่วมกนัทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามสดัสว่นพืน้ทีก่ารใชง้าน เวน้แต่ความเสยีหายเกดิ
จากความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลงที่จะเป็นผู้ร ับผิดชอบใน
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว   

 
(2.3) สญัญาเช่าท่ีดินเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 3 กบัทีพารค์ 
ผูใ้ห้เช่า ทพีารค์ 

ผูเ้ช่า ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิ จ านวน 20 แปลง รวมเน้ือทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนประมาณ 62 ไร่ 1 งาน 58.4 ตาราง
วา ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ บางพล ี3 ซึ่งตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ ดงันี้  

- โฉนดทีด่นิเลขที่ 86159, 86160, 86161, 105253, 105254, 105255, 105256, 105257,  
105258, 105259, 105260, บางส่วนของโฉนดที่ดนิเลขที่ 118032, 8486, 86155, 
86156, 86157, 86158, 86162, 86163, 86164  

ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั  

ค่าเช่า 120,484,710 บาท 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงยนิยอมให้ผูเ้ช่า ผู้เช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่าและผู้เช่ารายย่อยมสีทิธใิน
การใช้ที่ดนิทางเขา้ออก บางส่วนของโฉนดที่ดนิเลขที่ 118032 ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้จดัหาด้วย
ค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่าเอง เพื่อเป็นทางเขา้ออก ทางเดนิ ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์
ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยต่อเนื่องและปราศจากการขดัขวางตลอด
ระยะเวลาการเช่า โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ ทัง้นี้ หากมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดูแล หรอื
บ ารุงรักษาที่ดินทางเข้าออก คู่สญัญาตกลงร่วมกนัที่จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าวตาม
สดัส่วนพื้นที่การใช้งาน เว้นแต่ความเสยีหายเกดิจากความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลงทีจ่ะเป็นผู้รบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดูแล หรอืบ ารุงรกัษา
ดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
(2.4) สญัญาเช่าท่ีดินเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครกบัไทคอน 
ผูใ้ห้เช่า ไทคอน 

ผูเ้ช่า ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ทีด่นิจ านวน 4 แปลง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิดงันี้  

- โฉนดทีด่นิเลขที ่26247 เน้ือที ่6 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง 
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จงัหวดัชลบุร ี

- โฉนดทีด่นิเลขที ่37961 เน้ือที ่6 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

- โฉนดทีด่นิเลขที ่170335 เนื้อที ่7 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืง
ชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี

- โฉนดทีด่นิเลขที ่36404 เน้ือที ่4 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั  

ค่าเช่า 89,330,782 บาท 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงยนิยอมใหผู้้เช่า ผูเ้ช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่าและผูเ้ช่ารายย่อยมสีทิธใิน
การใชท้ีด่นิทางเขา้ออก ตามโฉนดทีด่นิดงัต่อไปนี้ซึง่ผูใ้หเ้ชา่เป็นผูจ้ดัหาดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้ห้
เช่าเอง เพื่อเป็นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยต่อเนื่องและปราศจากการขดัขวางตลอดระยะเวลาการเช่า 
โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ ทัง้นี้ หากมคี่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ดูแล หรอืบ ารุงรกัษาที่ดนิ
ทางเขา้ออก คู่สญัญาตกลงร่วมกนัทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามสดัส่วนพืน้ที่การใช้
งาน เวน้แต่ความเสยีหายเกดิจากความผดิของคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลง
ทีจ่ะเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ท่ีดิน
ทางเข้าออก 
โฉนดเลขท่ี 

สถานท่ีตัง้ท่ีดิน
ทางเข้าออก 

ท่ีดินท่ี
เช่า 
โฉนด
เลขท่ี 

คลงัสินค้า/
โรงงานเลขท่ี 

สถานท่ีตัง้
คลงัสินค้า/
โรงงาน 

24981 ต าบลพานทอง
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

26247 M2.7 
แปลงทีด่นิ

เลขที ่G802/6 

ต าบลพานทอง
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

35041 ต าบลพานทอง
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

37961 B3.8 
แปลงทีด่นิ
เลขที ่G-
856/4 

ต าบลพานทอง
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

28272 ต าบลหนองกะขะ
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

36404 M2.5/2 
แปลงทีด่นิ

เลขที ่G906/2 

ต าบลหนองกะขะ
อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

   
 
(3) สญัญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ 
บางพลี 1 และโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 3 กบัทีพารค์ และสญัญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพื่อ
ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครกบัไทคอน  

สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้งเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 
และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 ทีก่องทรสัต์จะเขา้ท ากบัทพีารค์ จ านวนโครงการละ 1 ฉบบั และสญัญา
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เช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้งเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทีก่องทรสัต์จะเขา้ท ากบัไทคอน 
จ านวน 1 ฉบบั มขีอ้สญัญาหลกัใกลเ้คยีงกนั โดยมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขเพยีงบางประการเพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในแต่
ละสญัญา ซึง่สรุปสาระส าคญัของขอ้สญัญาหลกัมดีงันี้  
การประกนัภยั ผูใ้หเ้ช่าตกลงแจง้หรอืด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อจดัใหผู้ร้บัประกนัภยัเปลีย่นแปลงตวัผูร้บั

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่ชา่เป็นผูเ้ช่า หรอืเพื่อใหผู้เ้ช่ามสีทิธิ
ในกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว ซึง่ใหม้ผีลบงัคบันบัแต่วนัทีล่งทุน โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 60 วนันบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั (“วนัลงทุน”) 

การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพ่ิมเติม 

ผูใ้ห้เช่ายนิยอมให้ผูเ้ช่าปลูกสร้างอาคารหรอืสิง่ปลูกสร้างเพิม่เตมิหรอืตกแต่ง ดดัแปลง ต่อ
เตมิอาคารและสิง่ปลกูสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่า (“อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้าง
ขึ้นใหม่”) โดยให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึน้ใหม่เป็นกรรมสทิธิข์องผู้เช่าตลอด
ระยะเวลาการเช่า และผูใ้หเ้ช่าตกลงจะใหค้วามร่วมมอืแก่ผูเ้ช่าในการให้ความยนิยอม และ /
หรือ ให้การรบัรอง และ/หรือ ขออนุญาตกบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กับ
บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหผู้เ้ช่าสามารถด าเนินการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิดงักล่าวไดโ้ดย
ถูกตอ้งสมบรูณ์และไดร้บัใบอนุญาตใดๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว  

การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรพัย์สิน
ท่ีเช่า 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีข่องตนตามสญัญาฉบบันี้ไม่
ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น  เว้นแต่จะได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผูเ้ช่า 

2. คู่สญัญาตกลงให้ผูเ้ช่าสามารถน าทรพัย์สนิทีเ่ช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนออกใหเ้ช่า
ช่วงได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ช่าทราบหรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ หากผูเ้ช่า
ประสงคจ์ะโอนสทิธกิารเช่าตามสญัญาฉบบันี้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ผูเ้ช่าต้องแจง้ใหผู้ใ้ห้
เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การเลิกสญัญา/เลิกเช่า 1. เหตุในการเลกิหรอืสิน้สดุสญัญา 

คู่สญัญาสามารถตกลงใหส้ญัญาฉบบันี้เป็นอนัสิน้สดุลงไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก)  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 

(ข)  หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผดิสญัญาฉบบัน้ี หรอืผดิค ารบัรองทีใ่หไ้วต้ามสญัญา
ฉบบัน้ี และคู่สญัญาฝา่ยทีผ่ดิสญัญาไม่สามารถเยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน
ระยะเวลา 60 วนันับแต่วนัทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงได้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
แกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้ คู่สญัญาฝา่ยทีไ่ม่ไดผ้ดิสญัญาดงักล่าวมสีทิธบิอกเลกิสญัญา
ฉบบันี้ไดท้นัทโีดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 (ค) หากผูเ้ช่าใชส้ทิธเิลกิสญัญาโดยการแจง้ต่อผูใ้หเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เนื่องจาก
ผูใ้หเ้ช่าเขา้สูก่ระบวนการประนอมหนี้ อยู่ภายใตก้ารพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาล
พพิากษาใหล้ม้ละลาย ด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล 
หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้เช่าเหน็ว่ากระทบต่อความสามารถในการปฏิบตัิตาม
สญัญาฉบบันี้ของผูใ้ห้เช่า โดยคู่สญัญาตกลงใหถ้อืว่าการเลกิสญัญาในกรณีนี้เป็น
การเลกิสญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

(ง) ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีทีผู่้ใหเ้ช่าไม่สามารถจดทะเบยีนใหเ้ช่าทีด่นิ 
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ตามสญัญาเช่าทีด่นิทีเ่กีย่วข้อง  และ/หรอื ใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยผู้
เช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้ได ้ 

2. เหตุในการเลกิเช่า 

(ก) ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยการแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั 

 (1)  ในกรณีเหตุสุดวสิยัอนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิที่เช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรอืรายการใด
รายการหนึ่ง ด้อยค่าลงอย่างมีนัยส าคัญหรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้เช่าไม่
สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัย์สนิที่เช่าได้ตามวตัถุประสงค์การเช่า 
หรอืในกรณีอื่นใดซึง่ผูเ้ช่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่า 
โดยไม่ว่าในกรณีใดขา้งต้น ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถแก้ไขเยยีวยาให้ผูเ้ช่าสามารถ
กลบัเขา้ไปลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวไดภ้ายใน 1 เดอืน
นบัแต่วนัทีผู่เ้ช่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าว ผู้
เช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้ไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร 

 (2) ในกรณีทีม่กีารเลกิเช่าทีด่นิทีเ่ช่าตามสญัญาเช่าทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง  

ก.  ผูเ้ช่าสามารถใช้สทิธเิลกิเช่าทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดรายการหนึ่ง ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ ตามที่ผู้เช่าเห็นสมควร ไม่ว่าการเลิกเช่าที่ดิน
ดงักล่าวเกดิขึน้ดว้ยเหตุใด 

ข.  ผูใ้หเ้ช่าสามารถเลกิใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดรายหนึ่ง ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนได้ ตามที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร ในกรณีที่การเลิกเช่าที่ดิน
ดงักล่าวเกดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า  

 (3) ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดรายการหนึ่งถูกเวนคนื ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิ
เช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้ได ้

(ข) ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดรายการหนึ่งเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมด ใหก้าร
เช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้ระงบัลงทนัท ีโดยเหตุการณ์ดงักล่าวตอ้งไม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 

ผลของการเลิกสัญญา/
เลิกเช่า 

1. เมื่อสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงหรอืมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดรายการหนึ่ง ผูเ้ช่า
จะต้องส่งมอบทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้คนืให้แก่ผู้ใหเ้ช่า โดยที่ผู้เช่าและบรวิารของผู้
เช่าจะต้องออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้  และจะต้องขนย้ายทรพัยส์นิของตนออก
จากทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการนัน้ ภายใน 180 วนันับจากวนัทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงหรอื
วนัทีก่ารเลกิเช่ามผีลใชบ้งัคบั (แลว้แต่กรณี) 

2. เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าต้องรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดออกจากทีด่นิทีเ่ช่าให้
เสรจ็สิน้ภายใน 180 วนันับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรอืภายในระยะเวลาใดๆ 
ตามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตกลงร่วมกนั โดยผูเ้ช่าจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย และ/หรอื 
ค่าเสยีหาย (หากม)ี ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งดงักล่าว และซากสิง่ปลกู
สร้างที่รื้อถอนแล้วให้เป็นสิทธิของผู้เช่าในการจ าหน่ายหรือด าเ นินการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของผูเ้ช่าทัง้หมด 
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3. ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า หรอืตามขอ้ 2(ก)(2)ข. ให้
สญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง โดยทีผู่ใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่าเช่าอาคารใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ โดยใชว้ธิคี านวณตามมลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ตาม
ระยะเวลาทีค่งเหลอืของทรพัย์สนิ ซึง่จดัท าโดยที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (ในกรณีที่มี
การแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธิ
ของผูเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

อนึ่ง ในกรณีทีไ่ม่ไดม้กีารแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ และคู่สญัญาไม่สามารถตก
ลงกนัในเรื่องการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงนิสด (DCF) ที่คงเหลือของทรพัย์สนิ 
คู่สญัญาตกลงใหคู้่สญัญาแต่ละฝ่ายแต่งตัง้ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิฝ่ายละ 1 ราย เพื่อ
ประเมนิมลูค่าดงักล่าว และคู่สญัญาตกลงใหถ้อืว่าราคาประเมนิเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้สองรายเป็นมูลค่าทีเ่หมาะสมส าหรบัน ามาใช้ค านวณค่าเช่าทีค่งเหลอืตาม
สดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีจ่ะคนื และใหค้่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการแต่งตัง้ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระและผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หเ้ช่า 

4. ในกรณีที่สญัญาฉบบันี้สิ้นสุดลงเนื่องจากความผดิของผู้เช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้องคนืค่าเช่า
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าและไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูเ้ช่า (หากม)ี 

5. ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ตามขอ้ 2(ก)(1) หรอืขอ้ 2(ก)(2)ก. ขา้งต้น 
อนัไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความผดิของผู้เช่า หรอืขอ้ 2(ข) ขา้งต้น ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่า
เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่  

6. ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิสญัญาเนื่องจากทรพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนืตามขอ้ 2(ก)(3) ผูใ้ห้
เช่าตกลงจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 90 วนันบัจากวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิทีไ่ดร้บัจาก
การเวนคนื โดยค่าเช่าทีจ่ะคนืจะค านวณตามสตูรดงันี้ 

ค่าเช่าทีจ่ะคนื = 

มลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื 
ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก

เวนคนื x 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั 
จากการเวนคนื 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่ก
เวนคนื มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื 

ณ วนัทีถู่กเวนคนื 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอืของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื
มากกว่ามูลค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื ผูใ้หเ้ช่าจะคนืค่า
เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าเท่ากบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่า และไม่ตดัสทิธผิู้
เช่าในการเรยีกรอ้งค่าเช่าที่จะต้องไดร้บัคืนเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าได้รบัเงนิจากการ
เวนคืนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นจ านวนที่มากกว่าจ านวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการค านวณตาม
วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้น้ี ณ วนัทีม่กีารค านวณค่าเช่าคนืดงักล่าว 

อนึ่ง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกันในเรื่องการก าหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด 
(DCF) ที่คงเหลอืของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคนื ณ วนัที่ถูกเวนคนื และ/หรอื มูลค่า
ตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื คู่สญัญาตกลงใหคู้่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายแต่งตัง้ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าดังกล่าว และ
คู่สญัญาตกลงใหถ้อืว่าราคาประเมนิเฉลีย่ของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้สองรายเป็นมูล
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ค่าทีเ่หมาะสมส าหรบัน ามาใชค้ านวณค่าเช่าทีจ่ะคนื 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า 1. ผูใ้ห้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนับนทรพัย์สนิที่เช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกดิ
ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อทรพัยส์นิทีเ่ช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผู้
เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเวน้แต่เป็นการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาฉบบันี้ 

2. ผูใ้หเ้ช่าตกลงด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อจดัให้ผูเ้ช่ารายย่อยลงนามในขอ้ตกลงโอน
สทิธแิละหน้าที ่และตกลงสง่มอบขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีท่ีล่งนามโดยผูเ้ช่ารายย่อย
ตามสญัญาเช่าทัง้หมดใหแ้ก่ผูเ้ช่าก่อนวนัลงทุน 

3. ผูใ้หเ้ช่าตกลงใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุในการเจรจาเพื่อต่ออายุสญัญาเช่าทีจ่ะสิน้สุด
ลงก่อนวนัทีท่ าสญัญาฉบบัน้ี และกระท าการใดๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้เช่าใน
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า   

4. ผู้ให้เช่าตกลงจะด าเนินการและประสานงานใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้เช่ามีระบบ
สาธารณูปโภคใดๆ ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเช่า 

5. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะไม่โอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่บุคคลใดตลอดระยะเวลาการเช่า
เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า 

6. นับจากวนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้จนถงึวนัลงทุน   ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะดูแลรกัษาทรพัย์สนิทีเ่ช่า
ใหอ้ยู่ในสภาพด ีไม่ช ารุด ไม่บกพร่อง ไม่เสยีหาย พรอ้มน าออกใหเ้ช่าเพื่อหาประโยชน์
ตามวตัถุประสงคข์องการเช่าไดท้นัท ีและสามารถใชใ้นการประกอบธุรกจิไดต้ามปกติ 

7. ภายหลงัวนัลงทุน  หากมีกฎหมายก าหนดให้ผู้เช่าต้องได้มาซึ่งใบอนุญาตใดๆ  ที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงด าเนินการช่วยเหลอืผู้เช่า
เพื่อใหผู้เ้ช่าไดม้าซึง่ใบอนุญาตดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

8. ผูใ้หเ้ช่าตกลงสง่มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของใดๆ กต็ามทีเ่ป็นหรอืควรตกเป็นสทิธขิองผู้
เช่าอันเกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์สินที่ เช่ า ซึ่งผู้ให้เช่าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือ
บุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอืภายหลงัวนัลงทุน ใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้ห้
เช่าไดร้บัมอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

9. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจดัใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่ามทีางสญัจรเขา้ออกสู่ทางสาธารณะในสภาพทีด่แีละมี
ขนาดและสภาพเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการใช้งาน โดยผู้เช่า ผู้เช่ารายย่อย และ
บรวิารของผูเ้ช่าและผูเ้ช่ารายย่อยมสีทิธใิชท้างสญัจรเขา้ออกดงักล่าวไดต้ลอดเวลา โดย
ไม่มกีารปิดกัน้หรอืรอนสทิธใิดๆ ตลอดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ หากมคี่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาทางสญัจรดงักล่าว คู่สญัญาตกลงร่วมกนัทีจ่ะรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามสดัสว่นพืน้ทีก่ารใชง้าน เวน้แต่ความเสยีหายเกดิจากความผดิของ
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลงทีจ่ะเป็นผู้รบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการ
ซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

10. ภายหลงัวนัลงทุน ผู้ให้เช่าตกลงจะประสานงานและด าเนินการใดๆ กบัผู้เช่ ารายย่อย 
เพื่อใหม้กีารจดทะเบยีนการเช่าทีด่นิพรอ้มอาคารและสิง่ปลกูสรา้งใดๆ ทีม่รีะยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาเช่าเฉพาะรายการทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาฉบบันี้เกนิกว่า 3 ปี 
ระหว่างผูเ้ช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อย ณ ส านักงานทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงจะช าระ
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ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทัง้หลายที่เกดิขึน้หรอือาจมขีึน้
เน่ืองจากการจดทะเบยีนการเช่าดงักล่าวใหท้ัง้หมด (หากม)ี 

11. ในกรณีที่ผูเ้ช่ารายย่อยใชส้ทิธติามสญัญาเช่าซึง่มอียู่ก่อนหรอื ณ วนัลงทุน ในการบอก
เลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาโดยไม่ถูกริบเงินประกันตามสัญญาเช่า 
เน่ืองจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวไดใ้ชส้ทิธยิา้ยไปยงัทรพัยส์นิอื่นทีอ่ยู่ภายในกลุ่มของผูใ้ห้
เช่า (Option to Swap) โดยไม่รวมการใช้สทิธิในการย้ายไปยงัทรพัย์สินอื่นของ
กองทรสัต์ และใหร้วมถงึการใชส้ทิธใินการยา้ย (Option to Swap) ภายใต้สญัญาเช่า
ระหว่างกองทรสัต์กบัผูเ้ช่ารายย่อยทีก่องทรสัต์ไดต่้ออายุสญัญาภายหลงัวนัลงทุน ผูใ้ห้
เช่าตกลงที่จะชดเชยเงินประกันดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์เป็นจ านวนเงินเท่ากับเงิน
ประกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าว 

12. ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่านัน้มพีืน้ที่ใหเ้ช่าว่างอยู่ ณ วนัลงทุน หรอืกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่า
นัน้มผีูเ้ช่ารายย่อยลงนามในสญัญาเช่าแลว้ แต่ระยะเวลาการเช่าและการช าระค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ยงัไม่เริม่ต้น ณ วนัลงทุน หรอืระยะเวลา
การเช่าของสญัญาเช่าได้เริ่มต้นแล้วแต่ยังอยู่ในระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent-Free 
Period) (“ระยะเวลาปลอดค่าเช่า”) หรอือยู่ในระยะเวลาทีผู่เ้ช่ารายย่อยมสีทิธชิ าระค่า
เช่า ค่าบริการ รวมทัง้ค่าบริการส่วนกลาง (หากมี) ในอตัราที่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่า 
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่าราย
ย่อยต้องช าระเมื่อพน้ระยะเวลาทีผู่เ้ช่ารายย่อยมสีทิธดิงักล่าวแลว้ (Fitting-Out Period) 
(“ระยะเวลาลดค่าเช่า”) (“พืน้ท่ีเช่าท่ีว่าง”) ผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะชดเชยส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าที่
ว่างดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ในอตัราเท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการ รวมทัง้ค่าบรกิาร
สว่นกลาง (หากม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าทีท่ ากบัผูเ้ช่ารายย่อยในพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างนัน้ 
หรอืพืน้ที่อื่นที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัพื้นทีเ่ช่าทีว่่างในกรณีที่พื้นที่เช่าที่ว่างดงักล่าวไม่
เคยมีผู้เช่ารายย่อยมาก่อน หรือในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร 
รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจรงิ กบัอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร 
รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าที่ผู้เช่ารายย่อยต้อง
ช าระเมื่อพ้นระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรือระยะเวลาลดค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) (“อตัรา
ชดเชยการมีผูเ้ช่า”) เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัลงทุน หรอืนับตัง้แต่วนัลงทุน
จนถงึวนัทีก่องทรสัตท์ าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ หรอืนบัตัง้แต่วนัลงทุนจนถงึ
วนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าที่ผู้เช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อพ้นระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรือ
ระยะเวลาลดค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) (แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน) (“ระยะเวลาการชดเชย
การมีผูเ้ช่า”) 

ทัง้นี้ หากสญัญาเช่าที่กองทรสัต์ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ตามวรรคแรก ซึง่ผูใ้หเ้ช่า
เป็นผูจ้ดัหาสิน้สดุลงภายในระหว่างระยะเวลา 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงทุน ผูใ้หเ้ช่าตกลง
จะชดเชยการมีผู้เช่ารายย่อยส าหรับพื้นที่เช่าที่ว่างดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ โดยใช้
หลกัเกณฑต์ามวรรคแรกโดยอนุโลม 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าสามารถจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเขา้ท าสญัญาเช่า
ได้ภายในระยะเวลาการชดเชยการมีผู้เช่า แต่อัตราค่าเช่าและค่าบริการ รวมทัง้
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ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี น้อยกว่าอตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า หรอืสญัญาเช่าดงักล่าวมี
ระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรือระยะเวลาลดค่าเช่า ผู้ให้เช่าตกลงที่จะช าระเงินให้แก่
กองทรสัต์ในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของอตัราชดเชยการมีผู้เช่า กบัอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามสญัญาเช่าทีท่ ากบัผูเ้ช่ารายย่อยราย
ใหม่ดงักล่าวหรืออตัราค่าเช่า ค่าบริการ รวมทัง้ค่าบริการส่วนกลาง (หากมี) ตามที่
กองทรสัตไ์ดร้บัจรงิ (แลว้แต่กรณี) จนถงึวนัครบก าหนดระยะเวลา 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนั
ลงทุน หรอืจนถงึวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าสามารถตกลงอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิาร
สว่นกลาง (หากม)ี กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าวใหม้อีตัราไม่น้อยกว่าอตัราชดเชย
การมีผู้เช่า แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน อนึ่ง ผู้ให้เช่าและกองทรัสต์อาจพิจารณาตกลง
ร่วมกนัในการชดเชยการมผีู้เช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ส าหรบัพื้นทีเ่ช่าทีว่่างซึ่งอาจเกดิขึน้ใน
ภายหลงัได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูใ้หเ้ช่า 

ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะไม่คดิค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเขา้ท า
สญัญาเช่ากบักองทรสัตภ์ายในระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า 

ค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม 

ผูใ้หเ้ช่าตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษอีากร ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ

ส าหรบัพืน้ทีส่ว่นกลาง และค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนและ ณ วนัลงทุน 

อนัเน่ืองมาจากการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบัน้ีแต่เพยีงฝ่าย

เดยีว และผูเ้ช่าตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบภาษีโรงเรอืนและที่ดนิส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีเ่กดิขึน้

หรอือาจมขีึน้ภายหลงัวนัลงทุน  

 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาทัง้ 3 ฉบบัมสีาระส าคญัดงันี้ 
(3.1) สญัญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ 
บางพลี 1 กบัทีพารค์ 
ผูใ้ห้เช่า ทพีารค์ 

ผูเ้ช่า ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า อาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 1 ยูนิต ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี
1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 27 ปี โดยสิน้สดุในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

ค่าเช่า 24,580,539 บาท 

 
(3.2) สญัญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พารค์ 
บางพลี 3 กบัทีพารค์ 
ผูใ้ห้เช่า ทพีารค์ 

ผูเ้ช่า ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า อาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 2 หลงั 13 ยนูิต ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี
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3 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั  

ค่าเช่า 806,320,748  บาท 

 
(3.3) สญัญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครกบัไท
คอน 
ผูใ้ห้เช่า ไทคอน 

ผูเ้ช่า ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า อาคารโรงงาน จ านวน 4 หลงั 4 ยูนิต ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลพานทอง
และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง และต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี

ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืวนัอื่นใดทีไ่ดต้กลงกนั  

ค่าเช่า 299,063,921 บาท 

 
(4) สญัญาจะซ้ือจะขายอาคารและส่ิงปลูกสรา้งเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์
พารค์ บางนา กบัทีพารค์ 

สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลูกสรา้งเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิที่ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค 
บางนา ทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์ จ านวน 1 ฉบบั ซึง่สรุปสาระส าคญัมดีงันี้ 
ผูจ้ะขาย ทพีารค์ 

ผูจ้ะซ้ือ ทรสัตขีองกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นท่ีจะซ้ือขาย อาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 2 หลงั 6 ยูนิต ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 
ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ราคาซ้ือขาย 135,071,999  บาท 

ก า ร โ อ น สิ ท ธิ ต า ม
สญัญา 

คู่สญัญาไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีข่องตนตามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่
บุคคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 

การเลิกสญัญา คู่สญัญาตกลงใหส้ญัญาฉบบันี้เป็นอนัสิน้สุดลงเมื่อมกีารบอกเลกิสญัญาหรอืตกลงเลกิสญัญา
ตามเหตุดงัต่อไปนี้ 

1. คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยสามารถตกลงเลกิสญัญาฉบบัน้ีไดโ้ดยการท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ผูจ้ะซือ้อาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ไดใ้นกรณีทีผู่จ้ะซือ้ไม่สามารถซือ้อาคารและสิง่ปลูก
สรา้งทีจ่ะซือ้ขายไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนตามทีผู่จ้ะซือ้เหน็สมควร หรอืในกรณีทีผู่จ้ะ
ซือ้เหน็ว่าอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีจ่ะซือ้ขายจะไม่ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่
ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ หรอืผู้จะซือ้ไม่อาจปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้เนื่องด้วย
เหตุตามกฎหมายใดๆ หรอืเหตุสดุวสิยั  

3. หากผูจ้ะขายผดิสญัญาฉบบันี้ไม่ว่าขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืผดิการรบัประกนัและค ารบัรองที่
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ใหไ้วต้ามสญัญาฉบบันี้ และไม่สามารถเยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 7 
วนันับแต่วนัที่ผูจ้ะซื้อได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก้ไขเหตุดงักล่าวแล้ว ผู้จะซื้อมี
สทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ี 

4. ผู้จะซื้ออาจใช้สิทธิเลิกสญัญาฉบับนี้ได้ทันทีในกรณีที่ผู้จะขายได้เข้าสู่กระบวนการ
ประนอมหนี้ หรอือยู่ภายใตก้ารพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดตามค าสัง่ศาลหรอืการฟ้องรอ้งคดี
ลม้ละลาย หรอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืด าเนินการเพื่อเลกิกจิการ หรอืยื่นค า
รอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของผูจ้ะขายต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่ผูจ้ะซือ้เหน็ว่ากระทบ
ต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูจ้ะขาย 

5. ผูจ้ะซือ้อาจใช้สทิธเิลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัทใีนกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้
ที่ดินที่เช่า และ/หรือ อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อขายด้อยค่าลงหรือได้รับการ
กระทบกระเทอืนอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้จะซื้อเหน็ว่าไม่สามารถ
ลงทุนหรอืหาประโยชน์ในอาคารและสิง่ปลูกสร้างทีจ่ะซื้อขายไดค้รบถ้วนสมบูรณ์ตาม
วตัถุประสงคห์รอืในการประกอบธุรกจิของกองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

6. ผู้จะซื้ออาจใช้สทิธิเลิกสญัญาฉบบันี้ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนได้ในกรณีที่ผู้จะขายไม่
สามารถจดทะเบยีนใหเ้ช่าทีด่นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  

ผลของการเลิกสญัญา ภายหลงัสญัญาฉบบัน้ีสิน้สุดลง คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายต่างหลุดพน้จากหน้าทีต่ามสญัญาฉบบัน้ี 
เว้นแต่ที่ก าหนดไว้แล้วในสญัญา หรอืโดยสภาพของสญัญาพงึคาดหมายได้ว่าใหม้ผีลบงัคบั
ต่อไปภายหลังวันโอนกรรมสิทธิ ์หรือวันอื่นใดที่ได้ตกลงกัน (“วนัลงทุน”) รวมถึงจะไม่
กระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละหน้าทีซ่ึง่คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยมอียู่ก่อนสญัญาฉบบัน้ีจะสิน้สดุลง 

หน้าท่ีของผูจ้ะขาย 1. นบัจากวนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้จนถงึวนัลงทุน ผูจ้ะขายตกลงจะไม่ 

(ก) ก่อภาระผกูพนัหรอืก่อหรอืใหส้ทิธใิดๆ บนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ะซือ้ขายใหแ้ก่
บุคคลอื่น  

(ข) กระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อกรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอาคารและสิง่ปลูกสร้างทีจ่ะซือ้ขาย หรอืท าใหก้รมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวเป็น
โมฆะหรอืโมฆยีะ และ/หรอื 

(ค) ขาย โอน หรอืจ าหน่ายอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีจ่ะซือ้ขายไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น
ให้แก่บุคคลอื่น หรอืกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของ
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีจ่ะซือ้ขาย  

2. นบัจากวนัทีท่ าสญัญาฉบบันี้จนถงึวนัลงทุน ผูจ้ะขายตกลงใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ด
ในการเจรจาเพื่อต่ออายุสญัญาเช่าทีจ่ะสิน้สุดลงก่อนวนัลงทุน และกระท าการใดๆ เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูจ้ะซือ้ในอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีจ่ะซือ้ขาย  

3. ภายหลังวันลงทุน หากมีกฎหมายก าหนดให้ผู้จะซื้อต้องได้มาซึ่งใบอนุญาตใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย ผูจ้ะขายตกลงด าเนินการช่วยเหลอื
ผูจ้ะซือ้ตามสมควร เพื่อใหผู้จ้ะซือ้ไดม้าซึง่ใบอนุญาตดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

4. ผูจ้ะขายตกลงสง่มอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของใดๆ กต็ามทีเ่ป็นหรอืควรตกเป็นสทิธขิองผู้
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จะซือ้อนัเกีย่วเน่ืองกบัอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ะซือ้ขายซึง่ผูจ้ะขายไดร้บัจากผูเ้ช่าราย
ย่อยหรอืบุคคลภายนอกนับตัง้แต่หรอืภายหลงัวนัลงทุนใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ภายใน 30 วนันับ
แต่วนัทีผู่จ้ะขายไดร้บัมอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

5. ผูจ้ะขายตกลงด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อจดัใหผู้เ้ช่ารายย่อยลงนามในขอ้ตกลงโอน
สทิธแิละหน้าที ่และตกลงส่งมอบขอ้ตกลงโอนสทิธแิละหน้าทีท่ีล่งนามโดยผูเ้ช่ารายย่อย
ตามสญัญาเช่าทัง้หมดใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ภายใน 60 วนันบัจากวนัลงทุน  

6. ผูจ้ะขายตกลงแจง้หรอืด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อจดัใหผู้ร้บัประกนัภยัเปลี่ยนแปลง
ตวัผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเกีย่วกบัอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ะซือ้ขาย
เป็นผูจ้ะซือ้ หรอืเพื่อใหผู้จ้ะซือ้มสีทิธใินกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว ซึง่ใหม้ผีลบงัคบันับ
แต่วนัทีล่งทุน โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัจากวนัลงทุน  

7. ผู้จะขายตกลงด าเนินการและประสานงานใดๆ ที่ จ าเป็นเพื่อให้ผู้จะซื้อมีระบบ
สาธารณูปโภคใดๆ ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขาย 

8. ผูจ้ะขายตกลงจดัใหท้รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายมทีางสญัจรเขา้ออกสูท่างสาธารณะในสภาพทีด่ี
และมขีนาดและสภาพที่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการใช้งาน โดยผู้จะซื้อ ผู้เช่าราย
ย่อย และบริวารของผู้จะซื้อและผู้เช่ารายย่อยมีสทิธิใช้ทางสญัจรเข้าออกดงักล่าวได้
ตลอดเวลา โดยไม่มีการปิดกัน้หรอืรอนสทิธใิดๆ โดยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง ทัง้นี้ 
หากมคี่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดูแล หรอืบ ารุงรกัษาทางสญัจรดงักล่าว คู่สญัญาตกลง
ร่วมกนัที่จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามสดัส่วนพื้นที่การใช้งาน เว้นแต่ความ
เสยีหายเกิดจากความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตกลงที่จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ดแูล หรอืบ ารุงรกัษาดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

9. คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงใหข้อ้ตกลงกระท าการต่างๆ ทีเ่ป็นหน้าทีข่องผูจ้ะขายภายหลงั
วนัลงทุนตามทีร่ะบุในขอ้นี้ รวมถงึขอ้ตกลงอื่นๆ ในสญัญาฉบบันี้เท่าทีส่ามารถใชบ้งัคบั
ไดย้งัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไปภายหลงัวนัลงทุน 

10. ภายหลงัวนัลงทุน ผู้จะขายตกลงประสานงานและด าเนินการใดๆ กบัผู้เช่ารายย่อย 
เพื่อใหม้กีารจดทะเบยีนการเช่าทีด่นิพรอ้มอาคารและสิง่ปลกูสรา้งใดๆ ทีม่รีะยะเวลาการ
เช่าตามสญัญาเช่าเฉพาะรายการทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาฉบบันี้เกนิกว่า 3 ปี 
ระหว่างผูจ้ะซือ้กบัผูเ้ช่ารายย่อย ณ ส านกังานทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูจ้ะขายตกลงจะช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทัง้หลายที่เกดิขึน้หรอือาจมขีึน้
เน่ืองจากการจดทะเบยีนการเช่าดงักล่าวใหท้ัง้หมด (หากม)ี 

11. ในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยใช้สทิธติามสญัญาเช่าซึ่งมอียู่ก่อนหรอื ณ วนัลงทุนในการบอก
เลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาโดยไม่ถูกริบเงินประกันตามสัญญาเช่า 
เน่ืองจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวไดใ้ชส้ทิธยิา้ยไปยงัทรพัยส์นิอื่นทีอ่ยู่ภายในกลุ่มของผูจ้ะ
ขาย (Option to Swap) โดยไม่รวมการใช้สทิธใินการย้ายไปยงัทรพัย์สนิอื่นของ
กองทรสัต์ และใหร้วมถงึการใชส้ทิธใินการยา้ย (Option to Swap) ภายใต้สญัญาเช่า
ระหว่างกองทรสัต์กบัผู้เช่ารายย่อยทีก่องทรสัต์ไดต่้ออายุสญัญาภายหลงัวนัลงทุน ผูจ้ะ
ขายตกลงที่จะชดเชยเงินประกันดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ เป็นจ านวนเงินเท่ากับเงิน
ประกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าว  
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12. ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีจ่ะซือ้ขายนัน้มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าว่างอยู่ ณ วนัลงทุน หรอืกรณีทีท่รพัยส์นิ
ที่จะซื้อขายนัน้มผีู้เช่ารายย่อยลงนามในสญัญาเช่าแล้ว แต่ระยะเวลาการเช่าและการ
ช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ยงัไม่เริม่ต้น ณ วนัลงทุน 
หรอืระยะเวลาการเช่าของสญัญาเช่าได้เริ่มต้นแล้วแต่ยงัอยู่ในระยะเวลาปลอดค่าเช่า 
(Rent-Free Period) (“ระยะเวลาปลอดค่าเช่า”) หรอือยู่ในระยะเวลาทีผู่เ้ช่ารายย่อยมี
สทิธชิ าระค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ในอตัราทีต่ ่ากว่าอตัราค่า
เช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่า
รายย่อยต้องช าระเมื่อพ้นระยะเวลาที่ผู้เช่ารายย่อยมีสทิธิดงักล่าวแล้ว  (Fitting-Out 
Period) (“ระยะเวลาลดค่าเช่า”) (“พื้นท่ีเช่าท่ีว่าง”) ผูจ้ะขายตกลงทีจ่ะชดเชยส าหรบั
พืน้ทีเ่ช่าทีว่่างดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ในอตัราเท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้
ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าทีท่ ากบัผูเ้ช่ารายย่อยในพืน้ทีเ่ช่า
ที่ว่างนัน้ หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะใกล้เคยีงกบัพื้นที่เช่าที่ว่างในกรณีที่พื้นที่เช่าที่ว่าง
ดงักล่าวไม่เคยมีผู้เช่ารายย่อยมาก่อน หรือในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของอตัราค่าเช่า 
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีก่องทรสัต์ไดร้บัจรงิ กบัอตัราค่าเช่า 
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่าราย
ย่อยต้องช าระเมื่อพ้นระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรือระยะเวลาลดค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) 
(“อตัราชดเชยการมีผูเ้ช่า”) เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงทุน หรอืนบัตัง้แต่วนั
ลงทุนจนถงึวนัทีก่องทรสัตท์ าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ หรอืนบัตัง้แต่วนัลงทุน
จนถึงวนัที่กองทรสัต์ได้รบัค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบริการส่วนกลาง (หากม)ี ตาม
จ านวนทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อพน้ระยะเวลาปลอดค่าเช่า
หรือระยะเวลาลดค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) (แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน) (“ระยะเวลาการ
ชดเชยการมีผู้เช่า”) อนึ่ง ผู้จะขายและกองทรสัต์อาจพจิารณาตกลงร่วมกนัในการ
ชดเชยการมผีูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัตส์ าหรบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างซึง่อาจเกดิขึน้ในภายหลงัได้ โดย
ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ะขาย 

ทัง้นี้ หากสญัญาเช่าทีก่องทรสัต์ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ตามวรรคแรก ซึง่ผูจ้ะขาย
เป็นผูจ้ดัหาสิน้สดุลงภายในระหว่างระยะเวลา 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงทุน ผูจ้ะขายตกลง
จะชดเชยการมีผู้เช่ารายย่อยส าหรบัพื้นที่เช่าที่ว่างดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ โดยใช้
หลกัเกณฑต์ามวรรคแรกโดยอนุโลม 

อย่างไรกด็ ีในกรณีที่ผูจ้ะขายสามารถจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเขา้ท าสญัญาเช่า
ไดภ้ายในระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า แต่อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิาร
ส่วนกลาง (หากม)ี น้อยกว่าอตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า หรอืสญัญาเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลา
ปลอดค่าเช่าหรือระยะเวลาลดค่าเช่า ผู้จะขายตกลงที่จะช าระเงินให้แก่กองทรสัต์ใน
จ านวนเท่ากบัสว่นต่างของอตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า กบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้
ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามสญัญาเช่าทีท่ ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าวหรอื
อตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามที่กองทรสัต์ได้รบัจริง 
(แล้วแต่กรณี) จนถงึวนัครบก าหนดระยะเวลา 12 เดอืนนับตัง้แต่วนัลงทุน หรอืจนถึง
วนัทีผู่จ้ะขายสามารถตกลงอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี 
กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหมด่งักล่าวใหม้อีตัราไมน้่อยกวา่อตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า แลว้แต่วนั
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ใดจะถงึก่อน   

ทัง้นี้ ผูจ้ะขายตกลงทีจ่ะไม่คดิค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเขา้ท า
สญัญาเช่ากบักองทรสัตภ์ายในระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า 

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ 
ค่าธรรมเนียม  

ผูจ้ะขายตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษอีากร ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ
ส าหรบัพืน้ทีส่่วนกลาง และค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ทัง้ก่อนและ ณ วนัลงทุน 
อนัเน่ืองมาจากการโอนกรรมสทิธิอ์าคารและสิง่ปลูกสร้างที่จะซื้อขายตามสญัญาฉบบัน้ีแต่
เพยีงฝา่ยเดยีว และผูจ้ะซือ้ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบภาษีโรงเรอืนและทีด่นิส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะ
ซือ้ขายทีเ่กดิขึน้หรอือาจมขีึน้ภายหลงัวนัลงทุน 
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 2.6.3 สรปุสาระส าคญัของสญัญาตกลงกระท าการ 

ผูร้บัสญัญา ทรสัตขีองกองทรสัต ์
ผูใ้ห้สญัญา ไทคอน 
การประกนัการปฏิบติั
ตามเงื่อนไขเก่ียวกับ
การชดเชยการมีผู้เช่า
โดยทีพารค์ 

ผูใ้หส้ญัญาตกลงทีจ่ะดแูลและใหค้วามช่วยเหลอืทีจ่ าเป็นแก่ทพีารค์ ในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อย
ใหแ้ก่ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 
เพื่อให้ทพีาร์คสามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขเกี่ยวกบัการชดเชยการมผีูเ้ช่าที่มแีก่กองทรสัต์ได ้
เน่ืองจากทพีารค์ ในฐานะผูข้ายหรอืผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) ตกลงทีจ่ะชดเชยส าหรบั
พืน้ทีเ่ช่าทีว่่างใหแ้ก่กองทรสัต์ 
โดยรายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 2.6.2 ของสรุปสาระส าคญัของสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ
ทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิขา้งตน้  
ทัง้นี้ ขอ้มลูของผูเ้ช่ารายย่อยส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่า่งส าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ ณ วนัที ่
14 ตุลาคม 2558 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

คลงัสินค้า ท่ีตัง้ 
หมายเลข
อาคาร 

พืน้ท่ี ระยะเวลาท่ีรบัประกนั 

คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส์
พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 

(บ)ี 

W2/3 2,450  
ตร.ม. 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจาก
วนัลงทุน 

คลงัสนิคา้ 
2 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ แหลมฉบงั 2 

 FZ1/4 และ 
FZ3/3 

4,900  
ตร.ม. 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจาก
วนัลงทุน 

คลงัสนิคา้  
2 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ แหลมฉบงั 2 

FZ3/1 และ 
FZ3/2 

4,900  
ตร.ม. 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจาก
วนัลงทุน 

คลงัสนิคา้ 
 2 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ บางพล ี3 

W5/5 และ 
W5/6 

4,900  
ตร.ม. 

นบัจากวนัลงทุนถงึ 
วนัที ่30 กรกฎาคม 2559 ซึง่
เป็นวนัก่อนวนัเริม่ตน้ของ

สญัญาเช่า 
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 2.7 การลงทุนในทรพัยสิ์นจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.7.1 ความสมัพนัธ ์

ในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม กองทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิทัง้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ากทพีารค์และไทคอน โดยไทคอนเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่ถอืหุน้ในสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผู้จดัการกองทรสัต์ และเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(โดยที ่Mitsui & Co (Asia Pacific) PTE (“MAP”) ถอืหุน้ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้
ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์) นอกจากนี้ ไทคอนยงัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทพีารค์อกีดว้ย ดงันัน้ ไท
คอนและทพีารค์จงึถอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าว
ขา้งตน้จงึถอืเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่มมีูลค่าของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 ซึง่การท าธุรกรรมดงักล่าวต้องไดม้ติ
จากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และตอ้งมคีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

อย่างไรก็ดี ผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้จดัให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2558 ในวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 เพื่อขออนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตอินุมตักิารเขา้ท า
ธุรกรรมดงักล่าวดว้ยเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

2.7.2 มูลค่าของส่ิงตอบแทน ข้อตกลง และเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เติมนี้ กองทรสัต์จะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ทพีาร์คและไทคอนซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 3,159.26 ลา้นบาท โดยมขีอ้ตกลงและเงื่อนไขใน
การเขา้ท ารายการทีส่ าคญัตามทีร่ะบุในส่วนที่ 2 ขอ้ 2 หวัขอ้ย่อย 2.4 ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ หวัขอ้ 
สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 

 2.7.3 ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้จดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของราคา
ซ้ือทรพัยสิ์น 

 ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ ์และสิทธิการเช่าใน
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิค้าจากทพีาร์คจ านวน 11 หลงั แบ่งเป็น 46 ยูนิต มพีื้นที่อาคารรวมประมาณ 133,282 
ตารางเมตร และโรงงานจากไทคอนจ านวน 7 หลงั (7 ยูนิต) มพีื้นที่อาคารรวมประมาณ 21,900 ตารางเมตร คดิเป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 18 หลงั หรอื 53 ยูนิต พืน้ทีอ่าคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 155,182 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนทีด่นิเนื้อทีร่วม
ประมาณ 196 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา (รายละเอยีดแสดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 2 หวัขอ้ย่อย 2.4 ขอ้มูลทัว่ไปของทรพัยส์นิ
หลกัทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิ) ในมูลค่าสงูสุด 3,159.26 ลา้นบาท โดยในการก าหนดราคาสุดทา้ยที่กองทรสัต์จะซื้อ
ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะอ้างอิงจากราคาประเมินทรพัย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาปจัจยัต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิ
และตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์อตัราผลตอบแทนทีน่กัลงทุนคาดหวงั ศกัยภาพในเชงิพาณิชยแ์ละมูลค่า
ในเชงิธุรกจิของทรพัยส์นิ อตัราดอกเบีย้ อตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตรา
สารหนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่นๆ และการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทุน (Book Building)  

 แมว้่ามลูค่าสงูสดุทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิที่ 3,159.26 ลา้นบาท (“มูลค่าสงูสุดทีจ่ะ
ลงทุน”) จะสงูกว่ามูลค่าต ่าสุดของราคาประเมนิทรพัย์สนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิแต่ละรายประมาณไม่เกนิ 
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256.26 ล้านบาท หรอืประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 8.832 ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่ามูลค่าสูงสุดที่จะ
ลงทุนมคีวามเหมาะสมและสามารถยอมรบัได ้เน่ืองจากเหตุผลต่อไปนี้ 

1. ทีป่ระชุมผูว้สิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ที ่1/2558 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิใน
มูลค่ารวมไม่เกิน 3,300 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดงักล่าวสอดคล้องกบัมูลค่าเหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ให้
ความเหน็ (ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมควรอยู่ระหว่าง 
2,927.10 ลา้นบาท ถงึ 3,408.36 ลา้นบาท) 

2. งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที่ 1 
ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั แสดงอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์จากการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม (ในรูปของเงินปนัผลและเงนิลดทุนอนัเกิดจากสภาพคล่อง
สว่นเกนิ) ส าหรบัระยะเวลาประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 7.82 ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนทีค่่อนขา้งดเีมื่อเทยีบกบัความมัน่คง
ของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ประกอบกบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดป้ระโยชน์จากการกูย้มืเงนิ เนื่องจากโดยทัว่ไปต้นทุน
ของแหล่งเงนิทุนจากกูย้มืเงนิจะต ่ากว่าตน้ทุนของแหล่งเงนิทุนประเภททุน  

ทัง้นี้ หากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีมู่ลค่าสงูสุดทีจ่ะลงทุนโดยไม่ใชก้ารกูย้มืเงนิ คาด
ว่าประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (ในรปูของเงนิปนัผลและเงนิลดทุน
อนัเกดิจากสภาพคล่องสว่นเกนิ) ส าหรบัระยะเวลาประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 6.68 

กรณี ราคาซ้ือ 
(ล้านบาท) 

ประมาณการอตัราเงินตอบแทนจาก
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม (รอ้ยละ) 

ซือ้ทรพัยส์นิทีร่าคาประเมนิต ่าสดุ (ไม่มกีารกูย้มื) 2,903 7.65 
ซือ้ทรพัยส์นิทีร่าคาประเมนิต ่าสดุ (มกีารกูย้มื) 2,903 9.21 
ซือ้ทรพัยส์นิทีร่าคาสงูสดุ (ไม่มกีารกูย้มื) ไม่เกนิ 3,300 ไม่ต ่ากว่า 6.68 
ซือ้ทรพัยส์นิทีร่าคาสงูสดุ (มกีารกูย้มื) ไม่เกนิ 3,300 ไม่ต ่ากว่า 7.82 

3. งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที่ 1 
ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั แสดงประมาณการอตัราเงนิจ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ากการลงทุนในทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (ในรูปเงนิจ่ายจากก าไร
สุทธแิละเงนิลดทุนอนัเกดิจากสภาพคล่องส่วนเกนิ) เท่ากบั 255.7 ลา้นบาท และ 183.3 ลา้นบาท ตามล าดบั เมื่อน าเงนิ
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตข์า้งตน้มาค านวณอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ อตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จาก
ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิเท่ากบัรอ้ยละ 7.18 และรอ้ยละ 7.82 ตามล าดบั  

 ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
ครัง้แรก 

ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติม 

ประมาณการ เ งินจ่ า ย ให้แก่ ผู้ ถือห น่วยทรัสต ์ 
(ลา้นบาท) 

255.7 183.3 

มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต ์(ลา้นบาท) 3,562(1) ไม่เกนิ 2,345(2) 

                                                
2 ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 ก าหนดให้เมื่อบรษิทัชี้แจงถึงความเหมาะสมของราคาซื้อทรพัย์สนิเมื่อ
กองทรสัต์ซื้อทรพัยส์นิในราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิต ่าสุดเกนิรอ้ยละ 5 
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ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต ์
(Distributed Yield) (รอ้ยละ) 

7.18 ไม่ต ่ากว่า 7.82 

หมายเหตุ (1) มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 โดยมรีาคาหน่วยทรตัสเ์ท่ากบั 10.40 บาทต่อหน่วย 
 (2) อา้งองิจากสมมตุฐิานเสนอขายหน่วยทรสัต์ที ่234.50 ลา้นหน่วย ทีร่าคาเสนอขาย 10.00 บาท ซึ่งไม่เกนิมลูค่าสูงสุดทีไ่ดร้บั

จากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครัง้ที ่1/2558 ไดม้มีตอินุมตัเิมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2558 

4. ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ในรูปของเงนิจ่ายจากก าไรสุทธแิละเงนิลดทุนอนัเกดิจาก
สภาพคล่องส่วนเกนิ) และประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สุทธิ (ในรูปของเงนิจ่ายจากก าไรสุทธโิดยไม่
รวมเงนิทีจ่่ายจากเงนิลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกนิ) ทีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัจากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
เท่ากบัรอ้ยละ 7.82 และรอ้ยละ 7.17 ตามล าดบั ใกลเ้คยีงกนักบัทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักองทรสัต์ ซึ่งได้แก่ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยอ์มตะซมัมทิโกรท (“AMATAR”) ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ดบับลวิเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท (“WHART”) โดยประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ที่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์จะ
ไดร้บั และอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์ทุธทิีค่าดว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บั  มรีายละเอยีดดงันี้ 

 TREIT 
เฉพาะทรพัยสิ์นท่ีจะ

ลงทุนเพ่ิมเติม 

AMATAR WHART 

ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) 183.3(2) 311.3(3) 240.7(4) 
ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 167.8(2) 287.5(3) 232.4(4) 
ประมาณการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกนิ (ลา้นบาท) 15.4(2) 23.8(3) 8.3(4) 
มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) ไมเ่กนิ 2,345(5) 3,650.5(6) 3,232.2(6) 
ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
(Distributed Yield) (รอ้ยละ) 

ไม่ต า่กว่า 7.82 8.53 7.45 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ 
(Dividend Yield) (รอ้ยละ) 

ไมต่ ่ากว่า 7.17 7.88 7.19 

ประมาณการอัตราเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกิน 
(Capital Reduction) (รอ้ยละ) 

ไมเ่กนิ 0.66 0.65 0.26 

หมายเหตุ (1) เฉพาะทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
  (2)  อ้างองิจากงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 

2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 (3) อา้งองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2558 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 (4) อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งก าไรตามสมมตฐิานส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2557 ถงึ

วนัที ่31 ตุลาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดยบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอส จ ากดั 
 (5) อา้งองิจากสมมตุฐิานเสนอขายหน่วยทรสัต์ที ่234.50 ลา้นหน่วย ทีร่าคาเสนอขาย 10.00 บาท ซึ่งไม่เกนิมลูค่าสูงสุดทีไ่ดร้บั

จากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครัง้ที ่1/2558 ไดม้มีตอินุมตัเิมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2558 
 (6) มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ราคาหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยของ AMATAR และ WHART เท่ากบั 

10.20 บาทต่อหน่วย และ 10.40 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 
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เน่ืองจากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมทีรพัยส์นิบางรายการทีเ่ป็นสทิธกิารเช่า ซึง่อายุของสทิธกิารเช่าจะลดลง
ตามอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าและจนกระทัง่หมดลงในวนัครบอายุสญัญาเช่า อย่างไรกด็ ีเพื่อใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ จากการลดลงของอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิไดแ้สดงการค านวณ
ผลกระทบดงักล่าวดว้ยวธิกีารแบบเสน้ตรง อนึ่ง การแสดงการค านวณขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็นไปตามแนบทางของมาตรฐานการ
บญัชี ที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนด ผลกระทบจากการลดลงของอายุคงเหลอืของสทิธิการเช่าที่แท้จริงจะขึ้นอยู่ กบัการ
ประเมนิมลูค่า โดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ตารางแสดงอตัราเงินจ่ายประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์กรณีมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงแบบเส้นตรง 
ในกรณีท่ีมูลค่าสิทธิการเช่าลดลง (Unrealized Loss)  
แบบเส้นตรง  

TREIT(1) 
เฉพาะทรพัยสิ์นท่ีจะ

ลงทุนเพ่ิมเติม 

AMATAR WHART 

ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) 183.3(2) 311.3(3) 240.7(4) 
ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 113.6(2) 182.9(3) 179.6(4) 
ประมาณการลดทุนจากขาดทุนจากการประเมนิค่าทรพัย์สนิ 
(Unrealized Loss) (7)/(8) (ลา้นบาท) 

 54.28  104.63 52.83 

ประมาณการเงนิลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใชจ้่ายเงนิสด
อื่น (ลา้นบาท) 

15.4(2) 23.8(3) 8.3(4) 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
(Distributed Yield) (ร้อยละ) 

ไม่ต า่กว่า 7.82 8.53 7.45 

ประมาณการอตัราเงินจ่ายจากก าไรสทุธิ  
(Dividend Yield)(7) (ร้อยละ) 

ไม่ต า่กว่า 4.85 5.01 5.56 

ประมาณการอตัราเงนิลดทุนจากขาดทุนจากการประเมนิค่า
ทรพัยส์นิ (Unrealized Loss)(7)/(8) (รอ้ยละ) 

ไมต่ ่ากว่า 2.32 2.87 1.63 

ประมาณการอัตราเงนิลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
เงนิสดอื่น (รอ้ยละ) 

ไมเ่กนิ 0.66 0.65 0.26 

มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ (ลา้นบาท) ไมเ่กนิ 2,345(5) 3,650.5(6) 3,232.2(6) 

หมายเหตุ (1) เฉพาะทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
  (2)  อ้างองิจากงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 

2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 (3) อา้งองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2558 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 (4) อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปนัส่วนแบ่งก าไรตามสมมตฐิานส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2557 ถงึ

วนัที ่31 ตุลาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดยบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอส จ ากดั 
 (5) อา้งองิจากสมมตุฐิานเสนอขายหน่วยทรสัต์ที ่234.50 ลา้นหน่วย ทีร่าคาเสนอขาย 10.00 บาท ซึ่งไม่เกนิมลูค่าสูงสุดทีไ่ดร้บั

จากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครัง้ที ่1/2558 ไดม้มีตอินุมตัเิมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2558 
 (6) มลูค่าตลาดของหน่วยทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ราคาหน่วยทรสัต์ต่อหน่วยของ AMATAR และ WHART เท่ากบั 

10.20 บาทต่อหน่วย และ 10.40 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 
 (7) อายุเฉลีย่ส าหรบัการค านวณอตัราคนืเงนิแบบเสน้ตรงค านวณจากระยะเวลาของทรพัย์สนิทีล่งทุนแบบสทิธกิารเช่า (รวมถงึ

สทิธกิารเช่าช่วง) ถ่วงน ้าหนักดว้ยราคาประเมนิเฉลีย่ โดยอายุเฉลีย่ของ TREIT AMATAR และ WHART เท่ากบั 29.95 ปี 
30.00 ปี และ 26.76 ปี ตามล าดบั  

 (8) ประมาณการอตัราเงนิลดทุนจากขาดทุนจากการประเมนิค่าทรพัยส์นิ (Unrealized Loss) ค านวณโดยใชม้ลูค่าเขา้ลงทุนสงูสุด
ของทรพัย์สนิทีล่งทุนแบบสทิธกิารเช่าของแต่ละกอง โดยทีส่มมตฐิานการลดลงแบบเสน้ตรงตามอายุเฉลีย่ของสทิธกิารเช่า
และสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิขา้งตน้ ซึง่เป็นเพยีงตวัอย่างในการแสดงผลกระทบจากการลดลงของมลูค่าของทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิตามอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าเท่านัน้ รายการขาดทุนทีไ่ม่ใชเ้งนิสดทีเ่กดิจากการปรบัลดมลูค่าทรพัย์สนิทีแ่ทจ้รงิ
จะขึน้อยู่กบัราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ 
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5. มลูค่าสดุทา้ยของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจะถูกก าหนดจากการส ารวจความต้องการของนักลงทุน (Book 
Building) โดยมลูค่าสดุทา้ยขา้งตน้อาจต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3,300 ลา้นบาท ขึน้อยู่กบัความสนใจของนักลงทุน ภาวะตลาด
เงนิและตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ ตลอดจนผลตอบแทนของผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
ทีเ่สนอขาย ณ เวลานัน้ๆ ซึง่จะสะทอ้นประโยชน์ตอบแทนที่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์คาดหวงั และเป็นไปตามกลไกอุปสงค ์และ
อุปทานของตลาด 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัในมูลค่าที่ต ่ากว่า 3,300 ล้านบาท อาจท าให้ประมาณการ
อตัราประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัสงูกว่ารอ้ยละ 7.82  

ความเหน็บางประการเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์น  

ราคาประเมนิต ่าสุดของผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ อาจแตกต่างจากมูลค่าสงูสุดที่จะลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้
เนื่องจากการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นการประเมินมูลค่าของทรพัย์สินโดยการตัง้สมมติฐาน
ผลตอบแทนของทรพัยส์นิทีค่าดว่านักลงทุนต้องการโดยไม่ไดค้ านึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนและสภาวะตลาด ขณะทีผู่จ้ดัการ
กองทรสัต ์ทีป่รกึษาทางการเงนิ ก าหนดพจิารณามลูค่าทรพัยส์นิโดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่านักลงทุนจะไดร้บั 
คอืมกีารพจิารณาโครงสรา้งเงนิทุน และสภาวะตลาด สอดคลอ้งกบัราคาประเมนิโดยใชว้ธิมีูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด
สุทธ ิ(Discount Cash Flow Approach :DCF) ทีจ่ดัท าโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ซึ่งมูลค่าทรพัยส์นิที่ไดจ้ากวธิี
ดงักล่าวเท่ากบั 3,408.36 ลา้นบาท 

ในกรณีทีน่ าประมาณการกระแสเงนิสดสทุธจิากอสงัหารมิทรพัยข์องผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิมาคดิลดดว้ยอตัรา
คิดลดที่ค านึงถึงโครงสร้างเงินทุน ราคาประเมินต ่าสุดของผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที่มีการปรบัปรุงอตัราคิดลดตาม
โครงสรา้งเงนิทุนจะค านวณไดป้ระมาณ 3,292.30 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 

โครงการ 
ช่ือ

คลงัสินค้า / 
โรงงาน 

มลูค่าสงูสดุท่ี
กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน
ในทรพัยสิ์น (บาท) 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์นค านวณจากอตัรา
คิดลดท่ีค านึงถึงโครงสร้างเงินทุน(1),(6) (บาท) 

สงูกว่า (ต า่กว่า) 
ราคาประเมิน

ต า่สดุ (2) (ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

ไทคอนโลจสิตคิส ์พารค์ 
บางนา 

M2/1 
59,358,623  66,800,000 67,500,000 

(11.14) 

M2/2 

M2/3 23,764,204 26,800,000 27,100,000 (11.33) 

M2/4 28,745,347 32,400,000 32,700,000 (11.28) 

M2/5 28,122,704 31,700,000 32,200,000 (11.28) 

M2/6 28,849,121 32,500,000 32,900,000 (11.23) 

ไทคอนโลจสิตคิส ์พารค์
วงัน้อย 2 

W11/1 

188,580,000 195,700,000 209,600,000 (3.64) 
W11/2 

W11/3 
W11/4 

ไทคอนโลจสิตคิส ์พารค์ 
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 

W2/1 92,220,000 86,800,000 87,900,000 6.24 

W2/2 55,448,000 52,400,000 52,900,000 5.82 

W2/3 55,332,000 52,900,000 52,800,000 4.80 

W2/4 55,796,000 52,000,000 53,200,000 7.30 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
แหลมฉบงั 2 

W1/1 54,520,000  51,000,000 52,900,000 6.90 
W1/2 54,404,000 50,800,000 52,900,000 7.09 

W1/3 124,816,000  116,700,000 121,600,000 6.95 
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โครงการ 
ช่ือ

คลงัสินค้า / 
โรงงาน 

มลูค่าสงูสดุท่ี
กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน
ในทรพัยสิ์น (บาท) 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์นค านวณจากอตัรา
คิดลดท่ีค านึงถึงโครงสร้างเงินทุน(1),(6) (บาท) 

สงูกว่า (ต า่กว่า) 
ราคาประเมิน

ต า่สดุ (2) (ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

W1/4 

FZ1/1 
217,500,000 214,600,000 207,400,000 4.87 FZ1/2 

FZ1/3 

FZ1/4 59,508,000 58,700,000 56,800,000 4.77 

FZ1/5 59,740,000 58,700,000 57,000,000 4.81 

FZ3/1 
118,088,000 115,600,000 112,700,000 4.78 

FZ3/2 
FZ3/3 59,508,000 58,700,000 56,800,000 4.77 

FZ3/4 59,044,000 56,300,000 56,400,000 4.87 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
พานทอง 1 

W2/1 

241,280,000  233,600,000 230,100,000 4.86 

W2/2 

W2/3 

W2/4 
W2/5 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
บางพล ี1 

W5 28,918,281  44,100,000 29,300,000 (1.30) 

ไทคอนโลจสิตคิส ์พารค์ 
บางพล ี3 

W4/1 

576,414,781 591,800,000 594,000,000 (2.60) 

W4/2 

W4/3 

W4/4 

W4/5 

W4/6 
W4/7 

W5/1 

315,002,702 321,400,000 325,700,000 (1.99) W5/2 
W5/3 

W5/4 

139,427,426 142,000,000 147,400,000 (1.81) W5/5 
W5/6 

นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชชลบุร ี

L3.2  
88,305,000  87,600,000 93,000,000 0.80 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ S1/2 26,565,000 27,600,000 28,800,000 
(3.75) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซติี ้

A2 64,264,000 63,600,000 61,300,000 
4.84 

นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนคร 

M2.7 80,099,048  84,500,000 82,000,000 (2.32) 
B3.8 111,541,940 117,500,000 114,200,000 (2.33) 
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โครงการ 
ช่ือ

คลงัสินค้า / 
โรงงาน 

มลูค่าสงูสดุท่ี
กองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน
ในทรพัยสิ์น (บาท) 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์นค านวณจากอตัรา
คิดลดท่ีค านึงถึงโครงสร้างเงินทุน(1),(6) (บาท) 

สงูกว่า (ต า่กว่า) 
ราคาประเมิน

ต า่สดุ (2) (ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

L4 127,722,407 135,200,000 130,800,000 (2.35) 
M2.5/2 77,115,416 80,900,000 78,800,000 (2.14) 

รวม ไม่เกิน 3,300,000,000 
33,300,000,000 

3,340,900,000 3,338,700,000 0.23 
รวม ราคาประเมินต า่สุดของทรพัยสิ์นแต่ละรายการ 3,292,300,000(5)  

หมายเหตุ  (1) ค านวณตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) โดยใชก้ระแสเงนิสดสุทธจิากอสงัหารมิทรพัย์ในรายงานประเมนิทีจ่ดัท าโดย 
Knight Frank และ Nexus ณ วนัที ่1 เมษายน 2558 และปรบัปรุงอตัราคดิลดทีค่ านึงถงึโครงสรา้งทุนเงนิ 
 (2) มูลค่าสูงสุดที่กองทรสัต์จะลงทุนสูงกว่าราคาประเมนิต ่าสุดคดิเป็นร้อยละของราคาประเมนิตามวธิีคดิจากรายได้ (Income 
Approach) ต ่าสุดของแต่ละรายการของทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุน 
 (3) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 (4) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

(5) ค านวณโดยใชผ้ลรวมของค่าต ่าทีสุ่ดแต่ละรายการทีค่ านวณจากวธิตีาม (1) 
(6) อนึ่ง อตัราคดิลดทีค่ านึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนค านวณดงันี้ 

R adjust  = [(WD x RD) + (WE x RE)]  
R adjust  = อตัราคดิลดทีค่ านึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนโดยอตัราคดิลดทีค่ านึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็นสทิธกิาร

เช่าอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.68 ถงึรอ้ยละ 8.85 และทรพัย์สนิทีเ่ป็นกรรมสทิธิอ์ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 7.80 ถงึรอ้ยละ 
8.50 

WD  = อตัราส่วนการกูย้มืเงนิต่อมลูค่าทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทัง้หมดในครัง้นี้ต่อมลูค่าทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ
ทัง้หมดในครัง้นี้เท่ากบัรอ้ยละ 30  

WE  = อตัราส่วนการระดมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิต่อมูลค่าทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมทัง้หมดในครัง้นี้
เท่ากบัรอ้ยละ 70 

RD  = ต้นทุนการกู้ยมืเงนิค านวณจากอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้เฉลี่ยตามสญัญาเงนิกูเ้ท่ากบัร้อยละ 5 (กองทรสัต์ไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล)  

RE = ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวงั ค านวณโดยใช้อัตราคิดลดของทรพัย์สินแต่ละรายการตามสมมติฐานของผู้

ประเมนิค่าทรพัย์สนิโดยอตัราคดิลดส าหรบัทรพัย์สนิที่เป็นสทิธกิารเช่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10.25 ถึงรอ้ยละ 

10.50 และทรพัยส์นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิอ์ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 9.00 ถงึรอ้ยละ 10.00 

 นอกจากนี้ ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิเป็นรายชิน้โดยไม่ไดค้ านึงถงึความเสีย่งทีล่ดลงจาก
การลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ภายหลงัจากการลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัต์จะมคีวามเสีย่งทีล่ดลงจากการ
กระจายตวัของทรพัยส์นิจ านวนทัง้สิน้ 16 ท าเลทีต่ัง้ ลดการพึง่พารายไดจ้ากผูเ้ช่ารายใดรายหนึ่ง โดยเมื่อพจิารณาจาก
สญัญาเช่า ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ภายหลงัจากการลงทุนเพิม่เตมิ อตัราส่วนของการพึง่พารายไดจ้ากผูเ้ช่ารายใหญ่ 
5 รายแรก ของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกเปรยีบเทยีบกบัภาพรวมทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่เติม จะลดลงจากอตัรา
รอ้ยละ 44.73 ของรายไดต้ามสญัญาเชา่ทัง้หมด เป็นอตัรารอ้ยละ 32.70 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าทัง้หมด นอกจากนี้ การ
กระจุกตวัของการครบก าหนดอายุของสญัญาเช่าภายหลงัจากการลงทุนเพิม่เตมิมกีารกระจายตวัที่ดขี ึน้ กล่าวคอื ไม่มี
สญัญาเช่าทีจ่ะครบก าหนดอายุในปีใดคดิเป็นสดัสว่นรายไดต่้อรายไดร้วมเกนิรอ้ยละ 27.1  

อย่างไรกด็ ีมลูค่าสดุทา้ยของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจะถูกก าหนดจากการส ารวจความตอ้งการของนักลงทุน 
(Book Building) โดยมลูค่าสดุทา้ยอาจต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 3,300 ลา้นบาท ขึน้อยู่กบัความสนใจของนักลงทุน ภาวะตลาด
เงนิและตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์ตลอดจนผลตอบแทนของผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
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ทีเ่สนอขาย ณ เวลานัน้ๆ ซึง่จะสะทอ้นประโยชน์ตอบแทนที่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์คาดหวงั และเป็นไปตามกลไกอุปสงค ์และ
อุปทานของตลาดทีแ่ทจ้รงิ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทรัสต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัในมูลค่าที่ต ่ากว่า 3,300 ล้านบาท ประมาณการอตัรา
ประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัจะสงูกว่ารอ้ยละ 7.82 
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อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคลงัสินค้า มีศกัยภาพในการหารายได้เพ่ิมเติม 

 เน่ืองจากปจัจุบนัสญัญาเช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ระหว่างผูเ้ช่ารายย่อย และทพีารค์ ของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ มี
เงื่อนไขก าหนดใหท้พีารค์สามารถน าพืน้ทีห่ลงัคาของคลงัสนิคา้ออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายอื่นได ้ดงันัน้ คลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์
จะเขา้ลงทุนจงึมศีกัยภาพในการน าไปแสวงหารายไดเ้พิม่เติม เช่น การให้เช่าพืน้ที่หลงัคา เพื่อติดตัง้แผงเซลลพ์ลงังาน
แสงอาทติย ์โดยโครงสรา้งหลงัคาของคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมินัน้ มกีารออกแบบใหส้ามารถรบัน ้าหนักจาก
การตดิตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติยไ์ด ้(สามารถรบัน ้าหนกัได ้500 กโิลกรมัต่อตารางเมตร)  

ทัง้น้ี ปจัจุบนัทีพาร์คมกีารให้เช่าพื้นที่หลงัคาของคลงัสนิค้าที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมเพื่อติดตัง้แผงเซลล์
พลงังานแสงอาทติยจ์ านวน 2 หลงัในอตัราค่าเช่า 6 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน โดยพืน้ทีห่ลงัคาของคลงัสนิคา้ทีส่ามารถ
น าออกใหเ้ช่าเพิม่เตมิไดเ้ท่ากบั 129,782 ตารางเมตร ซึง่ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมอบหมายให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์ าเนินการหาผูเ้ช่าพืน้ทีห่ลงัคาของคลงัสนิคา้ทีก่องทรสัต์จะ
ลงทุนเพิม่เตมิทีเ่หลอื อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีห่ลงัคาเพื่อตดิตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย ์จะขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลายอย่าง เช่น นโยบายการสนับสนุนการใช้พลงังานงานเลอืกของภาครฐั ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ
กจิการผลติไฟฟ้าจากเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้  

นอกจากนี้ คลงัสนิค้าทีก่องทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิบางส่วน ไดร้บัใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นโรงงาน 
และตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม ซึง่ไดแ้ก่คลงัสนิคา้ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางนา โครงการไทคอน โลจิ
สตคิส ์ พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี และโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ แหลมฉบงั 2 รวมพืน้ที ่54,700 ตารางเมตร 
ซึง่หากกองทรสัต์ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการโรงงาน  จะท าใหก้องทรสัต์สามารถมี
รายไดส้ว่นเพิม่ เน่ืองจาก อตัราค่าเช่าเฉลีย่จรงิตามสญัญาเช่าคลงัสนิคา้ในบรเิวณดงักล่าวเท่ากบั 150.95 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน ซึ่งต ่ากว่าอตัราค่าเช่าเฉลี่ยของโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณเดยีวกนัซึ่งมอีตัราค่าเช่าเฉลี่ย
เท่ากบั 170.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีด่งักล่าวจะขึน้อยู่กบัปจัจยัหลาย
ประการ เช่น สภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกจิโลก นโยบายการลงทุนของภาครฐั และ สภาวะการ
แขง่ขนัของผูป้ระกอบการธุรกจิใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงาน  
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อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงงาน มีศกัยภาพในการหารายได้เพ่ิมเติม  

โรงงานที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เติมที่เป็นกรรมสทิธิ ์และ สทิธกิารเช่า มีค่าสดัส่วนระหว่างพื้นที่เช่าต่อเน้ือที่ดินรวม
ทัง้หมด (Floor Area Ratio (FAR)) เฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 30.52 และ 38.47 ตามล าดบั ซึง่ต ่ากว่าสดัส่วน FAR โดย
เฉลีย่ของโรงงานใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมในบรเิวณเดยีวกนัซึง่มสีดัส่วน FAR เท่ากบัรอ้ยละ 45.00 ถงึรอ้ยละ 55.00 
(ค่าเฉลี่ยกลางที่ร้อยละ 50.00) ซึ่งภายหลงัจากกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม  หากผู้เช่ามีความ
ตอ้งการเช่าพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพจิารณาเพิม่พืน้ทีใ่นการเช่าดว้ยการต่อเตมิอาคารโรงงานเดมิ หรอืสรา้ง
สิง่ปลกูสรา้งอื่นขึน้ใหม่เพื่อใชป้ระโยชน์ภายในบรเิวณพื้นทีเ่ช่าเดมิ ในกรณีทีก่องทรสัตเ์ป็นผูล้งทุนในการต่อเตมิหรอืสรา้ง
สิง่ปลกูสรา้งอื่นขึน้มาใหม่ กองทรสัตจ์ะมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่พิม่เตมิดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารก่อสรา้ง
สิง่ปลกูสรา้งอื่นขึน้ใหม่หรอืต่อเตมิอาคารโรงงานเดมิเพิม่เตมินัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาจดัจา้งผูร้บัเหมาทีม่คีวาม
เชีย่วชาญและมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัใหเ้ป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิดงักล่าว อาทเิช่น ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจจดั
ใหม้กีารประกวดราคา โดยการด าเนินการดงักล่าวจะพจิารณาจากผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั  

 เมื่อรวมศกัยภาพจากการบรหิารทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุน ตามที่ได้กล่าวมาขา้งต้นแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์มี
ความเหน็ว่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุนมศีกัยภาพในการหารายไดเ้พิม่ นอกเหนือจากรายไดต้ามทีผู่ป้ระเมนิมูลค่าใช้
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างไรก็ดี การประเมินศักยภาพในการแสวงหารายได้เพิ่มนี้ เป็นเพียงการประเมิน
เบือ้งตน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทัง้นี้ ศกัยภาพในการหารายไดเ้พิม่เตมิในอนาคตทีเ่กดิขึน้จรงิจะขึน้อยู่กบัโอกาสทางธุรกจิ 
ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สภาพการแข่งขนัทางการค้า ปจัจยัความต้องการพลงังานแสงอาทิตย์ นโยบายการ
สนบัสนุนของรฐับาล และปจัจยัอื่นๆ ในช่วงเวลานัน้ๆ  
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การเปรียบเทียบกบัผลิตภณัทท์างการเงินอ่ืน 

 หากเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิที่มคีวามเสีย่งที่น้อยกว่าการลงทุนในหน่วยทรสัต์ เช่น  ตราสารหนี้
ภาคเอกชน ซึง่ผูอ้อกตราสารหนี้ (บรษิทัผูอ้อกหุน้กู)้ มสีถานะเป็นลกูหนี้ และ ผูล้งทุน (หรอืผูถ้อืตราสารหนี้) มสีถานะเป็น
เจา้หนี้โดยหุน้กูส้ว่นใหญ่จะมอีายุ (ระยะเวลากูย้มื) ทีก่ าหนดไวแ้น่นอนและมอีตัราดอกเบีย้ทัง้ทีก่ าหนดเป็นอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัและอตัราดอกเบี้ยคงที่ ความเสีย่งที่ผูล้งทุนจะไดร้บัดอกเบีย้และเงนิต้นจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบรษิทัผู้
ออกหุน้กู ้ส าหรบัผู้ออกหุน้กูซ้ึ่งเป็นผู้พฒันาโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่า จะมรีายได้ทีม่าจากการประกอบธุรกจิก่อสรา้ง
โรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าและเพื่อขาย ซึง่จะมคีวามเสีย่งในการลงทุนในทีด่นิ การลงทุนก่อสรา้ง 
และการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ รวมถงึมคีวามเสีย่งในการหาผูเ้ช่าทีม่คีวามสามารถในการช าระค่าเช่าอย่างสม ่าเสมอ  

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รบัจากการลงทุนในหุ้นกู้ ได้แก่ ดอกเบี้ยซึ่งจะระบุวนัที่จะช าระไว้ล่วงหน้าแล้ว 
นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่้ลงทุนขายหุน้กูใ้นตลาดรองผูล้งทุนจะไดร้บัก าไร (ขาดทุน) ทีข่ ึน้อยู่กบัราคาในตลาดรอง และหุน้กู้
สว่นใหญ่นัน้จะมสีภาพคล่องในการซือ้ขายน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  

 ขอ้มูลสถติจิากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บนพื้นฐานอายุแบบ Time to Maturity (TTM) ณ วนัที ่7 
สงิหาคม 2558 มดีงันี้ 

ประเภท อายุ 27 ปี อายุ 28 ปี อายุ 29 ปี อายุ 30 ปี 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ความน่าเชื่อถอืระดบั A) 5.48% 6.72% 6.99% 5.48% 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ความน่าเชื่อถือระดับ 
BBB+) 

5.52% 6.77% 7.04% 5.52% 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ความน่าเชื่อถือระดับ 
BBB) 

5.57% 6.81% 7.09% 5.57% 

ทีม่า: อา้งองิจาก www.thaibma.or.th เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่7 สงิหาคม 2558 
 
อย่างไรกด็ ีการลงทุนในหน่วยทรสัตแ์ละตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นการลงทุนทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในดา้นความเสีย่ง

ในการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั อายุของผลติภณัฑท์างการเงนิ รวมทัง้ภาษีทีผู่ล้งทุนจะต้องเสยี ผูล้งทุน
จงึควรศกึษาขอ้มลูใหเ้ขา้ใจและตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการลงทุนของผูล้งทุน 
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 2.8 การกู้ยืมเงินส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกั 

การกู้ยืมเงินส าหรบัการลงทุนส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ในการลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต ์กองทรสัต์ใชแ้หล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้มืเงนิ โดยกองทรสัต์จะเขา้ท า
สญัญาเงนิกูก้บัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยในเบือ้งตน้ธนาคารกรุงเทพไดเ้สนอวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,800 ลา้น
บาท แต่ในการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจะกูย้มื  961.3 ลา้นบาท โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการ
กูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาระหว่างกองทรสัตแ์ละธนาคาร โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการกู้ยืมส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
ธนาคารผูใ้ห้เงินกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ผูข้อสินเช่ือ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไทคอน 
วตัถปุระสงคใ์นการกู้ยืมเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์
วงเงินกู้ ไม่เกนิ 1,800,000,000 ลา้นบาท แต่กองทรสัต์จะกูย้มืส าหรบัการลงทุน

เพิม่เตมิครัง้นี้ 961,285,714 บาท เพื่อการลงทุนซือ้ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 
หรอืประมาณรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทัง้หมด  

ประเภทของอตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อตัราดอกเบี้ย ไม่เกนิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25  

โดย “อตัราดอกเบี้ย MLR” หมายถึง อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ี
ประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาของธนาคารผู้ให้เงนิกู้ (Minimum Loan 
Rate, “MLR”) 

การช าระดอกเบี้ย ช าระรายเดอืน 
ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้* ปีที ่1 ถงึปีที ่7  ปลอดการช าระคนืเงนิตน้ 

ปีที ่8 ช าระคนืรอ้ยละ 9.00 ของเงนิตน้ 
ปีที ่9 ช าระคนืรอ้ยละ 14.00 ของเงนิตน้ 
ปีที ่10 ช าระคนืเงนิตน้สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด  

ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้น  ระยะเวลาปลอดการช าระคนืเงนิต้น จ านวน 84 เดอืน* หลงัจากนัน้จะ
ช าระเป็นราย 6 เดอืน 

หลกัประกนัการกู้ยืม ไม่มหีลกัประกนั 
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการกู้ยืมส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 
เง่ือนไขการกู้ยืมท่ีส าคญั 1. ไม่จ าหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินหลักของ

กองทรสัต ์(Negative Pledge) 
2. เงื่อนไขส าคัญที่กองทรัสต์ต้องไม่ปฏิบัติ เว้นแต่จะได้รับความ

ยนิยอมจากธนาคารผูใ้หเ้งนิกูแ้บบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) 
ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
2.1. กู้ยมื ก่อหนี้ หรอืก่อภาระผูกพนัต่อบุคคลอื่นเพิม่ขึน้จากหนี้

หรอืภาระผกูพนัทีผู่กู้ม้อียู่ ณ วนัท าสญัญาฉบบันี้  
2.2. จ าหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนิ ประเภทอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่า นอกเหนือจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากการใชส้ทิธิ
ซือ้ของผูเ้ช่ารายย่อย (Option to Buy) ตามทีไ่ดป้ระกาศไวใ้น
เอกสารฉบบันี้ 

2.3. ก่อหลกัประกนัหรอืภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัยส์นิ หรอืรายได้
ของกองทรสัต ์

2.4. ลดทุนยกเวน้เป็นการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกนิทีม่าจาก
การด าเนินงานปกตติามทีไ่ดป้ระกาศไวใ้นเอกสารฉบบันี้ หรอื
การลดทุนตามมตผิูถ้อืหน่วย 

2.5. เ ป ลี่ ย นห รื อ เ พิ่ ม ผู้ บ ริ ห า ร อ สัง ห า ริ ม ท รัพ ย์ ส า ห รับ
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ 

2.6. เปลีย่นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
*เริม่นบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรก หรอืวนัอืน่ทีต่กลงกนั 

อย่างไรกด็ ีกองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้
จากสว่นที ่2 ขอ้ 1 หวัขอ้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากจากการกูย้มืเงนิ 

 ทัง้นี้ ในการกูย้มืครัง้นี้ ถึงแม้ว่ากองทรสัต์จะไดร้บัเสนอวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,800 ล้านบาท แต่กองทรสัต์จะ
กูย้มืในครัง้นี้จ านวน 961.3 ลา้นบาท ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขา้งต้น โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่าในการลงทุนครัง้นี้ จะกูย้มื
เป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมทัง้หมด โดยขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ เช่น สภาวะ
ดอกเบีย้ในตลาด จ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์และราคาสดุทา้ยของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
เป็นต้น โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาใช้เงนิกู้ยมืส าหรบัการเขา้ลงทุนในครัง้นี้ในจ านวนมีเ่หมาะสมและก่อให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุแก่กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 นอกเหนือจากการกูย้มืเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ ในอนาคตผูจ้ดัการกองทรสัต์
อาจพจิารณากู้ยืมเพิม่เติมเพื่อเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิอื่นที่ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควรและก่อให้เกดิผลประโยชน์แก่
กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยกระบวนการพจิารณาเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมินัน้จะเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ นโยบายการลงทุนในอนาคตเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดและเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
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 การกู้ยืมเงินส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 

ในการลงทุนครัง้แรกของกองทรสัต ์กองทรสัตใ์ชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิจากธนาคารกรุงเทพ โดย
มวีงเงนิ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกูย้มืเงนิเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาระหว่างทรสัต์และธนาคาร ซึง่มรีายละเอยีด
เบือ้งตน้ดงัต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการกู้ยืมส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 
ธนาคารผูใ้ห้เงินกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ผูข้อสินเช่ือ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไทคอน 
วตัถปุระสงคใ์นการกู้ยืมเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 
วงเงินกู้ ไม่เกนิ 1,350,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น  

1) จ านวน เ งินกู้ ยืม เพื่ อ ก า รลงทุ นซื้ อท รัพย์สินหลักครั ้ง แ รก 
ประมาณ 860,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมด (TAV) 

2) ส่วนที่เหลือเบิกถอนภายในปี 2558 เพื่อลงทุนในทรพัย์สนิหลกั
เพิม่เตมิ โดยจะด าเนินการขออนุมตัลิงทุนตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดร้ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และนโยบายการท ารายการระหว่างทรสัต์และ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ประเภทของอตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อตัราดอกเบี้ย ไม่เกนิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25  

โดย “อตัราดอกเบี้ย MLR” หมายถึง อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ี
ประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาของธนาคารผู้ให้เงนิกู้ (Minimum Loan 
Rate, “MLR”) 

การช าระดอกเบี้ย ช าระรายเดอืน 
ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้* ปีที ่1 ถงึปีที ่7  ปลอดการช าระคนืเงนิตน้ 

ปีที ่8 ช าระคนืรอ้ยละ 9.00 ของเงนิตน้ 
ปีที ่9 ช าระคนืรอ้ยละ 14.00 ของเงนิตน้ 
ปีที ่10 ช าระคนืเงนิตน้สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด  

ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้น  ระยะเวลาปลอดการช าระคนืเงนิต้น จ านวน 84 เดอืน* หลงัจากนัน้จะ
ช าระเป็นราย 6 เดอืน 

หลกัประกนัการกู้ยืม ไม่มหีลกัประกนั 
เง่ือนไขการกู้ยืมท่ีส าคญั 1. ไม่จ าหน่ายจ่ายโอน หรอืก่อภาระผูกพนัในทรพัย์สนิหลกัของทรสัต ์

(Negative Pledge) 
2. ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เงินกู้มีสิทธิในการให้บริการทางการเงินก่อน

สถาบันการเงินอื่น ในกรณีที่อัตราหรือราคาที่ทรัสต์ได้รับจาก
ธนาคารผูใ้หเ้งนิกูอ้ยู่ในอตัราทีเ่ทยีบเท่ากบัหรอืดกีว่าสถาบนัการเงนิ
อื่น (Right to Match) 
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการกู้ยืมส าหรบัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก 
 3. เงื่อนไขส าคญัทีท่รสัตต์อ้งไม่ปฏบิตั ิเวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจาก

ธนาคารผู้ให้เงินกู้แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
3.1. กู้ยมื ก่อหนี้ หรอืก่อภาระผูกพนัต่อบุคคลอื่นเพิม่ขึน้จากหนี้

หรอืภาระผกูพนัทีผู่กู้ม้อียู่ ณ วนัท าสญัญาฉบบันี้  
3.2. จ าหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนิ ประเภทอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่า นอกเหนือจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากการใชส้ทิธิ
ซือ้ของผูเ้ช่ารายย่อย (Option to Buy) ตามทีไ่ดป้ระกาศไวใ้น
เอกสารฉบบันี้ 

3.3. ก่อหลกัประกนัหรอืภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัยส์นิ หรอืรายได้
ของทรสัต ์

3.4. ลดทุน นอกเหนือจากการเป็นการลดทุนจากสภาพคล่อง
ส่วนเกินที่มาจากการด าเนินงานปกติตามที่ได้ประกาศไว้ใน
เอกสารฉบบันี้ หรอืการลดทุนตามมตผิูถ้อืหน่วย 

3.5. เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ส าหรับ
อสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัตจ์ะลงทุนในครัง้แรก 

3.6. เปลีย่นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
       *เริม่นบัวนัที ่1 ธนัวาคม 2557 เป็นวนัแรกของแต่ละปีของการช าระคนืเงนิกูย้มื 

 
2.8.1 ประโยชน์ต่อผูล้งทุนจากการกู้ยืมเงิน 

ผูก้่อตัง้ทรสัต์มคีวามเหน็ว่าการกู้ยมืเงนิเพื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนนัน้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์ เนื่องจากเป็นการบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิเพื่อใหผ้ลตอบแทนเพิม่สงูขึน้โดยการกูย้มื
เงินจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ในระดบัหนึ่งซึ่งดีกว่าการระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื่อมาลงทุนทัง้หมด อนึ่ง 
สดัส่วนการกูย้มืเงนิต่อส่วนทุนนัน้จะไม่เกนิทีร่ะบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และผูก้่อตัง้ทรสัต์จะค านึงถึงการบรหิารความ
เสีย่งของการกู้ยมืเงนิด้วย นอกจากนี้ อตัราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยมืเงนิที่กองทรสัต์ได้รบัการเสนอในครัง้นี้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัเงื่อนไขการกู้ยมืของลูกค้าชัน้ดขีองธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะต ่ากว่าต้นทุนทาง
การเงนิในสว่นของทุนอย่างมนียัส าคญั รวมทัง้วงเงนิทีก่องทรสัตไ์ดร้บัยงัมรีะยะเวลาปลอดการช าระคนืเงนิต้นยาวถงึ 7 ปี 
และมรีะยะเวลาการกูย้มืเงนิและการช าระคนืเงนิต้นยาวถงึ 10 ปี อย่างไรกต็าม ในกรณีทีก่องทรสัต์ไดร้บัขอ้เสนอในการ
กูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชยอ์ื่นทีม่ขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีด่กีว่าในปจัจุบนั เช่น อตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าระยะเวลาการช าระ
คนืเงนิกูย้าวนานกว่า ไม่มหีลกัประกนัการกู้ยมื ผูก้่อตัง้ทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการใชเ้งนิกูย้มืจากขอ้เสนอดงักล่าว โดยผู้
ก่อตัง้ทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบถงึการเปลีย่นแปลงก่อนการใชว้งเงนิดงักล่าว 

 
2.8.2 ความเส่ียงจากการกู้ยืมเงิน 
เน่ืองจากกองทรสัตม์คีวามประสงคท์ีจ่ะกูย้มืเงนิเพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจ านวน 

961.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งใน
การลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และเมื่อรวมกบัเงนิกูย้มืทีก่องทรสัต์กูย้มืเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก
แลว้ กองทรสัตจ์ะมยีอดเงนิกูย้มืจ านวน 1,821.3 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม 
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(TAV) ภายหลงัการลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี้  ดงันัน้ กองทรสัต์อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินดงักล่าวได้โดย
รายละเอยีดของความเสีย่งจากการกู้ยมืเงนิไดถู้กระบุในส่วนที ่2 ขอ้ 1 ปจัจยัความเสีย่ง หวัขอ้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
จากการกูย้มืเงนิ 

ทัง้น้ี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว และจะด าเนินการพิจารณาและติดตามปจัจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการกูย้มืของกองทรสัต ์และจะบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากปจัจยัดงักล่าว โดยค านึงถงึขอ้กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งและประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั รวมถงึจะตดิตามผลการด าเนินงานของกองทรสัต์และปจัจยั
ภายนอกต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

 
2.8.3 ความสมัพนัธ ์และเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และความเหน็เก่ียวกบั

เง่ือนไขตามสญัญากู้ยืมเงิน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 
ผูใ้หกู้เ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุน้รอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทรสัต ีซึง่

การเข้าท าธุรกรรมการกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตี อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทา งผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัตก์บัทรสัต ี

เหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตี 
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าการกูย้มืเงนิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตนีัน้มกีารก าหนดเงื่อนไขในสญัญาเงนิกูท้ี่

เป็นเงื่อนไขทางการคา้ตามปกติ เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ มคีวามสมเหตุสมผล และไม่ท าให้กองทรสัต์เสยีประโยชน์ 
เน่ืองจาก ผูใ้หกู้น้ัน้มคีวามเขา้ใจในธุรกจิและทรพัยส์นิที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเป็นอย่างด ี

ความเหน็เกีย่วกบัเงื่อนไขตามสญัญากูย้มืเงนิ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ธุรกรรมการกูย้มืเงนิของกองทรสัต์เป็นธุรกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ซึง่มขีอ้ก าหนด

และเงื่อนไขภายใต้สญัญาเงนิกู้ทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะดงักล่าว ทัง้นี้ เงื่อนไขภายใต้สญัญาเงนิกูด้งักล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ให้กู้เสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีรายอื่นที่มีรูปแบบความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกั นใน
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคยีงกนั โดยทรสัตีไม่สามารถเขา้มาแทรกแซงและมอีทิธิพลในการพจิารณาอนุมตัิและการก าหนด
เงื่อนไขสญัญาเงนิกูข้องผูใ้หกู้ไ้ด ้นอกจากนี้ ผูใ้หกู้ท้ีเ่ป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามเกีย่วโยงกบัทรสัตสีามารถยอมรบัเงื่อนไขเงนิกู้
ทีใ่กลเ้คยีงกบัเงื่อนไขเงนิกู้ดงักล่าวได ้ซึง่แสดงให้เหน็ว่าเงื่อนไขตามสญัญาเงนิกูด้งักล่าวเป็นเงื่อนไขทีเ่ป็นไปตามทาง
การคา้ปกตแิละไม่ท าให้กองทรสัต์เสยีประโยชน์ ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าธุรกรรมที่กองทรสัต์จะกูย้มืเงนิ
จากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตไีม่ไดก้่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืท าให้กองทรสัต์เสยีประโยชน์จากการ
เขา้ท าธุรกรรม เนื่องจากเป็นไปตามทางการคา้ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 



ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน 

ส่วนท่ี 2-3 หน้า 1 จาก 1 

 

3. ข้อพิพาทหรือข้อจ  ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย์ 
 

- ไม่ม ี– 
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4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

 
4.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัยท่ี์จะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้น้ี 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) มนีโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิที่จะลงทุน
เพิม่เตมิ ซึง่ไดแ้ก่ 

 กรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธกิารเช่า ในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ซึง่กองทรสัตจ์ะซือ้ และ/หรอื เช่าจากทพีารค์ 
 กรรมสทิธิ ์และ/หรอื สทิธกิารเช่าในทีด่นิและอาคารโรงงานซึง่กองทรสัตจ์ะซือ้ และ/หรอื เช่าจากไทคอน  

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะน าทรพัยส์นิดงักล่าวออกหาประโยชน์ โดยในเบือ้งต้นผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ทพีารค์
และไทคอน ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ประเภทคลงัสนิคา้ และโรงงาน ให้
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะ
เป็นผู้ด าเนินการหาผู้สนใจเช่าทรพัย์สนิโดยการท าการตลาด เช่น การติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง การติดต่อผ่าน
ตวักลางต่างๆ การประชาสมัพนัธ์พื้นที่เช่าผ่านสื่อ การประชาสมัพนัธ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ ทัง้นี้ ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะช าระค่าตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่ อ้างอิงตามผล
ประกอบการของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ 
 

4.1.1 ลกัษณะของสญัญาเช่า 

ภายหลงัจากวนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัตโ์ดยทรสัตจีะเขา้เป็นคู่สญัญากบัผู้
เช่าพืน้ทีภ่ายใตส้ญัญาเช่าส าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และกองทรสัต์จะมสีทิธใินรายไดท้ีเ่กดิจากอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าว ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่า ค่าบรกิาร และ ค่าบรกิารสว่นกลาง (ถา้ม)ี จากการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน ซึง่สญัญาเช่า
สว่นใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น 

 รายไดค้่าเช่ารายเดอืน จะมาจากการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้หรอืพืน้ทีโ่รงงาน 
 รายไดค้่าบรกิารรายเดอืน จะมาจากการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และจดัท าใหอ้าคารซึง่เป็นทรพัยส์นิที่

เช่าตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพด ี
 รายได้ค่าบรกิารส่วนกลางรายเดือน จะมาจากการให้บรกิารส่วนกลางในเรื่องต่างๆ เช่น การรกัษาความ

ปลอดภยั การรกัษาความสะอาด การระบายน ้า ดูแลรกัษาสวนและภูมทิศัน์ การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
บรเิวณสว่นกลาง 

 การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการใหบ้รกิารเบือ้งตน้ สว่นใหญ่ก าหนดเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าที ่3 ปี 
 รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าบรกิาร และรายไดค้่าบรกิารส่วนกลาง ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นอตัราคงที่ตลอดอายุ

สญัญา และจะมกีารเจรจาเพื่อก าหนด อตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร และค่าบรกิารส่วนกลางใหม่ก่อนการต่ออายุ
สญัญา  

 สญัญาเช่าบางส่วนเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีม่รีะยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถงึ 10 ปี ซึง่มกีารก าหนดอตัราค่า
เช่าล่วงหน้าเป็นจ านวนที่แน่นอนแลว้ ทัง้นี้ สญัญาบางส่วนจะก าหนดให้ค่าเช่าปรบัขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได 
ซึง่โดยทัว่ไป สญัญาเช่าระยะยาวจะท ากบัผู้เช่าทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่ มฐีานะการเงนิมัน่คง และมกีารเช่า
พืน้ทีจ่ านวนมาก 

 สญัญาเช่าโดยทัว่ไปก าหนดใหผู้้เช่าต้องวางเงนิประกนัการเช่า หรอืวางหนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร เพื่อ
เป็นหลักประกันให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งกองทรัสต์สามารถยึดเงินประกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้เช่าท าให้
ทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์กดิความเสยีหาย หรอืผูเ้ช่าเลกิเช่าก่อนก าหนด อย่างไรกด็ ีในสญัญาเช่าบางสญัญา 
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อาจระบุเงื่อนไขหรอืขอ้ยกเวน้เกี่ยวกบัการยดึเงนิประกนัการเช่า (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิส่วนที ่2 
ขอ้ 2 หวัขอ้ รายละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกบัทรพัย์สนิ รายละเอยีดเกี่ยวกบัสทิธขิองผู้เช่าในการยา้ยไปเช่า
คลงัสนิคา้ภายในกลุ่มทพีารค์ก่อนครบก าหนดสญัญาเช่า) 

 

4.1.2 โครงสรา้งรายได้ค่าเช่า 

โครงสรา้งรายได้ของทรพัย์สนิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ สามารถแบ่งเป็นรายได้ที่เกดิจากการให้เช่าพื้นที่คลงัสนิค้า 
และโรงงานประมาณรอ้ยละ 76 และประมาณรอ้ยละ 24 ของรายไดท้ัง้หมด ตามล าดบั โดยคลงัสนิคา้จะมสีดัส่วนรายได้
จากสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และสญัญาบรกิารสว่นกลาง เท่ากบั รอ้ยละ 51 รอ้ยละ 43 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั ในขณะ
ทีโ่รงงานจะมสีดัส่วนรายไดจ้ากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร เท่ากบั รอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 ตามล าดบั (อา้งองิจาก
สญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และสญัญาบรกิารสว่นกลาง ของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558) 

ส าหรบัสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และสญัญาบรกิารส่วนกลางของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมินัน้ มกีารกระจาย
ตวัของอายุของสญัญาเช่า อุตสาหกรรมของผูเ้ช่า และสญัชาตขิองผูเ้ช่ารายย่อย อกีทัง้ไม่มกีารพึง่พงิรายไดจ้ากผูเ้ช่าราย
ใหญ่รายใดรายหนึ่งเกนิรอ้ยละ 16.7 ของรายไดจ้ากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (รายละเอยีดแสดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 2 
ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต์ หวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไปของคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าและขอ้มูลผูเ้ช่าคลงัสนิคา้และ
โรงงาน) ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม กองทรสัต์จะมกีารพึ่ งพงิรายได้จากผู้เช่ารายใหญ่
ลดลง กล่าวคอื สดัสว่นการพึง่พงิรายไดจ้ากผูเ้ช่ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งจะลดลงเหลอืเพยีงไม่เกนิรอ้ยละ 7.9 นอกจากนี้ 
สดัส่วนรายได้จากผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกจะลดลงจากรอ้ยละ 40.4 ของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์ลงทุนครัง้แรก คงเหลอื
เท่ากบัรอ้ยละ 32.7 ของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกและทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ  

รปูโครงสรา้งการด าเนินงานของกองทรสัต ์

 
 

4.2 ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ที่เป็นทรพัย์สนิของกองทรสัต์แทนผู้จดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องเป็นผู้ที่มี

บุคคลท ีเ่ก ีย่วโยงกนั
กบัผู้จดัการกองทรสัต์ นกัลงทุนท ัว่ไป

Real Estate 
Investment Trust

บรหิารจดัการ
กองทรสัต์ ทรสัต์เพ ่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรพัย์ ละสิท ิการเช่า
อสังหาริมทรพัย์ไทคอน

ผู้  อหน่วยทรสัต์

ทรสัตีผู้จดัการกองทรสัต์

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ทพีาร์ค และ ไทคอน

ตรวจสอบดูแล
กองทรสัต์

ค่าธรรมเนยีม

ประโยชน์ตอบแทน เงนิลงทุน

ทรพัย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม ได้ ก่
• กรรมสิทธิใ์นท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า
• สิทธิการเช่าท่ีดินระยะเวลา 30 ปี และกรรมสิทธิ ์ใน
อาคารคลงัสินค้า

• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าระยะเวลา 30 ปี
• สิทธิการเช่าท่ีดิน และอาคารคลัง สินค้าระยะเวล า
ประมาณ    ปี

• กรรมสิทธิใ์นท่ีดินและอาคารโรงงาน
• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงงานระยะเวลา 30 ปี

ผู้เช่ารายย่อย

ค่าธรรมเนยีม

บรหิารจดัการ
ทรพัย์สิน

ค่าธรรมเนยีม

ค่าเช่าให้เช่าท ีด่นิและอาคาร
การให้บรกิาร
กระแสเงนิสด

ความหมายของสญัลกัษณ์
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ความสามารถในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนที่ได้รบัมอบหมาย และมบีุคลากรทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์และกองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการอสงัหาริมทรพัย ์เช่น ค่า
บ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์เป็นต้น ทัง้นี้ หากมกีารแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่นอกเหนือไปจากที่ระบุไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะแจ้งการแต่งตัง้ให้ทรสัตีทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่แต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม่ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์อีายุตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยค์ราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้
โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ได้ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  หากผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาถอดถอนผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

(1) ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่ ขอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิาร
อสงัหาริมทรพัย์ และผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วนั หลงัจากได้รบั
หนงัสอืบอกกล่าวจากผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หด้ าเนินการแกไ้ขการไม่ปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าว 

(2) หากอตัราการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ราย
ใดต ่ ากว่าร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันและ หากผลการด าเนินงานประจ าปีของ
อสงัหาริมทรพัย์ต ่ากว่าประมาณการผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดเ้สนอและไดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิ
กว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เวน้แต่ในกรณีเหตุสดุวสิยั 

(3) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยถ์ูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอือยู่
ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ หรอืศาลไดแ้ต่งตัง้เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยข์ึน้เพื่อบรหิารทรพัยส์นิของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดหรอืเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั 

(4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ขาดคุณสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ตามที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดไว ้และไม่ไดแ้กไ้ขเยยีวยาการขาดคุณสมบตัดิงักล่าวภายใน 60 วนั 

ส าหรับทรัพย์สินหลักที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม ในเบื้องต้นผู้จ ัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ทีพาร์คเป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และจะแต่งตัง้ไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิ
ประเภทโรงงาน โดยมรีายละเอยีดของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละราย ดงันี้ 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั 

ทพีารค์เป็นบรษิทัย่อยของไทคอน โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2558 ไทคอนเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ โดยทพีารค์ไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2548 มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระ
แลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2558 จ านวน 17,500 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปที่
มคีุณภาพระดบัสากลเพื่อใหเ้ช่าหรอืขาย ปจัจุบนั ทพีารค์มคีลงัสนิคา้ตัง้อยู่ในพืน้ที ่31 ท าเลกว่า 10 จงัหวดั โดย ณ วนัที ่
30 มถุินายน พ.ศ. 2558 ทพีารค์มคีลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ รวมถงึคลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ในระหว่างก่อสรา้งทัง้หมด 372 ยูนิต 
และท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง  

(1) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“TFUND”) ซึง่เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทีด่นิ อาคาร
โรงงาน และอาคารคลงัสนิคา้  
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(2) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(“TLOGIS”) ซึง่เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทีด่นิ
และอาคารคลงัสนิคา้ 

(3) กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท  (“TGROWTH”) ซึ่งเป็นกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทีด่นิ อาคารโรงงาน และอาคารคลงัสนิคา้  

(4) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก 
ซึง่เป็นทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทีด่นิ อาคารโรงงาน และอาคารคลงัสนิคา้ นอกจากการท าหน้าที่
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ ทพีารค์ยงัเป็นผูถ้อืหน่วยรายใหญ่ของกองทรสัต์ ทัง้นี้ ณ วนัที ่ 3 กรกฏาคม 2558 
ทพีารค์ ถอืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 12.48 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ไทคอนจดัตัง้ใน พ.ศ. 2533 เพื่อด าเนินธุรกจิก่อสร้างโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2545 จนถงึปจัจุบนัไทคอนไดด้ าเนินการพฒันาโรงงานใหเ้ช่าทีม่รีูปแบบเป็นโรงงาน
เดีย่วชัน้เดยีวมามากกว่า 500 โรงงาน โดยโรงงานดงักล่าวตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 17 แห่ง โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2558 ไทคอนมโีรงงานทีส่รา้งเสรจ็แลว้ รวมถงึ
โรงงานทีอ่ยู่ในระหว่างก่อสรา้งทัง้หมด 312 โรงงาน การก่อสรา้งโรงงานดงักล่าวขา้งต้นไดด้ าเนินงานโดยทมีงานก่อสรา้ง
ของไทคอนซึง่ประกอบดว้ยสถาปนิก วศิวกร และผูจ้ดัการโครงการ ซึง่เป็นผูค้วบคุมงานก่อสรา้งโดยตรง ทัง้นี้ การมี
ทมีงานก่อสรา้งเป็นของตนเองก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพทัง้ในดา้นการเงนิ การรกัษามาตรฐานของโรงงาน และการเพิม่ความ
คล่องตวัในการก่อสร้าง กล่าวคอื ไทคอนสามารถเร่งงานก่อสร้างให้เสรจ็ตามความต้องการของลูกค้า  และสามารถ
ใหบ้รกิารการดดัแปลงต่อเตมิโรงงานตามทีล่กูคา้ตอ้งการ นอกจากการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ีต่นเองเป็นเจา้ของ
ซึง่มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องแลว้ ไทคอนยงัใหบ้รกิารช่วยเหลอืลูกคา้ในการขอใบอนุญาต และสาธารณูปโภคต่างๆ ตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ รวมทัง้การใหบ้รกิารขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัคนต่างชาติ และการใหบ้รกิาร
ทัว่ๆ ไปตามทีลู่กคา้ต้องการ เช่น อาจมกีารแนะน าผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิใหแ้ก่ลูกคา้ การใหบ้รกิารดงักล่าวนี้
ถอืไดว้่าเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารของไทคอน ซึง่ส่งผลใหไ้ทคอนสามารถรกัษาอตัราการเช่าโรงงาน
ใหอ้ยู่ในระดบัสงูได ้ไทคอนยงัท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 3 กองทุนและ
ทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกของกองทรสัต ์เช่นเดยีวกบัทพีารค์ 

นอกจากการท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ ไทคอนยงัเป็นผูถ้อืหน่วยรายใหญ่ของกองทุนดงักล่าว
ขา้งต้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 ไทคอนถอืหน่วยลงทุนของ TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอ้ยละ 23.63 
รอ้ยละ 19.26 และรอ้ยละ 25.30 ตามล าดบั 

4.3 ความเก่ียวขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัต ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

เน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแต่งตัง้ทพีารค์ และไทคอนซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์
เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Manager) ส าหรบัทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และโรงงาน ตามล าดบั ใน
ขณะเดยีวกนั ทพีารค์ และไทคอนกย็งัคงเป็นเจา้ของคลงัสนิคา้ และโรงงาน รวมถงึท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 3 กองทุน ไดแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH ซึง่มทีรพัยส์นิตัง้อยู่ในใน
โครงการเดยีวกนักบัทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิจะลงทุนเพิม่เตมิ นอกจากนี้ ไทคอนยงัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ TFUND TLOGIS และ TGROWTH อกีดว้ย ประกอบกบั ที
พารค์ และไทคอน เป็นผูข้าย และ/หรอื ใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่บทบาทต่างๆ ของทพีารค์และไทคอน ทีม่ี
ต่อกองทรสัตอ์าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ได ้ทัง้ในเรื่องการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่โดยการเลอืก
เสนออาคารคลงัสนิคา้ หรอืโรงงานทีเ่ป็นทรพัย์สนิของ ทพีาร์ค หรอืไทคอน หรอืของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ 
ขา้งต้น ใหลู้กคา้พจิารณาก่อนอาคารคลงัสนิคา้หรอืโรงงานทีเ่ป็นทรพัยส์นิของกองทรสัต์ รวมถงึอาจมคีวามขดัแยง้ทาง
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ผลประโยชน์ในการก าหนดราคาซื้อขาย หรอืใหเ้ช่าทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรสัต์ได้
ตระหนักถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว และได้ก าหนดมาตรการป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การก าหนดเงื่อนไขใหส้ามารถถอดถอนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นกรณีทีผ่ลการด าเนินงานไม่ถงึ
เป้าหมายทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมผูบ้รหิาร
อสงัหาริมทรพัย์ให้ใกล้เคียงสอดคล้องกนักบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์อื่นๆ ที่ ทีพาร์ค และไทคอน ท าหน้าที่เป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์การก าหนดราคาในการเขา้ซือ้คลงัสนิคา้และโรงงาน โดยส ารวจความสนใจของนักลงทุน (Book 
Building) การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืกทรพัยส์นิเพื่อเขา้ลงทุน รวมถงึก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นการป้องกนัปญัหาดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ตามรายละเอยีดในขอ้ 4.5  
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4.4 อสงัหาริมทรพัยอ์ ่นภายใต้การจดัการของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ตาราง สดงพ น้ท่ีเช่าอาคารภายใต้การจดัการของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 
 ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 (หน่วย: ตารางเมตร) 

ท่ีตัง้ (โครงการ / นิคม
อตุสาหกรรม/ สวน
อตุสาหกรรม) 

TFUND TLOGIS TGROWTH TICON* TPARK* TREIT* รวม 

ทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินค้า       

บางนา 19,600 61,575 162,445 - 7,060 14,640 265,320 

อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 - - - - 24,363 15,800 40,163 

ศรรีาชา - - - - 55,350 44,418 99,768 

แหลมฉบงั 2 - - - - 68,090 43,950 112,040 

บางพล ี1 - - - - - 76,477 76,477 

โรจนะ (ปราจนีบุร)ี - - - - - 10,020 10,020 

วงัน้อย 2 - - - - 28,297 9,800 38,097 

อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี - - - - 28,968 11,400 40,368 

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

บางพล ี3 - - - - 21,154 56,700 77,854 

 รวมคลงัสินค้า 19,600 61,575 162,445 - 271,673 293,805 809,098 
        

ทรพัยสิ์นประเภทโรงงาน       

อมตะซติี ้ 53,650 - 16,950 24,625 - 9,000 104,225 

บา้นหวา้ (ไฮเทค) 74,618 - 11,700 26,400 - 8,675 121,393 

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

โรจนะ 119,132 - 20,825 77,750 - 2,825 220,532 

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

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

อมตะซติี ้ 53,650 - 16,950 24,625 - 9,000 104,225 

 รวมโรงงาน 464,050 - 116,175 195,750 - 75,900 851,875 
        

 รวมทัง้ส้ิน 483,650 61,575 278,620 195,750 271,673 369,705 1,660,973 

หมายเหตุ * พื้นทีเ่ช่าอาคารภายใต้การจดัการของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ตามตารางขา้งต้น เป็นพื้นทีเ่ช่าภายหลงักองทรสัต์เขา้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ  

ทีม่า  ทพีารค์ และ ไทคอน 
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4.5  นวทางการก ากบัด ูลการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพ ่อป้องกนัปัญหา
ความขดั ย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 ในการเลอืกลงทุนในอาคารคลงัสนิคา้และโรงงาน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาเลอืกลงทุนในอาคารคลงัสนิคา้
และอาคารโรงงานทีส่รา้งแลว้เสรจ็และมผีูเ้ช่าแลว้เป็นหลกั โดยการก าหนดราคาซือ้ขายหรอืเช่าคลงัสนิคา้และโรงงานจะ
อา้งองิจากราคาประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (หากม)ี และการส ารวจความสนใจของ
นกัลงทุน (Book Building) (หากม)ี ณ ช่วงเวลาทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน โดยหากเป็นการท ารายการระหว่างบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกบักองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ก าหนดไว้ อาทิเช่น จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จดัการ
กองทรสัต์หรือที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ ในการเลือกลงทุนดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ที่มาจากผู้เช่ารายใดรายหนึ่ งอีกด้วย 
(Concentration Risk) 

ส าหรบัแนวทางการก ากบัดแูลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้
มขี้อตกลงร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ว่า ทุกครัง้ที่มีผู้สนใจเช่าอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะเสนอทรพัยส์นิทัง้หมด รวมถงึอสงัหารมิทรพัยใ์นกองทรสัต์ทีย่งัว่างอยู่หรอืก าลงัจะว่างใหลู้กคา้เป็นผู้
พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไทคอน  กองทรัสต์ หรือกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยอ์ื่น ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัให้มกีารสุ่มโทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มูลอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานทีว่่าง
เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่กีบักองทรสัต ์นอกจากนี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้ง
จดัท ารายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามทีส่ญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ าหนด ดงันัน้ ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์งึเชื่อว่า จะสามารถควบคุมให ้ทพีารค์และไทคอนด าเนินการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ไดอ้ย่างเตม็
ประสทิธภิาพ  

อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ทัง้สองรายจะได้รับจากผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ส าหรบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ จะเป็นอตัราใกล้เคยีงกนักบัอตัราค่าธรรมเนียมที่ผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ทัง้สองรายได้รบัจากการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้กบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในทรพัย์สนิ
ประเภทเดยีวกนั ซึง่ไดแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH โดยกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้สามแห่งมคี่าตอบแทน
อยู่ในอตัราใกลเ้คยีงกนัตามรายละเอยีดทีแ่สดงในตาราง ดงันี้ 

ประเภทของค่า รรมเนียม(1) 
(วิ ีการ ละอตัราเรียกเกบ็ตามสญัญา) 

ประเภท
ทรพัยสิ์น 

TREIT TFUND(2) TLOGIS(3) TGROWTH(4) 

ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
(รอ้ยละของรายไดจ้ากการด าเนินงานของทรพัยส์นิ) 

คลงัสนิคา้ 2.00% 2.00% 3.00% ไมเ่กนิ 3.00% 

โรงงาน 4.00% 4.00% - 4.00% 

ค่าธรรมเนียมพเิศษ 
(รอ้ยละของก าไรสุทธจิากการด าเนินงานของทรพัยส์นิ) 

คลงัสนิคา้ 0.00-10.50% 0.50-10.50% 0.00-10.00% 0.00-10.00% 

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

ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่(5) 
(อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่ารายใหม่) 

คลงัสนิคา้
และโรงงาน 

2 เดอืน 2 เดอืน 2 เดอืน 2 เดอืน 

หมายเหตุ (1) รายละเอยีดของวธิกีารเรยีกเกบ็และค าจ ากดัความของรายการทีใ่ชอ้้างองิกบัอตัราเรยีกเกบ็สามารถศกึษาไดใ้นส่วนที ่2-10 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากทรสัต์ 

 (2) อา้งองิขอ้มลูจากหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิม่ทุนครัง้ที ่6) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 
 (3) อา้งองิขอ้มลูจากหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิม่ทุนครัง้ที ่2) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส์ 
 (4) อา้งองิขอ้มลูจากหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 
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 (5) ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหมท่ีม่อีายุสญัญาไมเ่กนิ 3 ปี  
  

 โดยค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่30 
มถุินายน 2558 อยู่ทีร่อ้ยละ 9.9 รอ้ยละ 5.9 และรอ้ยละ 8.8 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ตามล าดบั  

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และ
ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาถงึความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียม ร่วมกบัราคาประเมนิ ซึง่จะเป็นปจัจยัหนึ่ง
ในการก าหนดราคาซื้อขาย และปจัจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระยะยาว โดยมีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว มคีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  

- ราคาประเมนิไดส้ะทอ้นค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้:  

ในการประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย ์ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิไดใ้ชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดทีท่รพัยส์นิสามารถ
สรา้งไดใ้นอนาคต (Income approach) หกัออกดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ส่งผลให้
ค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยส์ะทอ้นในมลูค่าการประเมนิของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิแลว้ 

- ความสามารถและชื่อเสยีงของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์: 

ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องพิจารณาถึง
ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เมื่อค านึงถึง
ความสามารถดา้นการตลาด ความสามารถในการหาและบรหิารผูเ้ช่า ความสามารถในการบรหิารตน้ทุน การ
ดูแลรกัษาทรพัย์สนิ รวมถึงชื่อเสยีงและทรพัยากรของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่า
อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยม์คีวามเหมาะสม 

- ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ัง้สองรายมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผูเ้ช่ารายย่อย และมคีวามคุน้เคยกบัทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิม่เตมิ: 

ภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติม กองทรสัต์จะได้มาซึ่งผู้เช่ารายย่อยที่เช่าทรพัย์สนิ
ดงักล่าว ทัง้นี้เนื่องจาก ทพีาร์คและไทคอน เป็นเจ้าของเดมิของทรพัย์สนิ ทพีาร์คและไทคอนจงึมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัทรพัยส์นิเป็นอย่างด ีรวมถงึเนื่องจาก ทพีารค์และไทคอนเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่ารายย่อยทีเ่ช่า
ทรพัย์สนิดงักล่าว ทีพาร์คและไทคอนจงึมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้เช่ารายย่อย และคาดว่าน่าจะสามารถ
บรหิารความตอ้งการของผูเ้ช่ารายย่อย และดแูลรกัษาทรพัยส์นิไดด้กีว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นๆ 

- เป็นอตัราค่าธรรมเนียมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์กบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น : 

อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นอตัราที่ใกล้เคยีงกบัทีท่พีาร์คและไทคอนไดร้บัจากการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนัใหแ้ก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH จงึคาดว่าไม่
น่าจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ระหว่ าง TFUND TLOGIS 
TGROWTH และกองทรสัต ์
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4.7 งบประมาณการทางการเงินของกองทรสัต ์

4.7.1 งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรสัต ์ส าหรบังวด 12 เด อน ช่วงประมาณการ
วนัท่ี 1  นัวาคม 2558  ึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

ขอ้มลูทีร่ะบุในหวัขอ้นี้ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี แต่เป็นขอ้มูลในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการทีร่ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่
ภายใต้ความเสีย่งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จริงแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณ
การไว ้ทัง้นี้ ขอ้มูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพจิารณาเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนัหรอืการคาดการณ์ภายใต้สมมตฐิานทีถู่กต้อง
ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิ และไม่ควรพจิารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล 
เน่ืองจากขอ้มลูดงักล่าวจดัท าบนสมมตฐิานในช่วงทีจ่ดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านัน้ 

รายไดห้รอืเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดห้รอืเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่
ปรากฎในงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน นอกจากนี้ งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานจะไม่ไดร้บัการ
ปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีข่องเอกสารฉบบันี้ 

ขอ้มลูในสว่นนี้อยู่ภายใตส้มมตฐิานหลายประการ ซึง่แมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท างบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน แต่สมมตฐิานและการ
ประมาณการอยู่ภายใตค้วามไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัทีส่ าคญัจ านวนมาก 
ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิไม่สามารถควบคุมได ้อกีทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมตฐิานเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ
ทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่า
ประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ขอ้มูลทางการเงนิที่คาดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจแตกต่างจากผลที่เกดิขึน้
อย่างมนียัส าคญั ผูล้งทุนควรศกึษาสมมตฐิานการประมาณการ และระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 

งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัอนาคตทีจ่ดัเตรยีมโดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิ และสอบทานโดยบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 3 
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หน่วย: ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน  
(กรณีลงทุนทัง้หมด) 

(ประมาณการระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึ 30 
พฤศจกิายน 2559) 

อสงัหาริมทรพัย์
ท่ีมีอยู่เดิม 

อสงัหาริมทรพัย์
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม 

อสงัหาริมทรพัย์
ทัง้หมดภายหลงั

การลงทุน
เพ่ิมเติม 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร – สุทธ ิ 374.9 283.2 658.2 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (41.1) (26.3) (67.4) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 333.9 256.9 590.8 
    

ดอกเบีย้รบั 3.7 1.7 5.4 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจ าหน่าย (18.7) (15.4) (34.1) 
ค่าใชจ้่ายในการจดัการกองทรสัต์ (36.6) (26.5) (63.2) 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (3.4) (2.3) (5.7) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (1.3) (0.6) (1.9) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ (3.9) (3.2) (7.1) 
ดอกเบีย้จ่าย (36.6) (42.7) (79.2) 

รวมค่าใช้จ่ายสทุ ิด้วยดอกเบีย้รบั (96.9) (89.1) (185.9) 
    
ก าไรสทุ ิจากการลงทุน 237.0 167.8 404.9 
บวก: รายการปรบัปรุงก าไรสุทธ ิ– ค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย 18.7 15.4 34.1 
ประมาณการเงินท่ีจ่าย ก่ผู ้ อหน่วยทรสัต ์ 255.7 183.3 439.0 

    
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย (ลา้นหน่วย)  342.5 234.3 576.8 
ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (บาทต่อหน่วย) 0.7466  0.7825 0.7612 
(1) ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(บาทต่อหน่วย) 0.6920 0.7166 0.7020 
(2) ประมาณการเงนิจ่ายจากการลดทุน (บาทต่อหน่วย) 0.0546 0.0659 0.0592 
    
หมายเหตุ  (ก)  เงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่แท้จรงิจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการที่แท้จรงิของกองทรสัต์ ซึ่งอาจแตกต่างได้จากที่

ประมาณการไว ้ 
               (ข)  ประมาณการเงนิจ่ายจากการลดทุนทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานนัน้ เกดิจากรายการค่าใชจ้่ายที่

ไม่ใช่เงนิสดซึ่งถูกน าไปรวมค านวณก าไรสุทธสิ าหรบังวด ซึ่งการลดทุนเป็นการน าเงนิส่วนที่สามารถจ่ายให้กบัผู้ถือ
หน่วยทรสัต์จ่ายคนืให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ในรูปของการลดทุน เพื่อให้กระแสเงนิสดที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้รบัมคีวาม
สอดคลอ้งกบัก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ซึง่สะทอ้นสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ อย่างไรกด็ปีระมาณการเงนิจ่ายจากการลด
ทุนเป็นสดัส่วนที่น้อยเมื่อเทยีบกบัประมาณการเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ อนึ่ง รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใชเ้งนิสด
ขา้งตน้เป็นเพยีงการประมาณการ ดงันัน้ จ านวนเงนิทีล่ดทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลง หากรายการค่าใช้จ่ายทีไ่มใ่ช่เงนิสดที่
เกดิขึน้จรงิแตกต่างจากทีป่ระมาณการขา้งตน้  

 
ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตข์า้งตน้ อยู่ภายใตข้อ้สมมตฐิานว่ากองทรสัต์จะท าการเพิม่ทุนจ านวน 

ไม่เกิน 2,343 ล้านบาท และจะมีการกู้ยมืเงินเพื่อมาลงทุนเพิ่มเติมจ านวน ไม่เกิน 1,004 ล้านบาท โดยมจี านวน
หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่ทุน 234.3 ล้านหน่วย ทัง้นี้ มูลค่าการเพิม่ทุน จ านวนเงนิทีกู่้ยมื และจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
เสนอขายเพิม่ทุน ขา้งตน้ เป็นเพยีงสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณเท่านัน้ 
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มลูค่าการเพิม่ทุนสดุทา้ย และจ านวนเงนิกูย้มืทีแ่ทจ้รงิจะขึน้อยู่กบัปจัจยัต่างๆ เช่น สภาวะตลาดทุน ผลจากการ
ส ารวจความจากนกัลงทุนสถาบนั (Book building) ในช่วงทีม่กีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ อย่างไรกด็มีูลค่า
การเพิม่ทุนสุดท้ายจะ ไม่เกนิ 2,343 ล้านบาท และจ านวนเงนิกู้ยมืที่แท้จรงิจะ ไม่เกนิ 1,004 ล้านบาท และจ านวน
หน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายเพิ่มทุนจะขึน้อยู่กบัมูลค่าเพิ่มทุนสุดท้ายซึ่งจะ ไม่เกิน 234.3 ล้านหน่วย และจะไม่ท าให้
ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตต่์อหน่วยภายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (ประมาณการ
ระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2559) ต ่ากว่าประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ากทรพัยส์นิ
ทีล่งทุนครัง้แรก 

สมมติฐานในการประมาณการเงินจ่ายให้ ก่ผู ้ อหน่วยทรสัต ์

ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มสีมมติฐานว่ามกีารจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ในอตัรารอ้ยละ 
100 ของก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ 

ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกองทรสัต์ และกฏหมายหลกัทรพัย ์หากกองทรสัต์มกี าไรสุทธทิีป่รบัปรุง
แลว้ (ก าไรสทุธทิีอ่า้งองิสถานะเงนิสดของทรสัต)์ และไม่มขีาดทุนสะสม กองทรสัตจ์ะจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ส าหรบัปี โดย ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ จะค านวณจาก ก าไรสทุธทิางบญัชแีละ
ปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ เช่น  ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่า หรอืก าไรจากการทบทวนมูลค่าของเงนิลงทุน 
การจ่ายช าระคนืเงนิกู้หรอืภาระผูกผนัใดๆ ตามแผนการจ่ายทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน หรอืตามหนังสอืแจง้ล่วงหน้าจาก
ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์งึผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นตน้ 

งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัที่ 30 
พฤศจกิายน 2559 ไดถู้กจดัเตรยีมขึน้โดยอา้งองิสมมตฐิานทีส่ าคญัตามเอกสารแนบ 3 ทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมมติฐานดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วนัที่ได้จดัท าขอ้มูลทางการเงนิที่
เกีย่วกบัอนาคต (งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานจดัท าเมื่อวนัที ่7 กรกฎาคม 2558) โดยสมมติฐานทีส่ าคญั
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

รายได้ค่าเช่า ละค่าบริการ 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ต้องช าระโดยผู้เช่าโรงงานและผู้เช่า
คลงัสนิคา้ (หลงัหกัสว่นลด (ถา้ม)ี) โดยใชส้มมตฐิานในการประมาณการรายไดข้า้งต้น จากขอ้มูลเช่าตามสญัญาทีม่อียู่ ณ 
วนัที่ 31 มนีาคม 2558 ของทรพัย์สนิที่ลงทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิ รวมถึงรายไดจ้ากการรบัประกนั
การมผีูเ้ช่าจากทางทพีาร์คและไทคอน ในกรณียงัที่ไม่มผีูเ้ช่าหรอืผูเ้ช่ารายปจัจุบนัยงัไม่เช่าพื้นทีอ่าคารทัง้หมด ณ วนัที่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ซึง่มรีะยะเวลาการรบัประกนัตัง้แต่ 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิ ์
หรือจดทะเบียนสทิธกิารเช่า โดย ณ ปจัจุบนั (30 มิถุนายน 2558) ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมแต่ยงัไม่มีผู้เช่ามี
รายละเอยีดตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 2 หวัขอ้การรบัประกนัการมผีูเ้ช่า 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่ทีจ่ะเรยีกเกบ็ส าหรบัสญัญาเช่าใหม่หรอืสญัญาเช่าทีม่กีารต่อสญัญา  จะพจิารณา
จากฐานค่าเช่าตามสญัญาเช่าเดมิ อตัราการต่อสญัญาเช่าของสญัญาเช่าที่จะหมดอายุ สภาวะตลาด ภาวะเงนิเฟ้อ และ
ความตอ้งการในการเช่าพืน้ที ่เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่านายหน้า
ในการหาผูเ้ช่า ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ค่าภาษโีรงเรอืน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมสีมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 
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รายการค่าใช้จ่าย สมมติฐานท่ีใช้ประมาณการ 
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา รอ้ยละ 2.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร – สทุธ ิ
ค่าเช่าทีด่นิรายปี ค่าเช่าทีด่นิรายปีตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าทีด่นิ 
ค่าเบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ แบ่งเป็น 2 กรณี 

1) ส่วนทีผู่เ้ช่าโรงงานและผูเ้ช่าคลงัสนิคา้รบัผดิชอบเบีย้ประกนัภยัเอง 
ซึง่ในสว่นนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายของทรสัต ์และ  
2) สว่นทีก่องทรสัตต์อ้งรบัค่าภาระเบีย้ประกนัภยั หรอืในกรณีทีโ่รงงาน
และคลงัสนิค้าว่างลง หรือในกรณีที่กองทรสัต์ตกลงรบัผดิชอบแทนผู้
เช่ารายย่อย กองทรสัต์จะต้องรบัผดิชอบค่าเบีย้ประกนัภยัโดยคดิจาก
อตัรารอ้ยละ 0.065 ของทุนประกนัภยั 

ค่านายหน้าในการหาผูเ้ช่า 2 เดอืน ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู รอ้ยละ 0.25 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร - สทุธ ิ
ค่าภาษโีรงเรอืน ร้อยละ 12.50 ของค่าเช่า โดยคิดเฉพาะในกรณีที่กองทรัสต์ตกลง

รบัผดิชอบแทนผูเ้ช่ารายย่อย 
ค่าบรกิารสว่นกลาง 5 บาท ต่อตารางเมตร ส าหรบัคลงัสนิคา้ และ 900 บาทต่อไร่ ส าหรบั

โรงงาน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต กนอ. ส าหรบั
โรงงาน 

10,700 บาทต่อครัง้ของการเกดิรายการ 

ดอกเบี้ยรบั 

ดอกเบี้ยรบัที่จะได้รบัจากการที่กองทรสัต์น าเงินสดส่วนเกินไปหาดอกผลในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ ตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ส าหรบัประมาณการงบการเงนิส าหรบังวดประมาณการค านวณโดยใชส้มมตฐิาน อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายในการออก ละเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ ประกอบด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมของส านักงาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมในการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิส าหรบัการ
ลงทุนครัง้แรก ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และค่าที่ปรกึษาอื่นๆ เป็นต้น จะ
บนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละจะถูกตดัจ าหน่ายเขา้งบก าไรขาดทุนของทรสัต ์โดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ค่าใช้จ่ายในการจดัการทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะได้รบัค่าธรรมเนียมในการจดัการและบรหิารกองทรสัต์ส าหรบังวดประมาณการคดิตามที่
ระบุไวใ้นร่างสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager Appointment) ระหว่างกองทรสัต์และผูจ้ดัการกองทรสัต ์
(ทแีมน) คอื 

- อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรสัตร์อ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด (TAV) ของกองทรสัต ์
- อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารทรพัยส์นิพืน้ฐาน  

อตัรารอ้ยละ 4.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารในสว่นของโรงงาน 
อตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารในสว่นของคลงัสนิคา้ 
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- อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารทรพัยส์นิสว่นเพิม่ (Incentive Fee) 
อตัรารอ้ยละ 6.00 ของก าไรจากการด าเนินงาน ในสว่นของโรงงาน 
อตัรารอ้ยละ 4.00 ของก าไรจากการด าเนินงาน ในสว่นของคลงัสนิคา้   

ค่า รรมเนียมทรสัตี 

อตัราค่าธรรมเนียมประมาณรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต ์

ค่า รรมเนียมนายทะเบียน 

เป็นไปตามอตัราทีน่ายทะเบยีนของกองทรสัตซ์ึง่ไดแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

ค่า รรมเนียม ละค่าใช้จา่ยอ ่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต ์ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบญัช ีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการทัว่ไป 
เป็นตน้ 

ดอกเบี้ยจา่ย 

กองทรสัต์มกีารกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิบางส่วน ทัง้นี้ ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิจากการกูย้มืดงักล่าว ค านวณ
จากอตัราดอกเบีย้ ณ ปีแรกทีกู่ย้มื ตามขอ้เสนอทีท่รสัตไ์ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์ซึง่เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่
ชัน้ด ี(MLR) ลบอตัรารอ้ยละ 2.25 ซึง่ ณ ปจัจุบนัอตัราดอกเบีย้อา้งองิดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 6.50 ณ วนัที ่7 กรกฎาคม 
2558 

สมมติฐานเก่ียวกบัการระดมทุน 

ส าหรบักรณีลงทุนในทรพัยส์นิทัง้หมด การระดมทุนอยู่ภายใตข้อ้สมมตฐิานว่ากองทรสัต์จะท าการเพิม่ทุนจ านวน
ไม่เกิน 2,343 ล้านบาท และจะมกีารกู้ยมืเงินเพื่อมาลงทุนเพิม่เติมจ านวน ไม่เกนิ 1,004 ล้านบาท โดยมจี านวน
หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่ทุน ไม่เกนิ 234.3 ลา้นหน่วย 
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4.7.2 ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้ ก่ผู้  อหน่วยทรสัต์ส าหรบั 12 เด อน นับจากวนัท่ีกองทรสัต์เข้า
ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ณ วนัทีจ่ดัท าหวัขอ้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ไดร้ะบุจ านวนหน่วยทรสัต์ทีอ่อก
และเสนอขายและมลูค่าเงนิกูย้มืทีแ่น่นอนแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึท าการปรบัปรุงการค านวณประมาณการอตัราเงนิจ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่าการระดมทุนทีแ่ทจ้รงิ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี้ 

สมมติฐานในการระดมทุน ประมาณการการอตัราเงินจ่ายให้ ก่ผู ้ อหน่วยทรสัต ์ 

เงนิทุนจากการ 
เสนอขายหน่วยทรสัต ์

เงนิกูย้มื 
จากสถาบนัการเงนิ 

อสงัหารมิทรพัยท์ีม่ ี
อยู่เดมิ 

อสงัหารมิทรพัยท์ี่
ลงทุนเพิม่เตมิ 

อสงัหารมิทรพัย์
ทัง้หมดภายหลงัการ

ลงทุนเพิม่เตมิ 
2,243.0 ลา้นบาท  961.3 ลา้นบาท 7.47% 8.27% 7.79% 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ขา้งตน้ ประกอบดว้ย 
1) ประมาณการอัตราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่จ่ายจาก

ก าไรสุทธ ิ 
6.92% 7.60% 7.20% 

2) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่่ายจากเงนิ
ลดทุน 

0.55%  0.67%  0.59% 

หมายเหตุ: ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ค านวณโดยใช้ประมาณการเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ หารดว้ยเงนิทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ดงันัน้อตัราเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะขึน้อยู่กบัมลูค่าเงนิทุนจากการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ และมลูค่าเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นส าคญั 

 อตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ขา้งต้น ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 10.00 บาทต่อหน่วย ทีจ่ านวน
หน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เติมทัง้หมด 224.3 ล้านหน่วย และมกีารกู้ยมืเงนิส าหรบัการลงทุนเพิม่เติมประมาณ 961.3  
ลา้นบาท ซึ่งเป็นการประมาณการส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืน ช่วงประมาณการวนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 ถึง วนัที่ 30 
พฤศจกิายน 2559 และไม่อาจรบัรองผลได ้

 4.7.3 การวิเคราะหผ์ลกระทบต่ออตัราเงินจ่ายให้ ก่ผู้  อหน่วยทรสัต ์(“Sensitivity Analysis”) ในช่วง
เวลาประมาณการ 

 เพื่อช่วยใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูท้ีจ่ะสนใจลงทุนสามารถประเมนิผลกระทบต่อประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัตใ์นช่วงเวลาประมาณการจากการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่ าคญั ทีป่รกึษาทางการเงนิไดจ้ดัท าการวเิคราะห์
การเปลีย่นแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยพจิารณาปจัจยัหลกัที่
อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อประมาณการกระแสเงนิสดทีส่ามารถน ามาจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้ซึง่ไดแ้ก่ 

(1) อตัราการต่อสญัญาเช่า (Renew Rate) โดยมสีมมตฐิาน ดงันี้ 
กรณีดทีีส่ดุ (Best case)   อตัราการต่อสญัญาเช่ารอ้ยละ 100 ของสญัญาทีค่รบก าหนด 
กรณีพืน้ฐาน (Base case) อตัราการต่อสญัญาเช่ารอ้ยละ 85 ของสญัญาทีค่รบก าหนด 
กรณีแย่ทีส่ดุ (Worst case) อตัราการต่อสญัญาเช่ารอ้ยละ 70 ของสญัญาทีค่รบก าหนด 

(2) อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื* (Interest Rate) โดยมสีมมตฐิาน ดงันี้ 
กรณีดทีีส่ดุ (Best case)   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.00 ต่อปี 
กรณีพืน้ฐาน (Base case) อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ต่อปี 
กรณีแย่ทีส่ดุ (Worst case) อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.00 ต่อปี 

หมายเหตุ  อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืขา้งตน้ เป็นอตัราดอกเบีย้ทีอ่า้งองิจากอตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา 
(MLR) ตามประกาศของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่7 กรกฎาคม 2558 
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รายงานการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
(“Projected Distribution”) ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงประมาณการวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัอนาคตที่จดัเตรยีมโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งผู้
ลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 5 

 
ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่ออตัราเงินจ่ายให้ ก่ผู้  อ
หน่วยทรสัต์ (“Sensitivity Analysis”) ส าหรบังวด 12 
เด อน ช่วงประมาณการวนัท่ี 1  นัวาคม 2558  ึงวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2559 

 ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้ ก่ผู้  อหน่วยทรสัต ์ 

อสงัหาริมทรพัยท่ี์มี 
อยู่เดิม 

อสงัหาริมทรพัยท่ี์ 
ลงทุนเพ่ิมเติม 

 อสงัหาริมทรพัย ์
ทัง้หมดภายหลงั

การ 
ลงทุนเพ่ิมเติม 

 ผลกระทบจากการเปล่ียน ปลงของอตัราการต่อสญัญาเช่า (Renew Rate) 

กรณีดทีีส่ดุ (Best case)  7.80% 7.92% 7.85% 

กรณีพืน้ฐาน (Base case) 7.47% 7.82% 7.61% 

กรณีแย่ทีส่ดุ (Worst case) 7.13% 7.73% 7.38% 

ผลกระทบจากการเปล่ียน ปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ย ม (Interest Rate) 

กรณีดทีีส่ดุ (Best case)  7.59% 8.04% 7.77% 

กรณีพืน้ฐาน (Base case) 7.47% 7.82% 7.61% 

กรณีแย่ทีส่ดุ (Worst case) 7.34% 7.61% 7.45% 

ผลกระทบจากการเปล่ียน ปลงของอตัราการต่อสัญญาเช่า (Renew Rate)  ละอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ย ม  
(Interest Rate) ในคราวเดียวกนั 

กรณีดทีีส่ดุ (Best case)  7.93% 8.14% 8.01% 

กรณีพืน้ฐาน (Base case) 7.47% 7.82% 7.61% 

กรณีแย่ทีส่ดุ (Worst case) 7.01% 7.51% 7.21% 

หมายเหต:ุ  ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดการแจกแจงประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในแต่ละกรณีไดใ้นรายงานการรายงาน
การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลง (“Sensitivity Analysis”) ของประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้
ระบุประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธแิละประมาณ 

การเงนิจ่ายจากเงนิลดทุนของแต่ละกรณไีวใ้นรายงานฉบบัดงักล่าวแลว้ 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแสดงการค านวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ
กองทรสัตจ์ากสมมตฐิานหลกัทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปจากกรณีพืน้ฐานเท่านัน้ ความแตกต่างของผลประกอบการทีแ่สดงใน
งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานและรายงานเกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงฉบบันี้อาจแตกต่างไปจากผล
ประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ขา้งต้น ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที ่10.00 บาทต่อหน่วย 
ทีจ่ านวนหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิทัง้หมด 234.3 ลา้นหน่วย และมกีารกูย้มืเงนิส าหรบัการลงทุนเพิม่เตมิทีป่ระมาณ 
1,004 ลา้นบาท ซึง่เป็นการประมาณการส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืน ช่วงประมาณการวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึ วนัที ่
30 พฤศจกิายน 2559 และไม่อาจรบัรองผลได ้
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4.7.4 ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้ ก่ผู ้ อหน่วยทรสัต ์ส าหรบั 12 เด อนตามช่วงประมาณการ ในกรณีท่ี
มูลค่าสิท ิการเช่าลดลง (Unrealized Loss)  

ภายใตส้มมตฐิานว่ากองทรสัต์จะท าการจดัหาเงนิลงทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เป็นจ านวน 2,243.0 ลา้น
บาท และกูย้มืเงนิจ านวน 961.3 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุนในครัง้นี้ มทีรพัยส์นิบางรายการทีเ่ป็นสทิธกิารเช่า ซึง่มอีายุ
คงเหลอืของสทิธกิารเช่าลดลงตามระยะเวลา ท าใหมู้ลค่าของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอาจลดลงตามอายุคงเหลอืของ
สทิธิการเช่าและจนกระทัง่หมดลงในวนัครบอายุสญัญาเช่า  อย่างไรก็ดี จากการศีกษาข้อมูลในอดีตของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในสทิธกิารเช่าทัง้หมดหรอืบางส่วนจ านวนหลายกองทุน (“กองทุนรวม”) ที่เป็นหลกัทรพัย์ที่มี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักองทรสัต์ และท าการบนัทกึบญัชีของมูลค่าของทรพัยส์นิที่ลงทุนแบบเดยีวกนักบักองทรสัต์ พบว่า
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) หรอืมลูค่าทรพัยส์นิรวม (TAV) ของกองทุนรวมดงักล่าวไม่ไดร้บัผลกระทบจากมูลค่าสทิธกิาร
เช่าทีล่ดลงตามอายุสญัญาเช่าในช่วงแรกของการลงทุน เน่ืองจากราคาประเมนิของสทิธกิารเช่า ณ สิน้งวดบญัชไีม่ต ่ากว่า
มลูค่าสทิธกิารเช่า ณ ตน้งวดบญัช ีท าใหก้องทุนรวมดงักล่าวยงัไม่ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากมลูค่าสทิธกิารเช่า
ลดลงจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ (Unrealized Loss) 

อย่างไรกด็ ีเพื่อให้เหน็ถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงินจงึได้ประมาณ
การเงินจ่ายจากก าไรสุทธิ ส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้
สมมตฐิานราคาเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงันี้ 

(ก) สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ทีต่ัง้อยู่ใน
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา เขา้ลงทุนในราคา 168.8 ลา้นบาท และ 

(ข) สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 30 ปี นับ
จากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี3 เขา้ลงทุนใน
ราคา 926.8 ลา้นบาท และ 

(ค) สทิธกิารเช่าทีด่นิประมาณ 27 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ (ถงึ 21 กุมภาพนัธ ์2586) และสทิธิ
การเช่าอาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 27 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า (ถงึ 21 กุมภาพนัธ ์2586) 
ทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 เขา้ลงทุนในราคา 28.9 ลา้นบาท และ 

(ง) สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นับจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และสทิธกิารเช่าอาคารโรงงาน 30 ปี นับ
จากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึง่มมีูลค่าทีท่รสัต์จะเขา้ลงทุนใน
ราคา 388.4 ลา้นบาท และ 
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หากก าหนดใหมู้ลค่าตามราคาประเมนิ ณ สิน้งวดการประเมนิ ลดลงแบบเสน้ตรงตามอายุของสทิธกิารเช่าทีด่นิ 
(ซึง่ท าใหเ้กดิรายการขาดทุนทีไ่ม่ใชเ้งนิสด (Unrealized Loss) ในการประมาณการ) ประมาณการเงนิทีจ่่ายให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยทรสัตจ์ากก าไรจะลดลง และประมาณการเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ากเงนิลดทุนจะเพิม่ขึน้ อย่างไรกด็ ีจะไม่
กระทบต่อประมาณการเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

หน่วย: ลา้นบาท 

กรณี ลงทุนทัง้หมด อสงัหาริมทรพัย์
ท่ีมีอยู่เดิม1 

อสงัหาริมทรพัย์
ท่ีลงทุนเพ่ิมเติม2 

อสงัหาริมทรพัย์
ทัง้หมดภายหลงั

การลงทุน
เพ่ิมเติม 

จ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย (ลา้นหน่วย) 342.5 224.3 566.8 
ประมาณการเงินท่ีจ่าย ก่ผู ้ อหน่วยทรสัต ์(บาทต่อหน่วย) 0.7466   0.8275   0.7786  
(1) ประมาณการเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ(บาทต่อหน่วย)  0.5519   0.5354   0.5453  

(2) ประมาณการเงนิจ่ายจากการลดทุน (บาทต่อหน่วย)  0.1947   0.2921   0.2333  

แบ่งเป็น  (2.1)  การลดทุนจากรายการผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจาก
  มลูค่าสทิธกิารเช่าลดลงจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

 0.1401   0.2252   0.1738  

            (2.2)  การลดทุนจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0.0546  0.0669   0.0595  

ประมาณการอตัราเงินท่ีจ่าย ก่ผู ้ อหน่วยทรสัต ์ 7.47% 8.27% 7.79% 

(1) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายจากก าไรสุทธ ิ 5.52% 5.35% 5.46% 

(2) ประมาณการอตัราเงนิจ่ายจากการลดทุน 1.95% 2.92% 2.33% 

แบ่งเป็น  (2.1)  การลดทุนจากรายการผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจาก
  มลูค่าสทิธกิารเช่าลดลงจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

1.40% 2.25% 1.74% 

            (2.2)  การลดทุนจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0.55% 0.67% 0.59% 

หมายเหต:ุ  1 ค านวณจากราคาประเมนิค่าทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยบรษิทั เวลท ์แอพไพรซลั จ ากดั เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 
 2 ค านวณจากมลูค่าสงูสุดทีจ่ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ 

สมมตฐิานการลดลงแบบเสน้ตรงตามอายุของสทิธกิารเช่าทีด่นิขา้งต้น เป็นเพยีงตวัอย่างในการแสดงผลกระทบ
จากการลดลงของมูลค่าของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าเท่านัน้ รายการผลขาดทุนทีย่งั
ไม่เกดิขึน้จากมูลค่าสทิธกิารเช่าลดลงจากการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีแ่ท้จรงิ จะขึน้อยู่กบัราคาประเมนิของทรพัยส์นิที่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ และการลดทุนจากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสดอื่นๆ เป็นเพยีงการประมาณการ 
ดงันัน้ จ านวนเงนิทีล่ดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากทีป่ระมาณการขา้งตน้ 

 ประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ขา้งต้น ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที ่10.00 บาทต่อหน่วย 
ทีจ่ านวนหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิทัง้หมด 224.3 ลา้นหน่วย และมกีารกูย้มืเงนิส าหรบัการลงทุนเพิม่เตมิทีป่ระมาณ 
961.3 ลา้นบาท ซึง่เป็นการประมาณการส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืน ช่วงประมาณการวนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึ วนัที ่
30 พฤศจกิายน 2559 และไม่อาจรบัรองผลได ้
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4.8 การรบัประกนัรายได้    
กองทรสัตน์ี้ไมม่กีารรบัประกนัรายได ้
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5. รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ 
กองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

 
5.1 รายการระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์

ในครัง้น้ี 
5.1.1 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัต์จะมกีารท ารายการระหว่างกนั

กบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ดงันี้ 
 

(1) รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั: 
ทรสัตใีนนามของกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ทแีมนเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
เหตผุลและความจ าเป็นของรายการ ทีแมนได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตัง้

ผูจ้ดัการกองทรสัตฉ์บบัลงวนัที ่12 ธนัวาคม 2557 
ความสมเหตสุมผลของรายการ: ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ซึง่จะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์เป็นไปตาม

อตัราที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ และจะไม่เกนิอตัราที่
ระบุ ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่ง เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน 
สว่นที ่2-10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์ 

 

(2) รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) 

ความสมัพนัธ ์ ไทคอนเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 70
ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของผูจ้ดัการกองทรสัต์และเป็นผูม้ี
อ านาจควบคุมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรสัต์อาจเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์
รายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกบัหน่วยทรสัต์ที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต์เขา้ลงทุนทัง้หมดจะไม่เกนิกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายในครัง้นี้และภายหลงัการเพิม่ทุนจะถือหน่วยทรสัต์ไม่
เกนิรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัต์ 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนัรายการท่ี 1:  
ในการลงทุนเพิม่เติมในครัง้นี้ กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่เป็นอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงานจ านวน 7 
หลงัจากไทคอน 
เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ
ท่ี 1 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะสรรหาทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ใีห้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้
ลงทุนจากไทคอนตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพสูง และมีผู้เช่าที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทัง้ในประเทศและ
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ต่างประเทศ มกีารกระจายตวัของผูเ้ช่าในหลากหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ 
จงึคาดว่าทรพัย์สนิดงักล่าวจะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บักองทรสัต์
และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ความสมเหตสุมผลของรายการท่ี 1 มูลค่าสงูสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิจะสูง
กว่าราคาประเมนิต ่าสุดของราคาประเมนิทรพัยส์นิที่จดัท าโดยผูป้ระเมนิ
มูลค่าทรพัย์สนิไม่เกนิร้อยละ 14 ซึ่งมูลค่าดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม
และสามารถยอมรับได้ เนื่องจาก เมื่อพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนที่
คาดคะเนตามสมมตฐิานส าหรบังวด 12 เดอืนตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
30 พฤศจิกายน 2559 ที่จ ัดท าโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด 
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิ สงูกว่าประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีไ่ดจ้าก
ทรพัยส์นิลงทุนครัง้แรก 

อย่างไรกด็มีูลค่าทรพัยส์นิสุดทา้ยทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน จะถูกก าหนด
จากการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทุน (Book Building) ซึง่จะสะทอ้น
อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ผู้ลงทุนคาดหวงัในขณะนัน้ และ
เป็นไปตามกลไกอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่แท้จริง  (รายละเอียด
แสดงไวใ้นส่วนที ่2-2 ขอ้ 2.7 หวัขอ้ ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ทรพัยส์นิ) 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนัรายการท่ี 2:  
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงาน 
เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ
ท่ี 2 

เน่ืองจากไทคอนเป็นเจา้ของทรพัยส์นิเดมิ จงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
การบรหิารจดัการทรัพยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเป็นอย่างด ีนอกจากนี้
ไทคอนยงัเป็นผูน้ าในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงาน รวมทัง้
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ  
นอกจากนี้ไทคอนยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนการก ากบัดูแลกจิการ ท าให้ผูเ้ช่าราย
ย่อยมีความเชื่อมัน่ และส่งผลดีต่อการหาผู้เช่าให้กับโรงงานของ
กองทรสัตไ์ด ้

ความสมเหตสุมผลของรายการ ท่ี 2: ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเป็นผูว้่าจ้างผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และจะช าระ
ค่าธรรมเนียมให้กบัไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ประเภท
โรงงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังก ล่าวจะ ใกล้ เคียงกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีไ่ทคอนไดร้บัจากการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามอตัรา
ตลาดและมคีวามเหมาะสม (รายละเอยีดแสดงไวใ้นสว่นที ่2-4 หวัขอ้ แนว
ทางการก ากับดู แ ลการบริห า รอสังห า ริมทรัพย์ข องผู้ บ ริห า ร
อสงัหารมิทรพัย ์เพื่อป้องกนัปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 

 

(3) รายการระหว่างกองทรสัตก์บันิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่รว่มกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
นิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) 
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ความสมัพนัธ ์ ทพีาร์คเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์
(“ทแีมน”) โดย ทพีาร์คและทแีมน มผีู้ถือหุน้รายใหญ่ร่วมกนัคอื ไทคอน 
ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทัง้สอง
บรษิทั และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ทพีารค์เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้ย
ละ 12.48 ของหน่วยทรสัตห์มด 

ทัง้นี้ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิครัง้นี้ ทพีารค์อาจเขา้
ลงทุนเพิม่เติมในหน่วยทรสัต์ ซึ่งเมื่อรวมกบัหน่วยทรสัต์ที่บุคคลที่เกี่ยว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์เข้าลงทุนทัง้หมดจะไม่เกนิกว่าร้อยละ 50 
ของหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้และภายหลงัการเพิม่ทุนจะ
ถอืหน่วยทรสัตไ์ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัต์ 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนัท่ี 1:  
ในการลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิคา้จ านวน 11 
หลงั (แบ่งเป็น 46 ยนูิต) จากทพีารค์ 
เหตผุลและความจ าเป็นของรายการ
ท่ี 1 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะสรรหาทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้
ลงทุนจากทพีารค์ตัง้อยู่ในท าเลทีม่ศีกัยภาพ ใกลแ้หล่งอุตสาหกรรมและ
เส้นทางคมนาคมที่ส าคญั โดยในปจัจุบนัมีผู้เช่าที่เป็นบริษัทชัน้น าที่มี
ชื่อเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการกระจายตัวของผู้เช่าใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ จงึคาดว่าทรพัย์สนิดงักล่าวจะสามารถ
สรา้งผลตอบแทนใหก้บักองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ความสมเหตสุมผลของรายการท่ี 1 มูลค่าสูงสุดทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมจะสูง
กว่าราคาประเมนิต ่าสุดของราคาประเมนิทรพัย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิ
มูลค่าทรพัย์สนิไม่เกนิร้อยละ 14 ซึ่งมูลค่าดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม
และสามารถยอมรับได้ เนื่องจาก เมื่อพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนที่
คาดคะเนตามสมมตฐิานส าหรบังวด 12 เดอืนตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
30 พฤศจิกายน 2559 ที่จ ัดท าโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด 
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุน
เพิม่เตมิ สงูกว่าประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีไ่ดจ้าก
ทรพัยส์นิลงทุนครัง้แรก  

อย่างไรกด็มีูลค่าทรพัยส์นิสุดทา้ยทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน จะถูกก าหนด
จากการส ารวจความตอ้งการของนักลงทุน (Book Building) ซึง่จะสะทอ้น
อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ผู้ลงทุนคาดหวงัในขณะนัน้ และ
เป็นไปตามกลไกอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่แท้จริง (รายละเอียด
แสดงไว้ในส่วนที ่2-2 ขอ้ 2.7 หวัขอ้ ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ทรพัยส์นิ) 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั ท่ี 2: 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งทพีารค์เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ 
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เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 
ท่ี 2 

เน่ืองจากทพีารค์เป็นเจา้ของทรพัยส์นิเดมิ จงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ที
พารค์ยงัเป็นผูน้ าในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิคา้ รวมทัง้
มบีุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมมีาตรฐานในการประกอบธุรกจิ 

ความสมเหตสุมผลของรายการท่ี 2 ผู้จดัการกองทรสัต์จะเป็นผู้ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์และจะช าระ
ค่าธรรมเนียมให้กับทีพาร์คในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ประเภท
คลงัสนิค้าในอตัราที่ใกล้เคียงกบัอตัราได้ธรรมเนียมที่ไทคอนได้รบัจาก
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนใน
ทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนัซึง่เป็นไปตามอตัราตลาดและมคีวามเหมาะสม 
(รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2-4 หัวข้อแนวทางการก ากับดูแลการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยฯ์) 
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5.1.2 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์
ในช่วงท่ีผา่นมา 

กองทรสัตม์รีายการธุรกจิทีส่ าคญัระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ในช่วงที่ผ่านมาตัง้แต่จดัตัง้กองทรสัต์  โดยรายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติและ
เกณฑท์ีต่กลงกนัระหว่างกองทรสัตแ์ละกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายการธรุกรรมระหวา่งกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
และนโยบายการก าหนดราคา  

 (หน่วย:ลา้นบาท) 
12 ธ.ค. 2557 ถึง 

31 ธ.ค. 2557 
1 ม.ค. 2558 ถึง 
31 มี.ค. 2558 

1 เม.ย. 2558 ถึง 
30 มิ.ย. 2558 

บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท ์จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ตามทีร่ะบุในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 1.505 11.784 9.752 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั
(มหาชน)  

 
 

 

เงนิชดเชยจากการรบัประกนัการมผีูเ้ช่า 
ตามทีร่ะบุในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 0.138 2.109 1.425 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ตามอตัราทีจ่่ายจรงิ - 0.003 0.226 
ซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 1,390.000 - - 

     บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั    
เงนิชดเชยจากการรบัประกนัการมผีูเ้ช่า 
ตามทีร่ะบุในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 1.251 9.247 8.143 
ค่าเช่าจ่าย ตามทีร่ะบใุนสญัญา - 1.856 1.855 
ค่าบรกิารสว่นกลาง ตามทีร่ะบใุนสญัญา - 2.325 0.423 
ซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 2,838.000 - 0.509 

 

ยอดคงค้างระหวา่งกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 (หน่วย:ลา้นบาท) ณ  31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 30 มิ.ย. 2558 
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท ์จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตค์า้งจ่าย 1.550 8.413 10.041 
เจา้หนี้อื่น  0.557 - - 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 

 

ลกูหนี้อื่น* 1.837 - - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - 5.567 - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 2.326 0.021 

บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั    
ลกูหนี้อื่น* 6.550 - - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - - 3.711 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 2.462 2.353 
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ทีม่า: งบการเงนิของกองทรสัต์ทีส่อบทานโดยผูต้รวจสอบบญัช ี
หมายเหตุ:*ลกูหนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ยค่าเช่าคา้งรบัจากผูเ้ช่ารายย่อยบางรายทีย่งัไม่ไดล้งนามในหนังสอืรบัทราบ
การเปลีย่นแปลงคู่สญัญาส่งผลใหท้พีาร์ค และ/หรอื ไทคอนยงัคงมหีน้าทีใ่นการจ่ายค่าเช่าคา้งจ่ายใหก้บักองทรสัต์ และค่าเช่าคา้งรบัจาก
การรบัประกนัการมผีูเ้ช่า ซึง่ไทคอน และ/หรอื ทพีารค์ ไดช้ าระรายการคา้งจ่ายดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ในงวดบญัชถีดัไปแลว้ 
 

นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรสัต์กับผู้จดัการกองทรสัต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

สญัญาก่อตัง้ทรสัต์มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ว ้ดงัต่อไปนี้ 

1) การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์
ตอ้งเป็นธุรกรรมทีม่รีายการเขา้ลกัษณะดงันี้ 
1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต ์ 
1.3) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม  
1.4) ค่าใช้จ่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ (ถ้าม)ี อยู่ในอตัราที่เป็นธรรมและ

เหมาะสม 
1.5) ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้  

 
2) การอนุมัติธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต ์ตอ้งผ่านการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
2.1) ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งแลว้  
2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มมีูลค่าเกนิกว่า 1,000,000 บาท หรอืตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มมีูลค่าตัง้แต่ 0202220222   บาทขึน้ไป หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3.00 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบัมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า   3  ใน   4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

3) ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิหลกั การค านวณมูลค่าจะค านวณตาม
มลูค่าการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทัง้หมดของแต่ละโครงการทีท่ าใหโ้ครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหา
รายได ้ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

 
4) กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตีหรอืการขอมติทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์  หน้าทีข่องผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละกองทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้  

4.1) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มเีอกสารขอความเหน็ชอบหรือหนังสอืเชิญประชุม แล้วแต่กรณี 
แสดงความเหน็ของตนเกีย่วกบัลกัษณะธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามขอ้ 1) พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มูล
ประกอบทีช่ดัเจน   
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4.2) ทรสัตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับลกัษณะของธุรกรรมใน
ประเดน็ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ และในกรณีทีเ่ป็นการ
ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ หนังสอืเชญิประชุมต้องมคีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระเพื่อประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 
 

5) ในกรณีทีไ่ดม้กีารแสดงขอ้มลูส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวน 
การท าธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัติามขอ้ 2) และไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเหน็ชอบ
ตามขอ้ 4) 
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5.2 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
5.2.1 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีในครัง้น้ี 
ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ กองทรสัต์จะมกีารท า

รายการระหว่างกนักบัทรสัตแีละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ีดงันี้ 
(1) รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของทรสัตี 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัต ีไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”) 
ความสมัพนัธท่ี์ 1 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุ้นรอ้ยละ 75 ของทุนจด

ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทรสัต ี
ทัง้นี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ยงัปฏบิตัหิน้าทีป่รกึษาทางการเงนิในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนัท่ี 1:  
ทรสัตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิ ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ดอกเบีย้จ่าย และค่าธรรมเนียมการบรกิารทางการเงนิอื่นใหแ้ก่  บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ  
เหตผุลและความ
จ าเป็นของรายการท่ี 1 

ทรสัตจีะเป็นผูด้แูลการจ่ายค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารต่างๆ ของกองทรสัต์ตามอตัราและ
เงื่อนไขทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบแลว้จากผูจ้ดัการกองทรสัต์ และไม่เกนิอตัราทีไ่ดเ้ปิดเผยไว้
แลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 

ความสมัพนัธท่ี์  2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุ้นรอ้ยละ 75 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทรสัตทีัง้นี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ยงัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น 
1) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  
2) ผูล้งทุนในหน่วยทรสัต์ ในกรณีทีม่หีน่วยทรสัต์เหลอืจากการจองซือ้ของผูล้งทุน และ

ขอ้ตกลงในการรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ก าหนดให้ผูร้บัประกนัการจดั
จ าหน่าย (บมจ. ธนาคารกรุงเทพ) ต้องลงทุนในหน่วยทรสัต์ที่เหลอืจากการจองซื้อ 
โดย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะลงทุนในหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ
ร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี้และภายหลงัการลงทุน
เพิม่เติมในครัง้นี้จะถือหน่วยทรสัต์ไม่เกนิร้อยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของ
กองทรสัต ์

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ี 2:  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจตอ้งลงทุนในหน่วยทรสัต ์ตามขอ้ตกลงในการรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์โดย 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะลงทุนจะในหน่วยทรสัตไ์ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและ
เสนอขายในครัง้นี้และภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้จะถอืหน่วยทรสัตไ์ม่เกินรอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ัง้หมด
ของกองทรสัต ์
เหตผุลและความ
จ าเป็นของรายการท่ี 2: 

ทรัสตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ดอกเบีย้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมการบรกิารทางการเงนิอื่นใหแ้ก่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
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ความสมัพนัธท่ี์ 3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุ้นรอ้ยละ 75 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทรสัต ี 
ทัง้นี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ยงัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูใ้หกู้ย้มืเงนิ ส าหรบัลงทุนในทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้  

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ี 3: 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จะใหก้องทรสัต์กูย้มืเงนิ ไม่ว่าจะเป็นการกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้นี้ 
หรอืกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิ หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นในอนาคต โดยเป็นไปตามวงเงนิและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น
สว่นที ่2-2 ขอ้ 2.8 หวัขอ้การกูย้มืเงนิส าหรบัการลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้ 
เหตผุลและความ
จ าเป็นของรายการท่ี 3: 

เงื่อนไขตามสญัญาเงนิกูเ้ป็นเงื่อนไขทีเ่ป็นไปตามทางการคา้ปกติและไม่ท าใหก้องทรสัต์
เสยีประโยชน์ และเป็นเงื่อนไขทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงื่อนไขปกตทิีผู่ใ้หกู้เ้สนอใหก้บัลูกคา้ราย
ใหญ่ชัน้ดรีายอื่นทีม่รีปูแบบความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกนัในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนัได้ 

ความสมัพนัธท่ี์ 4 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุ้นรอ้ยละ 75 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทรสัต ี 
 ทัง้นี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจใหบ้รกิารทางการเงนิอื่นแก่กองทรสัต์ภายใต้ สทิธิ
ในการใหบ้รกิารทางการเงนิก่อนสถาบนัการเงนิอื่น ในกรณีทีอ่ตัราหรอืราคาทีก่องทรสัต์
ได้รบัจาก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เทยีบเท่ากบัหรอืดกีว่าสถาบนัการเงนิอื่น (Right to 
Match) ตามเงื่อนไขในการกูย้มืเงนิ โดยการใหบ้รกิารเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้
ทัว่ไป 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ี 4: 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ มสีทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นแก่กองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณา
เงื่อนไขการใหบ้รกิารผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นของธนาคาร เปรยีบเทยีบกบัสถาบนัทางการเงนิอื่น   
เหตผุลและความ
จ าเป็นของรายการท่ี 4: 

เงื่อนไขตามผลติภณัฑท์างการเงนิอื่น เป็นเงื่อนไขทีเ่ป็นไปตามทางการคา้ปกตแิละไม่ท า
ให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้เสนอ
ใหบ้รกิารผลติภณัฑท์างการเงนิอื่น เสนอใหก้บัลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดรีายอื่นทีม่รีปูแบบความ
เสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกนัในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนัได ้
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5.2.2 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี ในช่วงท่ีผา่นมา 
กองทรัสต์ มีร ายการธุ รกิจที่ ส า คัญระหว่ า งกองทรัสต์กับทรัสตีและบุ คคลที่ เ กี่ ย ว โย งกันกับ  

ทรสัตใีนช่วงทีผ่่านมาตัง้แต่จดัตัง้กองทรสัต์  โดยรายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่
ตกลงกนัระหว่างกองทรสัตแ์ละกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายการธรุกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี และนโยบายการก าหนดราคา  

 (หน่วย:ลา้นบาท) 
12 ธ.ค. 2557 ถึง

31 ธ.ค. 2557 
1 ม.ค. 2558 ถึง
31 มี.ค. 2558 

1 เม.ย. 2558 ถึง
30 มิ.ย. 2558 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั    
ค่าธรรมเนียมทรสัต ีตามทีร่ะบุในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 0.193 0.881 0.870 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    
ดอกเบีย้รบั ตามอตัราตลาด 1.389 0.102 0.056 
ดอกเบีย้จ่าย ตามทีร่ะบุในสญัญากูย้มืเงนิ 0.954 9.604 9.166 
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุ

ในสญัญา 34.600 - - 
ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ตามทีร่ะบุในสญัญา 5.196 - - 

 
ยอดคงค้างระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

 (หน่วย:ลา้นบาท) ณ  31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 30 มิ.ย. 2558 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมทรสัตคีา้งจ่าย 0.199 0.597 0.896 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    

ดอกเบีย้คา้งรบั 0.451 0.553 0.011 
เงนิกูย้มืระยะยาว 860.000 860.000 860.000 
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตค์า้งจ่าย 35.625 - - 
ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิคา้งจ่าย 5.350 - - 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.212 0.212 0.100 

ทีม่า: งบการเงนิของกองทรสัต์ทีส่อบทานโดยผูต้รวจสอบบญัช ี
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นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีหรอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
ในกรณีที่มกีารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัตหีรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตีในอนาคตจะมกีาร

ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1) มกีารเปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืช่องทางอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาคดัคา้นทีช่ดัเจน โดยเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วนั 

เวน้แต่ในกรณีทีม่กีารขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวใหก้ารคดัคา้นกระท าในการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ 

อนึ่ง ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัต์แสดงการคัดคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ 3) ขา้งต้น 
ในจ านวนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทรสัตจีะไม่กระท าหรอืไม่ยนิยอมให้มี
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตหีรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตดีงักล่าวขา้งตน้ 

ในกรณีทีไ่ดม้กีารแสดงขอ้มูลส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัทรสัต ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั 
ทรสัตีไว้อย่างชดัเจนแล้วในเอกสารนี้  การท าธุรกรรมดังกล่าวถือว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือ
หน่วยทรสัตห์รอืผูล้งทุนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทรสัตแ์ลว้  
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6. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธรุกิจการให้บริการเช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน 

6.1 คลงัสินค้าให้เช่า 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดของคลงัสินค้าให้เช่าในพื้นท ีศ่กึษา ซึง่ได้แก่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ ตอน
เหนอืและกรุงเทพฯ ฝ ัง่ตะวนัออก) และพื้นท ีภ่าคตะวนัออก (พื้นท ีใ่นจงัหวดัชลบุร ีระยอง ปราจนีบุร ีและฉะเช ิงเทรา) 
โดยบรษิทั ซบีี รชิาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) พบว่า ณ เดอืนมนีาคม 2558 มจี านวนคลงัสินค้าให้เช่า
ของผู้พฒันาหลกัในพื้นท ีศ่กึษาจ านวน 609 หลงั หรอืคดิเป็นอุปทานคลงัสินค้าให้เช่าจ านวนทัง้สิ้น 2,553,532 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นอุปทานในภาคกลางจ านวน 1,477,329 ตารางเมตร และอุปทานในภาคตะวันออกจ านวน 1,076,203 
ตารางเมตร 

ณ เดอืนมนีาคม 2558 อัตราการเช่าโดยรวมของคลงัสินค้าให้เช่าในพื้นท ีศ่กึษาคดิเป็นร้อยละ 80 ของอุปทาน
คลงัสินค้าให้เช่ารวม โดยมรีายละเอียดอัตราการเช่าพื้นท ีใ่นภาคกลาง และภาคตะวนัออก เท่ากบัร้อยละ 87 และร้อย
ละ 71 ตามล าดบั โดยมรีายละเอียดดงันี้ 

ภาค จ  านวนอาคาร
คลงัสินค้าให้
เช่าทัง้หมด 

(หลงั) 

พื้นท่ีอาคาร
คลงัสินค้าให้
เช่าทัง้หมด  
(ตารางเมตร) 

จ  านวนอาคาร
คลงัสินค้าให้
เช่าท่ีมีผู้เช่า 

(หลงั) 

พื้นท่ีอาคาร
คลงัสินค้าให้เช่าท่ีมี

ผู้เช่า 
(ตารางเมตร) 

อัตราการ
เช่า 

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

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

รวมทัง้หมด 609 2,553,532 465 2,040,913 80% 
ทีม่า : แผนกทีป่รกึษาการพฒันาโครงการ ซบีีอาร์อี 

 เมือ่จ าแนกตามผู้พฒันาพบว่า ผู้พฒันา 3 รายแรกครองส่วนแบ่งตลาดคลงัสินค้าให้เช่าประมาณร้อยละ 86 
ของอุปทานทัง้หมด โดยทพีาร์ค (รวมถงึกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ และทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท ี่
เก ีย่วข้อง) มส่ีวนแบ่งการตลาดมากท ีสุ่ด มพีื้นท ีอ่าคารคลงัสินค้าให้เช่าท ัง้สิ้น 1,164,688 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
46 ของอุปทานคลงัสินค้าให้เช่าท ัง้หมด ตามด้วยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช ัน่ จ ากดั มหาชน (รวมถงึกองทุนรวม
อสังหารมิทรพัย์ และทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ท ีเ่ก ีย่วข้อง) (“ดบับลวิเอชเอ”) มพีื้นท ีอ่าคารคลงัสินค้าให้
เช่ารวม 838,581 ตารางเมตร คดิเป็นร้อยละ 33 ของอุปทานคลงัสินค้าท ัง้หมด  และ บริษัท เหมราช พัฒนาท ี่ด ิน 
จ ากดั (มหาชน) มอุีปทานอาคารคลงัสินค้าให้เช่า 179,320 ตารางเมตร คดิเป็นร้อยละ 7 ของอุปทานคลงัสินค้าให้เช่า
ท ัง้หมด ตามล าดบั 
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ท่ีมา : แผนกท่ีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

หมายเหตุ :  
 ทีพาร์ค หมายถึง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยทีพาร์ค 

 เหมราช หมายถึง  บริ ษัท  เหมราชพัฒนาที่ ดิน  จ ากัด 
(มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดย 
เหมราช 

 ดับบลิวเอชเอ หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ  คอร์ปอเรชั ่น 
จ ากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยดับบลิวเอชเอ 

 พรอสเพค หมายถึง บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

 เบสท์บอนด์ หมายถึง บริษัท เบสท์บอนด์แวร์เฮาส์ จ ากัด  
 โชติธนวฒัน์ หมายถึง บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ากัด  
 ทริฟเวนท์ หมายถึง บริษัท ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จ ากัด  
 วนิโคสท์ หมายถึง บริษัท วนิโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จ ากัด 

(มหาชน)  
 ไทยพฒันาโรงงาน หมายถึง บริ ษัท ไทยพัฒนาโรงงาน

อุต ส า หก ร ร ม จ า กั ด ( มหา ชน )  แ ละ กอ งทุ น ร วม
อสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยไทยพฒันาโรงงาน 

อัตราค่าเช่าอาคารคลงัสินค้าให้เช่าในขอบเขตพื้นท ีศ่กึษา อยู่ระหว่าง 135 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ถึง 
220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ท ัง้นี้ คลงัสินค้าท ีส่ร้างข ึ้นตามความต้องการโดยเฉพาะเจาะจงของลูกค้า (Build to 
Suit) จะมคี่าเช่าท ีสู่งกว่าอัตราค่าเช่าคลงัสินค้าส าเรจ็รูป เนือ่งจากอาคารมคีุณลกัษณะเฉพาะตวั ดงันัน้ ราคาค่าเช่าของ
อาคารคลงัสินค้าแบบ Build to Suit จะข ึ้นอยู่กบัรายละเอียดจ าเพาะตามข้อก าหนดทีผู้่เช่าต้องการ  

ภาค ราคาเสนอเช่าต า่สดุ 

(บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน) 

ราคาเสนอเช่าสงูสดุ 

(บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน) 

ราคาเสนอเช่าเฉล่ีย 

(บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน) 

ภาคกลาง 135 180 158 

ภาคตะวนัออก 135 220 178 

ทีม่า : แผนกทีป่รกึษาการพฒันาโครงการ ซบีีอาร์อี 

ทัง้นี้ อัตราค่าเช่าส าหรบัคลงัสินค้าให้เช่าจะข ึ้นอยู่กบัโซนทีต่ ัง้ของคลงัสินค้าให้เช่า โดยสามารถแบ่งได้เป็น
คลงัสินค้าให้เช่าท ีต่ ัง้อยู่ในโซนปลอดอากร (Free Zone) และโซนทัว่ไป (General Zone) โดยผู้พฒันาอสังหารมิทรพัย์
ด้านคลงัสินค้าให้เช่าให้ข้อมูลว่าอัตราค่าเช่าส าหรบัคลงัสินค้าให้เช่าและคลงัสินค้าให้เช่าท ีม่ที ีต่ ัง้อยู่ในโซนปลอดอากร
จะสูงกว่าอัตราค่าเช่าในโซนทัว่ไปประมาณ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ทีพาร์ค, 46% 

ดบับลิวเอชเอ, 33% 

เหมราช, 7% 

โชติธนวฒัน์, 2% 
พรอสเพค, 5% 

วินโคสท์, 1% 
เบสท์บอนด์, 5% 

ทริฟเวนท์, 0% ไทยพฒันาโรงงาน, 
1% 

อุปทานอาคารคลงัสินค้าให้เช่าจ  าแนกตามผู้พฒันา ณ เดือนมีนาคม 2558 
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 นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรยงัจะข ึ้นอยู่ก ับขนาดของอาคารท ี่เช่า ซึ่งโดยท ัว่ไปแล้วผู้พัฒนา
อสังหารมิทรพัย์ท ีเ่ป็นเจ้าของอาคารให้เช่าจะให้ส่วนลดส าหรบัอาคารขนาดใหญ่ เมือ่พิจารณาจากข้อ มูลในอดีตจะ
พบว่า ส่วนลดโดยทัว่ไปส าหรบัการเช่าอาคารขนาดใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5 ถงึ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ท ัง้นี้ 
ส่วนลดดงักล่าวยงัอาจจะข ึ้นอยู่กบัปจัจยัอื่นๆ ด้วยอาทเิช่น ลกัษณะของอาคารท ีเ่ช่า และระดบัของการแข่งขนัส าหรบั
อาคารให้เช่าขนาดใหญ่ในเขตท าเลท ีต่ ัง้นัน้ๆ 

 ส าหรบัอุปทานของคลงัสินค้าให้เช่าในอนาคตนัน้ CBRE ส ารวจพบว่ามคีลงัสินค้าให้เช่าในภาคกลางและภาค
ตะวนัออกท ีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสร้างประมาณ 386,000 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 15 ของอุปทานคลงัสินค้าให้
เช่าในปจัจุบัน โดยร้อยละ 52 ของอุปทานคลงัสินค้าให้เช่าในอนาคตถูกพฒันาโดยทพีาร์ค ท ัง้นี้ โดยท ัว่ไประยะเวลาใน
การสร้างคลงัสินค้าให้เช่าจะอยู่ท ีป่ระมาณ 6 ถงึ 8 เดอืน 

ผู้พฒันา ภูมิภาค จ  านวน (หลงั) พื้นท่ีระหว่างก่อสร้าง (ตารางเมตร) 
ทพีาร์ค พื้นท ีศ่กึษาท ัง้หมด 30 203,000 
ดบับลวิเอชเอ ภาคกลาง ไม่พบข้อมูล 69,000 
โชตธินวฒัน์ ภาคตะวนัออก 18 14,000 
พรอสเพค ภาคกลาง 6 11,000 
วนิโคสท์ ภาคตะวนัออก 4 4,000 
ทรฟิเวนท์ ภาคตะวนัออก 1 3,000 
ทพิย์โฮลดิ้ง ภาคกลาง 4 82,000 
ทัง้หมด มากกว่า 63 386,000 

หมายเหตุ  
 ทีพาร์ค หมายถึง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากัด 
 ดับบลิวเอชเอ หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ  คอร์ปอเรชั ่น 

จ ากัด (มหาชน)  
 โชติธนวฒัน์ หมายถึง บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ากัด 
 พรอสเพค หมายถึง บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  

 วนิโคสท์ หมายถึง บริษัท วนิโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จ ากัด 
(มหาชน) 

 ทริฟเวนท์ หมายถึง บริษัท ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ทิพย์โฮลด้ิง หมายถึง บริษัท ทิพย์โฮลด้ิง จ ากัด 
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6.2 โรงงานให้เช่า 

จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดของโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าในพื้นท ีศ่กึษา ซึง่ได้แก่ภาคกลาง (กรุงเทพฯ 
ตอนเหนอืและกรุงเทพฯ ฝ ัง่ตะวนัออก) และพื้นท ี่ภาคตะวันออก (พื้นท ี่ในจังหว ัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และ
ฉะเชงิเทรา) โดยบรษิทั ซบีี รชิาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) พบว่า ณ เดือนมีนาคม 2558 มีจ านวน
โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าของผู้พฒันาหลกัในพื้นท ีศ่กึษาจ านวน 1,544 หลงั หรอืคดิเป็นอุปทานโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า
จ านวนทัง้สิ้น 2,815,213 ตารางเมตร แบ่งเป็นอุปทานในภาคกลางจ านวน 1,230,220 ตารางเมตร และอุปทานในภาค
ตะวนัออกจ านวน 1,584,993 ตารางเมตร 

ช่วงก่อนวกิฤตน ้าท่วมในปี 2554 โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าในภาคกลางโดยเฉพาะพื้นท ีใ่นกรุงเทพฯ ตอนเหนือ 
ได้รบัความนยิมสูงสุดเมือ่เทยีบกบัพื้นท ีอ่ื่นๆ ในขอบเขตทีศ่กึษา เนือ่งจากพื้นท ีด่งักล่าวเป็นท าเลยุทธ์ศาสตร์ของ
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ ส าหรบัในภาคตะวนัออกตะวนัออกจงัหวดัชลบุรเีป็นพื้นท ีท่ ีไ่ด้รบัความนยิมสูงสุดในการ
พฒันาโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า เนือ่งจากระยะทางซึง่ใกล้กบัศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ท ัง้ในกรุงเทพฯ และท่าเรือน ้ าลึก
แหลมฉบัง 

ภาพรวมอัตราการเช่าของโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2558 มอีัตราการเช่าอยู่ท ี่ร้อยละ 74 
ของอุปสงค์โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่ารวมส าหรบัพื้นท ีศ่กึษา โดยมรีายละเอียดอัตราการเช่าพื้นท ีใ่นภาคกลาง และภาค
ตะวนัออก เท่ากบัร้อยละ 71 และร้อยละ 76 ตามล าดบั โดยมรีายละเอียดดงันี้ 

ภาค จ  านวนอาคาร
โรงงาน

ส าเรจ็รปูให้เช่า
ทัง้หมด 
(หลงั) 

พื้นท่ีอาคาร
โรงงาน

ส าเรจ็รปูให้เช่า
ทัง้หมด  

(ตารางเมตร) 

จ  านวนอาคาร
โรงงาน

ส าเรจ็รปูให้เช่า
ท่ีมีผู้เช่า 

(หลงั) 

พื้นท่ีอาคารโรงงาน
ส าเรจ็รปูให้เช่าท่ีมีผู้

เช่า 
(ตารางเมตร) 

อัตราการ
เช่า 

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

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

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

เมือ่จ าแนกตามผู้พฒันาพบว่า ผู้พฒันา 3 รายแรกครองส่วนแบ่งตลาดโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าประมาณร้อยละ 73 ของ
อุปทานทัง้หมด โดยไทคอน (รวมถงึกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ท ี่
เก ีย่วข้อง) มส่ีวนแบ่งการตลาดมากท ีสุ่ด มพีื้นท ีอ่าคารโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าท ัง้สิ้น 1,111,680 ตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 39 ของอุปทานโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าท ัง้หมด ตามด้วยบรษิทั บรษิทั เหมราช พฒันาท ีด่นิ จ ากดั  มพีื้นท ีอ่าคาร
โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่ารวม 523,359 ตารางเมตร คดิเป็นร้อยละ 19 ของอุปทานโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าท ัง้หมด และ 
บรษิทั ทพิย์โฮลดิ้ง จ ากดั มอุีปทานอาคารโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า 430,181 ตารางเมตร คดิเป็นร้อยละ 15 ของอุปทาน
โรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าท ัง้หมด ตามล าดบั 
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ท่ีมา : แผนกท่ีปรึกษาการพฒันาโครงการ ซีบีอาร์อี 

หมายเหตุ :  
 ไทคอน หมายถึง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั ่น 

จ ากัด (มหาชน) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยไทคอน 

 เหมราช หมายถึง  บริ ษัท  เหมราชพัฒนาที่ ดิน  จ ากัด 
(มหาชน) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยเหมราช 

 อมตะ ซัมมทิ หมายถึง บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ 
จ ากัด กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยอมตะ ซัมมทิ 

 ป่ินทอง หมายถึง บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยป่ินทอง 

 ไทยพฒันาโรงงาน หมายถึง  บริ ษัท  ไทยพัฒนาโรงงาน
อุต สา ห กร รม  จ ากั ด (มห าชน ) แ ล ะกอง ทุ นร วม
อสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1  

 พรอสเพค หมายถึง บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
 ริช แอสเซ็ท หมายถึง บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 ดับบลิวเอชเอ หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ  คอร์ปอเรชั ่น 

จ ากัด (มหาชน) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารโดยดับบลิวเอชเอ 

 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค หมายถึง บริ ษัท 304 อัน ดัสเตรียล 
ปาร์ค จ ากัด 

 ชีวาทัย หมายถึง บริษัท ชีวาทัย จ ากัด 

อัตราค่าเช่าอาคารโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าในขอบเขตพื้นท ีศ่กึษา อยู่ระหว่าง 120 บาทต่อตารางเมตร ถงึ 250 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ภาค ราคาเสนอเช่าต า่สดุ 

(บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน) 

ราคาเสนอเช่าสงูสดุ 

(บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน) 

ราคาเสนอเช่าเฉล่ีย 

(บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน) 

ภาคกลาง 120 250 185 

ภาคตะวนัออก 130 240 185 

ทีม่า : แผนกทีป่รกึษาการพฒันาโครงการ ซบีีอาร์อี 

ราคาเสนอเช่าของโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่านัน้ มคีวามแตกต่างกนัไปในเขตอุตสาหกรรมท ัว่ไป และเขตปลอด
อากร หรอืเขตประกอบการค่าเสร ีรวมถงึขนาดของโรงงาน คุณลกัษณะของอาคาร และปรมิาณของอุปทานของขนาด
นัน้ๆ ในพื้นท ี ่

ไทคอน, 39% 

เหมราช, 19% 

ทิพย์โฮลดิ้ง, 
15% อมตะ ซมัมิท, 7% 

ป่ินทอง, 6% 
ไทยพฒันาโรงงาน, 4% 

พรอสเพค, 3% 

ริช แอสเซ็ท, 3% 
ดบับลิวเอชเอ, 2% 

304 อินดสัเตรียล ปาร์ค, 
1% ชีวาทยั, 1% 

อุปทานอาคารโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า จ  าแนกตามผู้พฒันา ณ เดือนมีนาคม 2558 
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 ส าหรบัอุปทานของอาคารโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าในอนาคตนัน้ CBRE ส ารวจพบว่ามโีรงงานส าเรจ็รูปให้เช่า
ในภาคกลางและภาคตะวนัออกท ีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสร้างประมาณ 180,000 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 6 ของ
อุปทานโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าในปจัจุบัน โดย บรษิทั ทพิย์โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นผู้พฒันาอุปทานอาคารโรงงานส าเรจ็รูปให้
เช่าในอนาคตมากท ีสุ่ด มพีื้นท ีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 110,300 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 61 ของอุปทานโรงงาน
ในอนาคตให้เช่าในอนาคต ตามด้วยไทคอนซึง่มโีรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 41,100 ตาราง
เมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 23 ของอุปทานโรงงานในอนาคตให้เช่าในอนาคต  

ผู้พฒันา ภูมิภาค จ  านวน (หลงั) พื้นท่ีระหว่างก่อสร้าง (ตารางเมตร) 
ทพิย์โฮลดิ้ง ภาคกลาง 59 110,300 
รชิ แอสเซท ภาคกลาง 6 6,000 
ป่ินทอง ภาคตะวนัออก ไม่พบข้อมูล 2,600 
อมตะ ซมัมทิ ภาคกลาง 8 21,000 
ไทคอน พื้นท ีศ่กึษาท ัง้หมด 15 41,100 
ทัง้หมด มากกว่า 88 180,000 

หมายเหตุ  
 ทิพย์โฮลด้ิง หมายถึง ทิพย์โฮลด้ิง จ ากัด 
 ริช แอสเซ็ท หมายถึง บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 ป่ินทอง หมายถึง บริษัท ป่ินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด 

 อมตะ ซัมมทิ หมายถึง บริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ 
จ ากัด 

 ไทคอน หมายถึง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  คอนเน็คชั ่น 
จ ากัด (มหาชน) 
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7. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกองทรสัต ์

 
7.1 การจดัตัง้กองทรสัต ์
7.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกองทรสัต ์

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(กองทรสัต์) ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามพ.ร.บ ทรสัต์ เมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2557 
ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (“TREIT”)  

โดยมทีรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์ ท าหน้าที่ในการจดัการกองทรสัต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

กองทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate 
Investment Trust, “REIT”) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัต์ไดย้ื่นค าขอใหร้บัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ได้มีค าสัง่รบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนภายใต้ชื่อย่อ
หลกัทรพัย ์“TREIT” โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นหมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2558 

ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครัง้นี้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และจะท าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทรสัต์ในดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึการ
ลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของกองทรสัต์ การจดัหาแหล่งเงนิทุน การคดัเลอืกผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ บรษิัท ไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค จ ากดั (“ทพีารค์”) และ บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในครัง้นี้ เพื่อน า
ทรพัยส์นิดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง โอนและ/หรอื จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยต่์างๆ ที่กองทรสัต์
ไดล้งทุนหรอืมไีว ้โดยรายไดท้ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ไดแ้ก่ 
ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารสว่นกลาง 
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7.1.2 กระบวนการขัน้ตอนในการเพ่ิมทุน 
ขัน้ตอนท่ี 1 การขอมติท่ีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

ผู้จดัการกองทรสัต์เรยีกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตใ์หม้กีารเพิม่ทุน โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 
4 (สี่) ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ขัน้ตอนท่ี 2 การขออนุญาต ผูจ้ดัการกองทรสัตย์ื่นขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 การเสนอขาย หลงัจากทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในขัน้ตอนที ่2 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเสนอขายหน่วยทรสัตผ์่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 6 เดอืน  

ขัน้ตอนท่ี 4 การน าหน่วยทรสัตเ์ข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหห้น่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดการจองซือ้และช าระค่า
หน่วยทรสัต ์
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7.1.3 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
โดยมวีตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
(Real Estate Investment Trust, “REIT”) ตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมวีตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรสัต์เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ เมื่อกองทรัสต์น าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สินหลักของ
กองทรสัต์แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะแต่งตัง้ ทพีารค์ และ ไทคอน เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) 
ส าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้นี้ เพื่อน าทรพัยส์นิดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่า
ช่วง โอน และ/หรอืจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ ที่กองทรสัต์ได้ลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งรายได้ที่กองทรสัต์จะได้รบัจากการ
ด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง โดยการ
ด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบัดูแลโดยทรสัตีเพื่อให้การด าเนินงานของผู้จดัการ
กองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  ตลอดจน
หลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรสัต์ รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด ทัง้นี้ 
กองทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัโดยการใหเ้ช่าและ/หรอื ใหเ้ช่าช่วงแก่ผูเ้ช่ารายย่อย โดยจะไม่ด าเนินการใน
ลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรสัต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่นเช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น อีกทัง้จะไม่น า
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ชา่แก่บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดั
ต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

โครงสรา้งของกองทรสัตส์ามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี้ 

 
 

  

บุคคลท ีเ่ก ีย่วโยงกนั
กบัผู้จดัการกองทรสัต์ นกัลงทุนท ัว่ไป

Real Estate 
Investment Trust

บรหิารจดัการ
กองทรสัต์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัย์ไทคอน

ผู้ถือหน่วยทรสัต์

ทรสัตีผู้จดัการกองทรสัต์

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ทพีาร์ค และ ไทคอน

ตรวจสอบดูแล
กองทรสัต์

ค่าธรรมเนยีม

ประโยชน์ตอบแทน เงนิลงทุน

ทรพัย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม ได้แก่
• กรรมสิทธิ  ในท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า
• สิทธิการเช่าท่ีดินระยะเวลา 30 ปี และกรรมสิทธิ  ใน
อาคารคลงัสินค้า

• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าระยะเวลา 30 ปี
• สิทธิการเช่าท่ีดิน และอาคารคลัง สินค้าระยะเวล า
ประมาณ    ปี

• กรรมสิทธิ  ในท่ีดินและอาคารโรงงาน
• สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงงานระยะเวลา 30 ปี

ผู้เช่ารายย่อย

ค่าธรรมเนยีม

บรหิารจดัการ
ทรพัย์สิน

ค่าธรรมเนยีม

ค่าเช่าให้เช่าท ีด่นิและอาคาร
การให้บรกิาร
กระแสเงนิสด

ความหมายของสญัลกั  ์
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7.2 สรปุสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

การบรหิารจดัการกองทรสัตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตซ์ึง่มสีรุปสาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
คู่สญัญา (1) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต ์ 

(“ผู้ก่อตัง้ทรสัต์”) และในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ (“ผู้จดัการ
กองทรสัต”์) 

(2) บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะ 
ทรสัต ี(“ทรสัต”ี) 

ชื่อ อายุ ประเภท และวตัถุประสงคข์อง
กองทรสัต ์

(1) ชื่อของกองทรสัต์คอื ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า 
TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment 
Trust หรอืชื่อย่อว่า TREIT  

(2) มวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงนิทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป และน าเงนิที่
ได้จากการระดมเงนิทุนไปซื้อหรอืเช่าอสงัหารมิทรพัย ์รบัโอน
ซึง่อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวโดยการใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัย์ และการจดัการผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกบั
การให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย์  ตลอดจนท าการปรับปรุ ง 
เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิต่างๆ 
ที่กองทรสัต์ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการ
ลงทุนในทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรอืการหา
ดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องก าหนด นอกจากนี้  ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบยีน 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ วนัทีคู่่สญัญาลงนามในสญัญาฉบบันี้ และผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้โอนเงนิจาก
การจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ี

ทรพัยส์นิเริม่ตน้ของกองทรสัต ์ เงนิทีผู่้ก่อตัง้ทรสัต์ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขาย
หน่วยทรสัตค์รัง้แรก 
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หน่วยทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ (1) สทิธิในการได้รบัประโยชน์จากกองทรสัต์แบ่งออกเป็นหน่วย 
หน่วยละเท่าๆ กนั เรยีกว่าหน่วยทรสัต ์หน่วยทรสัตใ์หส้ทิธแิก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัตใ์นการเป็นผูร้บัประโยชน์จากกองทรสัต ์ดงันี้ 
(ก) สทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทนและเงนิคนืทุนเมื่อเลิก

กองทรสัต ์
(ข) สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืทุนเมื่อมกีารลดทุนช าระแลว้ของ

กองทรสัต ์
(ค) สทิธใินการโอนหน่วยทรสัต ์
(ง) สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการ

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย
มคีะแนนเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หน่วยทรสัตท์ีต่นถอื 

(จ) สทิธใินการจ าน าหน่วยทรสัต์ 
(ฉ) สทิธอิื่นๆ ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. 

ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย ์
(2) ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่มสีทิธขิายคนืหรอืไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต ์
ความรบัผดิของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (1) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่ต้องรบัผดิต่อผู้จดัการกองทรสัต์หรอืทรสัตี

ในการช าระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ หลงัจากที่ได้
ช าระเงนิค่าหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่มี
ความรบัผดิอื่นใดเพิม่เตมิอกีส าหรบัหน่วยทรสัตท์ีถ่อืนัน้ 

(2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์หรอืเจา้หนี้ของกองทรสัต ์

ขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

(1) บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถือหน่วยทรสัต์ได้ไม่เกนิร้อย
ละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรสัต ์

(2) กองทรสัต์จะมผีู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวได้ไม่เกิน
รอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะถอืหน่วยทรสัต์ได้ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในสดัส่วนอื่น
ใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทรสัตจีะถอืหน่วยทรสัต์ได้
ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรอืในสดัส่วนอื่นใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
เ ว้ น แ ต่ จ ะ ไ ด้ รับ ก า รผ่ อ นผัน จ า กส า นั ก ง า น  ก . ล . ต . 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรสัต ์ กองทรสัต์ไม่มขีอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรสัต์ อย่างไรกด็ ีหากการโอน
หน่วยทรัสต์จะท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด ถือหน่วยทรัสต์เกิน
ขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัต์ นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์จะปฏเิสธการ
โอนหน่วยทรัสต์ในส่วนที่จะท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยเกิน
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยทรสัต ์
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การเพิม่ทุนของกองทรสัต ์ (1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูด้ าเนินการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ โดย

กองทรสัต์สามารถเพิม่ทุนได้เมื่อมวีตัถุประสงค์ในการเพิม่ทุน
ดงัต่อไปนี้ 
(ก) เพื่ อ ลงทุ น ในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ เช่ า

อสงัหารมิทรพัย์เพิม่เติม หรอืเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิอื่น
ใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดให้
เป็นทรพัยส์นิหลกั 

(ข) เพื่อด าเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง และ/หรือ
ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้มาจากการ
ลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หา
ผลประโยชน์ หรอืเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาด หรอื
ความตอ้งการของลูกคา้ หรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

(ค) เพื่อน าเงนิทีไ่ด้จากการเพิม่ทุนมาช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอื
ภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(ง) เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิอื่นตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนใน
ประกาศ สร. 26/2555 

(จ) เหตุอื่นตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

(ฉ) วัตถุประสงค์อื่นตามที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควร 
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ซึ่งต้องไม่ขดั
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่พ.ร.บ. ทรัสต์ และ/หรือ
ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(2) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่
แสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่า การจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนจะเป็นไป
ตามอตัราและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยจะต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หากเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เ ป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ซึง่ถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงคดัค้าน และผู้จดัการกองทรสัต์ต้องขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์กบัส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ต้องด าเนินการเพิม่
ทุนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
มมีตอินุมตัเิพิม่ทุน 
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การเพิม่ทุนของกองทรสัต ์(ต่อ) (3) การเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน จะต้อง
ได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน หากเป็นการเพิม่ทุนโดยเสนอขายหน่วยทรสัต์เป็น
การเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์บางราย ต้องไม่มผีูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ซึง่ถือหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงคดัค้านและผู้จดัการกองทรสัต์ต้องขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรสัตก์บัส านกังาน ก.ล.ต.  

การลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์ (1) ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการลดทุน
ช าระแล้วของกองทรสัต์ โดยกองทรสัต์สามารถลดทุนไดเ้มื่อมี
วตัถุประสงคใ์นการลดทุนดงัต่อไปนี้ 
(ก) เมื่อกองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยู่ภายหลงั

การจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการตดัจ าหน่ายสทิธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี้  ต้องปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิว่ากองทรสัตไ์ม่มกี าไรสะสมเหลอือยู่แลว้ 

(ข) มลูค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตล์ดลงจากการประเมนิ
ค่า หรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

(ค) กองทรสัต์มกีารเพิม่ทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอสงัหารมิทรพัย์
เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขัดข้องในภายหลังท าให้ไม่
สามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(ง) กองทรสัต์มรีายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสดและไม่มเีหตุ
ตอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของ
กองทรสัต์ตามรายการเกี่ยวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(จ) เฉพาะในการลงทุนครัง้แรกของกองทรัสต์ ในกรณีที่
ก อ ง ท รัส ต์ ร ะ ดมทุ น ไ ด้ เ พี ย งพอที่ จ ะ ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดที่ระบุในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลู แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาลงทุนในทรพัยส์นิ
ทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยบ์างรายการ และมเีงนิส่วนทีเ่หลอื
จากจ านวนเงนิทีผู่้จดัการกองทรสัต์ไดร้บัจากการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต ์

(ฉ) กรณีอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของ
กองทรสัตไ์ด ้

(ช) เหตุอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการลดทุนช าระแลว้ดว้ยวธิกีารลด
มูลค่าหน่วยทรัสต์ โดยต้องได้รับคะแนนจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เว้น
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แต่กรณีทีส่ามารถด าเนินการลดทุนช าระแลว้ไดโ้ดยไม่ต้องมมีติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืกรณีทีล่ดทุนช าระแลว้ตามกรณี 
(ก) – (จ) ขา้งตน้  

การลงทุนของกองทรสัต ์ ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตส์ามารถลงทุน  
ได้แก่ อสงัหารมิทรพัย์ สทิธใินอสงัหารมิทรพัย์ และหลกัทรพัย์ หรือ
ทรพัยส์นิอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด โดยการลงทุนของ
กองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และ
ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึง่มสีองประเภทดงันี้ 
(1) การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 

(ก) กองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลกัษณะที่เป็นโรงงาน คลังสินค้า 
และ/หรือ ส านักงาน เพื่ อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ   สิทธิ
ครอบครอง หรือสทิธิการเช่า (รวมถึงสทิธิการเช่าช่วง) 
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือ
อุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(ข) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นการ
ไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัย์ทีม่กีารออก น.ส. 3 ก. หรอืเป็น
การได้มาซึ่งสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรัพย์ที่มีการออก
ตราสารแสดงกรรมสทิธิ  หรอืสทิธคิรอบครองประเภท น.ส. 
3 ก.  

(ค) อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่นใดตามทีส่ านกังาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิหลกั ที่
ได้มาพร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมูลค่ารวมกนั
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรสัต์ทีข่ออนุญาต
เสนอขาย (ถ้ามีในแต่ละครัง้) รวมทัง้จ านวนเงินกู้ยืม 
(หากม)ี 

(ง) กองทรสัต์อาจลงทุนในโครงการทีย่งัก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็
ได ้โดยมูลค่าของเงนิลงทุนที่จะท าใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ 
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้อง
แสดงได้ว่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อการพฒันา
ดงักล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรสัต์
ดว้ย 

(จ) เ ฉ พ า ะ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ท รัพ ย์ สิน ห ลั ก ใ นค รั ้ง แ ร ก 
อสงัหาริมทรพัย์ที่ได้มามีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500
ลา้นบาท 

(ฉ) การลงทุนในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม 
ตอ้งเป็นการลงทุนผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
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กองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึง่กองทรสัต์ต้องถอืหุน้
ในบริษัทดังกล่าวในอัตราส่วนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนประกาศก าหนด และแสดงไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไก
ที่จะท าให้ทรสัตีและผู้จดัการกองทรสัต์สามารถดูแลและ
ควบคุมใหบ้รษิทัดงักล่าวมกีารประกอบกจิการเป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ในท านองเดียวกับกรณีที่กองทรัสต์
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้โดยตรง  

(2) การลงทุนในทรพัยส์นิอื่น 
กองทรสัต์อาจลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อการบรหิารสภาพคล่อง 
หรอืหาดอกผลจากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ได ้ตามประกาศ สร. 
26/2555 
 

เงื่อนไขการลงทุนในทรพัยส์นิ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถใช้ดุลพนิิจในการพจิารณาก าหนดเงื่อนไข
การลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์โดยในกรณีทีม่กีารก าหนดเงื่อนไขดงักล่าว จะตอ้งเปิดเผย
ไว้อย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสอืชี้ชวน และให้
ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขการลงทุนดังกล่าว รวมถึงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่
ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนประกาศก าหนด  
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การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั (1) การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์  
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการได้มา
ซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ 
(ก) ตรวจสอบหรอืสอบทาน (การท า Due Diligence) ขอ้มูล

และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักและ
อุปกรณ์ (ถ้าม)ี เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการ
เปิดเผยขอ้มูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า 
หรอืผูโ้อนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องจดั
ให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย 

(ข) ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิหลกัอย่างน้อยตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ค) ใ น ก ร ณี ที่ ก อ ง ท รั ส ต์ จ ะ ล ง ทุ น ใ น สิท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการผดิสญัญาเช่า หรอืการ
ไม่บงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการ
ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวต่อทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(2) การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ นอกจากจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(ก) จะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ

กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุดของ
กองทรัสต์ สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่ เ ป็นธรรม 
ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์
อยู่ในอัตราที่เหมาะสม และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียร่วม
ตดัสนิใจในการเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(ข) ได้รบัความเหน็ชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไป
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  

(3) การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 
(ก) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ข) ต้องกระท าโดยเปิดเผย และเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรสัต์ สมเหตุสมผลและใช้
ราคาทีเ่ป็นธรรม ค่าใช้จ่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรยีก
เก็บจากกองทรสัต์อยู่ในอตัราที่เหมาะสม และไม่มีผู้มี
สว่นไดเ้สยีร่วมตดัสนิใจในการเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(ค) หากการจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกันัน้เกิดขึน้ก่อน 1 ปีนับ
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แต่วันที่กองทรสัต์ได้มาซึ่งทรัพย์สนิหลกันัน้ และเป็น
การจ าห น่ายทรัพย์สินหลักที่ กองทรัสต์ ได้มาซึ่ ง
กรรมสทิธิ  ให้แก่เจ้าของเดิม จะต้องเป็นกรณีที่จ าเป็น
และสมควรโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

(4) การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ จะต้องมีกระบวนการขอความ
เหน็ชอบ ดงันี้ 
(ก) หากเป็นทรัพย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 ของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมของทรัสต์ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ข) หากเป็นทรัพย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุม
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

การกูย้มืเงนิของกองทรสัต ์ (1) กองทรสัต์อาจกู้ยมืเงนิได ้ดว้ยวธิกีารต่างๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดั
เฉพาะ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การออกตราสาร
ปร ะ เภท ต่ า งๆ  ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ส า นั ก ง าน  ก . ล . ต . 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะ
ประกาศก าหนด อาทิเช่น ตราสารหนี้  หุ้นกู้ หรือการเข้าท า
สญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มื ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นการกูย้มืโดยมี
ทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ป็นหลกัประกนัหรอืไม่กต็าม  

(2) จ านวนเงินที่กู้ยืมจะต้องไม่เกินสดัส่วนที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ 

(3) กองทรสัต์อาจก่อภาระผูกพนัตามข้อก าหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การน าทรัพย์สินของ
กองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิกูย้มื 

(4) ในการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของ
กองทรสัต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของกองทรสัต์ หรือ
เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ หรือเพื่ อ
วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์จะพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการ
กูย้มืเงนิ รวมถึงการให้หลกัประกนัใดๆ และแจ้งความคบืหน้า
พรอ้มขอ้สรุปในการด าเนินการดงักล่าวแก่ทรสัต ีและทรสัตแีละ
ผูจ้ดัการกองทรสัตล์งนามร่วมกนัในการเขา้ท าสญัญา และ/หรอื
เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน หรือก่อภาระผูกพันแก่ทรพัย์สนิของ
กองทรสัต ์และ/หรอื ท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนักบัทรสัตไีด ้
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การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือ 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่มสี่วนได้
เสียเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้  

(2) เว้นแต่การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์
หรอื บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดแ้สดงขอ้มูล
ไวอ้ย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนแลว้ 
การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือ 
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตต์้อง 
 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตาม

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรือ

ตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์
ขึ้นไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
หรือเกินกว่ าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที่
ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง  

การท าธุ รกร รมที่ เ ป็ นการขัดแย้งทา ง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัต ี

(1) การท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัต์กบัทรสัตี ต้องมสีาระส าคญัไม่ขดัหรอืแย้งกบัมาตรา 
31 แห่งพ.ร.บ. ทรสัต ์และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ให้ถือว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระและจะรับเป็นทรัสตีของ
กองทรสัตม์ไิดใ้นกรณีดงันี้  
(ก) มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัตด์งันี้ 

1. เป็นผูถ้อืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัต์เกนิรอ้ยละ 5  
2. มผีูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูถ้อืหุน้ในทรสัตเีกนิรอ้ย

ละ 5  
3. มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ในทรสัตเีป็นบุคคลเดยีวกบัผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
4. มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบุคคล

เดียวกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์

5. มคีวามเกีย่วขอ้งไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มกบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ท านองเดยีวกบั 1 – 4 ขา้งต้น 
หรือในลักษณะอื่นอย่างมีนัยส าคัญที่อาจท าให้ 
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ทรสัตขีาดความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
(ข) เป็นหรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูท้ีจ่ะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า 

หรอืใหส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัยแ์ก่กองทรสัต์ในลกัษณะที่
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

(3) หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัเข้าเป็นทรสัตีของกองทรัสต์
ว่าทรสัตีขาดความเป็นอิสระ ให้ทรัสตีแจ้งส านักงาน ก.ล.ต. 
พร้อมแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะท า
ให้ทรัสตีปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว และใหด้ าเนินการตามมาตรการ
ทีแ่สดงไว ้เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

(4) ทรสัตจีะกระท าการใดทีข่ดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์หรอื
อาจท าให้ทรสัตีขาดความเป็นอิสระมไิด้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(ก) มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็น

ธรรมของธุรกรรมดงักล่าว 
(ข) มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบ

ก่อนอย่างเพยีงพอแลว้โดยบุคคลดงักล่าวไม่คดัคา้นหรอื
คัดค้านในจ านวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
กระท าทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์คอืคดัคา้นไม่เกนิกว่า 1 ใน 
4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศปจัจุบนั 

การขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ (1) วธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตอ้งท าโดยวธิกีารจดัประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ เวน้แต่มปีระกาศส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน อนุญาตใหม้กีารขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยไม่ต้องมกีารจดั
ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะเป็นผู้จดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีดงัต่อไปนิ้ 
(ก) การประชุมสามญัประจ าปี  

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญ
ประจ าปีของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ขึน้ภายใน 4 เดอืนนับแต่
วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทรสัต ์

(ข) การประชุมวสิามญั 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญ
ประจ าปีของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
1 เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรใหเ้รยีกประชมุผู้

ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
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กองทรสัต ์
2 เมื่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์ซึง่ถือหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้
ผู้จดัการกองทรสัต์เรยีกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์
โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่าง
ชดัเจนในหนังสอืนัน้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 
เดอืนนบัแต่ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(2) เหตุในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(ก) การได้มาหรือจ าห น่ายไปซึ่ งทรัพย์สินหลักของ

กองทรสัตท์ีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
รวมของกองทรสัต ์

(ข) การออกตราสารหนี้ หรอืหลกัทรพัยป์ระเภทหนี้ 
(ค) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรัสต์

เฉพาะกรณีที่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่
ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ง) การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งมขีนาดรายการตัง้แต่
20 ลา้นบาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(จ) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืน
เงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรสัต ี
(ช) การเปลี่ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์และการแต่งตัง้

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 
(ซ) การแก้ไขเพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ในเรื่องที่กระทบ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นการ
เพิ่ ม อัต ร าค่ า ธ ร รม เ นี ย ม  แ ล ะ / ห รือ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
นอกเหนือจากอตัราสงูสดุทีร่ะบุในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ฌ) การเลกิกองทรสัต ์
(ญ) เหตุอื่นใดตามทีท่รสัต ีและ/หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็

ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรทีจ่ะเสนอเรื่องใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื่องดงักล่าว 

(ฎ) เหตุอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 
(3) องคป์ระชุม  

ในการประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ต้องมผีู้ถือหน่วยทรสัต์เขา้ร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผู้
ถือหน่วยทรสัต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรสัต์นับรวมกันไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-7 หน้า 15 จาก 27 
 

ทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม 
(4) วธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มคีะแนนเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หน่วยทรสัต์ทีต่น
ถอื โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตอ้งไม่เป็น
ผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องทีพ่จิารณา 

(5) มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 
(ก) ในกรณีทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
(ข) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มี

มลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต ์

2 การเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงนิทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์ เวน้
แ ต่ เ ป็ นกา รลดทุ นช า ร ะแ ล้ วต าม เห ตุที่ ไ ม่
จ าเป็นตอ้งไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

3 การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต ์
4 การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต่ 20 ลา้นบาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่
มลูค่าใดจะสงูกว่า 

5 การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนื
ทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

6 การเปลีย่นแปลงทรสัต ี
7 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเรื่องที่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 
8 การเลกิกองทรสัต ์

ก า ร จ่ า ย ป ร ะ โ ย ช น์ ต อบแทนแก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรสัต ์

(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้
ของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่สิน้รอบปีบญัชี
หรอืรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้  

(2) กองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ เว้นกรณีที่กองทรสัต์มียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์
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การจ ากัดสิทธิและประโยชน์ตอบแทนและ
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผู้ถอืหน่วยทรสัต์
ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนดในเรื่องข้อจ ากัดการถื อ
หน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ ากดัสทิธิและประโยชน์ตอบแทน
และสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงัต่อไปนี้ 
(1) ไม่นับเสยีงในส่วนของหน่วยทรสัต์ที่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหน่วยทรสัตถ์อืเกนิกว่าอตัราทีก่ าหนด 
(2) เวน้แต่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดหรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ไม่

จ่ายประโยชน์ตอบแทน รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะผลประโยชน์
ตอบแทน ในส่วนของหน่วยทรสัต์ที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่ม
บุคคลเดียวกนักบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ถือเกนิกว่าอตัราที่ก าหนด
ดงักล่าว โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวตกเป็นของผู้ถือ
หน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัในคราวนัน้ 

ทรสัตแีละสทิธหิน้าทีข่องทรสัต ี ทรสัตีต้องเป็นบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิเป็นทรัสตี และ
ยอมรบัทีจ่ะเขา้ท าหน้าทีเ่ป็นทรสัตสี าหรบักองทรสัต ์ 
สทิธขิองทรสัต ี 
การใช้อ านาจและการปฏบิตัิหน้าที่ของทรสัตีในการจดัการกองทรสัต์
เป็นเรื่องเฉพาะตวัของทรสัตซีึ่งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นมไิด้ เว้นแต่
มิใช่เรื่องที่ต้องท าเฉพาะตัวและไม่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญทาง
วชิาชพีเยี่ยงทรสัต ีหรอืการด าเนินการอื่นใดทีท่รสัตอีาจมอบหมายให้
บุคคลอื่นได้ตามที่ส ัญญาก่อตัง้ทรัสต์ก าหนด โดยในกรณีดังกล่าว  
ทรสัตตีอ้งด าเนินการใหบุ้คคลดงักล่าวด าเนินการหรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
ไม่ข ัดกับสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยต้อง
ด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานของกองทรสัต์
ต่อเนื่องและไม่เกดิผลเสยีหายต่อกองทรสัต์ ทัง้นี้ ในกรณีที่เกดิความ
เสยีหายขึน้กบักองทรสัตจ์ากการกระท าของบุคคลดงักล่าว ทรสัตตีกลง
ร่วมรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่กองทรสัต ์
หน้าทีข่องทรสัต ีมดีงันี้ 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติ เพื่อประโยชน์

ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตท์กุครัง้ เพื่อตอบขอ้ซกัถาม และ
ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีข่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีติ
ว่าเป็นกรณีทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอืไม่ รวมถงึต้อง
ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ไม่
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทรสัตแีละสทิธหิน้าทีข่องทรสัต ี(ต่อ) (3) ทรสัตีต้องจดัให้มขีอ้มูลที่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุน 
โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืน และ
ไม่ท าให้ส าคัญผิด รวมทัง้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อให้มัน่ใจว่าได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกบัผู้
ลงทุนหรอืตดัสนิใจเพื่อผูล้งทุนอย่างเหมาะสม 

(4) ทรสัตีต้องแยกการเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทรสัต์ออกจาก
ทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัต ี

(5) บงัคบัช าระหนี้หรือดูแลให้มีการบงัคบัช าระหนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามขอ้สญัญาระหว่างกองทรสัตก์บับุคคลอื่น 

(6) ในการเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอก 
ต้องแจ้งต่อบุคคลภายนอกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเขา้ท านิติ
กรรมหรอืธุรกรรมดงักล่าวว่าเป็นการกระท าในฐานะทรสัต ี

(7) ปฏิบัติหน้าที่ให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ขัน้ต ่ าในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยระบบงานการติดต่อผู้ลงทุน และ
การประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี และประกาศ กร. 
14/2555 

(8) ดูแลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต์เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ต้อง
ด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(9) ตดิตามดแูลใหผู้จ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูไ้ดร้บัมอบหมายงานราย
อื่น (หากม)ี ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ
สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(10) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์โดยผู้จดัการกองทรสัต์
และผู้ได้รบัมอบหมายงานรายอื่น (หากม)ี เป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(11) ก าหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ดูแล
ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็น
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึง่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
กองทรสัตโ์ดยตรง 

(12) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์กระท าการ งดเว้นกระท าการ จน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัตห์รอืไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ทรสัตี
ต้องจดัท ารายงานเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์นัน้ และด าเนินการแก้ไข 
ยบัยัง้ หรอืเยยีวยาความเสยีหายที่เกดิขึน้แก่กองทรสัต์ตามที่
เหน็สมควร 

หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ สร. 26/2555 และประกาศกร. 
14/2555 
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การเปลีย่นแปลงทรสัต ี การเปลีย่นแปลงทรสัต ีอาจมขีึน้ไดด้ว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) เมื่อทรสัตลีาออกจากการท าหน้าทีท่รสัตโีดยสมคัรใจ 
(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหถ้อดถอนทรสัต ี 
(3) ในกรณีที่ทรสัตีน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการกองทรสัต ์

หรอืขอ้มูลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทรสัต์ไปเปิดเผย
หรือใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์เรียกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์พื่อพจิารณาถอดถอนทรสัต ี

(4) เมื่อทรัสตีสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
ทรสัตมีมีตใิหเ้ลกิกจิการบรษิทัทรสัตี 

(5) เมื่อทรสัตถีูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูกศาลพพิากษา
ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ หรือศาลได้
แต่งตัง้เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ขึน้เพื่อบรหิารทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของทรสัตี และ/หรอืทรพัย์สนิ
ของทรสัตทีัง้หมดหรอืเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั 

(6) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏบิตัิงานของทรสัตีว่ามคีวามผดิ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่าง
ร้ายแรงและแจ้งให้ผู้จ ัดการกองทรสัต์ทราบหรือประกาศเป็น
การทัว่ไป 

(7) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่พกัการประกอบธุรกจิเป็นทรสัตี
เป็นการชัว่คราวหรือสัง่เพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ
เป็นทรสัต ี

ทัง้นี้ ทรสัตีรายเดมิต้องปฏบิตัิหน้าที่ทรสัตีของกองทรสัต์ต่อไปอย่าง
สมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรพัยส์นิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทรสัต์ให้แก่ทรสัตีรายใหม่ หรือตามค าสัง่ของผู้จดัการกองทรสัต ์
รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย เวน้แต่กรณีตาม (4) หรอื (5) ให้
ผู้ช าระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ปฏิบัติ
หน้าทีแ่ทนทรสัตรีายเดมิ 
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การแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องแต่งตัง้บุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรสัต ีและยอมรบัทีจ่ะเขา้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทรสัตสี าหรบักองทรสัต์
เพื่อท าหน้าทีแ่ทนทรสัตรีายเดมิภายใน 180 วนันับตัง้แต่วนัทีผู่จ้ดัการ
กองทรัสต์ได้รับหนังสือบอกกล่าวการลาออกจากทรัสตี หรือวนัที่ที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหถ้อดถอนทรสัต ี 
หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการตัง้ทรสัตรีายใหม่ไดส้ าเรจ็
ภายในเวลาดงักล่าว ทรัสตีสามารถแต่งตัง้บุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรสัตี เพื่อท าหน้าที่เป็นทรสัตีรายใหม่แทนตนได้
ตามที่เหน็สมควร และหากทรสัตีไม่สามารถแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ได้
ส าเรจ็ภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถตัง้ทรสัตี
รายใหม่ไดส้ าเรจ็ ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีรอ้งขอต่อศาลแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ 
หากไม่สามารถแต่งตัง้ได้ ให้ศาลมคี าสัง่เลิกกองทรสัต์ โดยให้ศาลมี
อ านาจแต่งตัง้บุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ไดร้บัค่าตอบแทนตามทีศ่าลก าหนด 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์และอ านาจหน้าที่ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากทรัสตี และตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อ
จดัการกองทรสัต์ในส่วนทีเ่ป็นการด าเนินงานทางธุรกจิ ซึง่รวมถงึการ
ลงทุน การกูย้มืเงนิ และการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
การเข้าท าสญัญาและการด าเนินกิจการต่างๆ รวมถึงการจดัการหรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นที่สามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
และได้รบัความเหน็ชอบจากทรสัตีจดัการทรพัย์สนิอื่นที่มใิช่ทรพัย์สนิ
หลกัของกองทรสัต ์และมอี านาจหน้าทีห่ลกัดงัต่อไปนี้ 
หน้าทีท่ ัว่ไป 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์

ที่ดทีี่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ แผนการด าเนินงาน
ของกองทรสัต์ มตทิี่ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ กฎ ระเบยีบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(3) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(4) ด าเนินการเพิม่ทุน/ลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต ์
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์และอ านาจหน้าที่ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ต่อ) 

หน้าทีใ่นการจดัท ารายงานและการเปิดเผยขอ้มลู 
(1) จดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์
(2) ชี้แจง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ

หรอืไม่ด าเนินการใดๆ ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 
หน้าทีเ่กีย่วกบัการลงทุนหรอืการจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
(1) จดัใหม้ ีและ/หรอื ด าเนินการใหม้กีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและ

ทรพัย์สนิอื่นอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบรหิาร
จดัการความเสีย่งอนัเกี่ยวขอ้งกบักองทรสัต์และทรพัย์สนิของ
กองทรสัตแ์ละหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(2) ด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย 
จ่ายโอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ท าสญัญาทีเ่กีย่วเนื่องกบั
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อกองทรสัต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมผีลใช้
บงัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(3) ด าเนินการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนประเมนิความ
เสีย่งดา้นต่างๆ ทีอ่าจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ 
พรอ้มจดัใหม้แีนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

(4) จดัให้มีการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิหลักตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(5) ดูแลรักษาทรพัย์สนิหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหา
รายได ้ 

(6) จดัให้มีการประกนัภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้  

(7) ให้ความช่วยเหลือทรสัตีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขาย
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(8) ในกรณีมีการขาย ซื้อ หรือ ท าธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหา
รายได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ
ช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ทรสัตสีามารถ ขาย ซือ้ หรอืท า
ธุรกรรมดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่นได ้ 

(9) จดัเตรยีมแผนการลงทุนและการบริหารจดัการความเสี่ยงอนั
เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ
แผนการกู้ยืมเงนิ และแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของ
กองทรสัตป์ระจ าปี 
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์และอ านาจหน้าที่ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ต่อ) 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์
(1) ประสานงานกับผู้เช่ารายย่อยในการจัดเก็บเงินค่าเช่า เงิน

ประกนั ค่าบรกิาร  
(2) ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุภัย

พบิตัต่ิอทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
(3) บริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถึง เงินสด

หมุนเวยีนของกองทรสัต ์
(4) จดัท างบการเงนิของกองทรสัต ์
(5) เบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต ์(Petty Cash) 
(6) จดัใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
(7) ใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง ด าเนินกระบวนพจิารณา ต่อสู ้หรอืใชส้ทิธทิาง

กฎหมายอื่นๆ แทนทรสัตี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร
จดัการกองทรัสต์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นครัง้
คราว 

หน้าทีอ่ื่นๆ  
(1) ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน า

เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการจัดการ
อสงัหารมิทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งแต่งตัง้ทีป่รกึษาทีไ่ม่
มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา และหากขอ้เทจ็จรงิเปลีย่นแปลง
ไปท าใหท้ีป่รกึษามสีว่นไดเ้สยี ตอ้งมใิหท้ีป่รกึษาผูม้สี่วนไดเ้สยี
ในเรื่องทีพ่จิารณาไม่ว่าโดยตรงหรอืทางออ้มเขา้ร่วมพจิารณา
ในเรื่องนัน้ 

(2) ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์

ความรับผิดและข้อจ ากัดความรับผิดของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์หรอื พ.ร.บ. ทรสัต์ หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสญัญา
แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจงใจกระท าผิดหน้าที่ ผู้จ ัดการ
กองทรสัตต์อ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต ์

(2) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์
ไม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้แก่กองทรสัต์หรอืผู้ถือ
หน่วยทรสัต์หรอืบุคคลใดๆ จากการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการ
กองทรสัต์ หากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัเยี่ยงผูม้วีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความ
ช านาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ผูกพนัทีไ่ดใ้ห้
ไวเ้พิม่เตมิแก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี แต่ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัตอ้ง 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-7 หน้า 22 จาก 27 
 

ความรับผิดและข้อจ ากัดความรับผิดของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ต่อ) 

เรยีกร้องต่อผู้ที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์หรอืผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์เพื่อใหก้องทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชย
ความเสยีหายตามความเป็นจรงิ 

การเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ก่ 
(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออก 
(2) ผู้จ ัดการกองทรัสต์แจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือถึง

ความประสงค์ที่จะยุติการปฏบิตัิงานเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ที่
ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยได้รบัอนุญาต
จากส านักงาน ก.ล.ต. และการให้ความเหน็ชอบเป็นผู้จดัการ
กองทรสัตโ์ดยส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุผลแลว้ 

(3) ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ หรอืสัง่พกัการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์
เป็นเวลาเกนิกว่า 90 วนั ทัง้นี้ ตามประกาศ สช. 29/2555 

(4) การให้ความเห็นชอบของส านักงาน ก.ล.ต. สิ้นอายุ และ
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ยื่นค าขอต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบ 

(5) เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ให้
เปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนิตบิุคคล หรอืเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของผูจ้ดัการกองทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกจิการ 

(7) เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัต์ถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูก
ศาลพพิากษาให้ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ 
หรือศาลได้แต่งตัง้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึ้นเพื่อบริหาร
ทรพัยส์นิของผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้หมดหรอืเฉพาะในสว่นทีเ่ป็น
สาระส าคญั 

(8) เมื่อทรสัตถีอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์
พ.ร.บ. ทรสัต์ ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ สร. 26/2555 
ประกาศ สช. 29/2555 และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วข้อง และไม่ได้
แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วนัหลงัจากได้รบัหนังสอืบอกกล่าว
จากทรสัตใีหด้ าเนินการแกไ้ขการไม่ปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าว 

ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดิมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรสัต ี
หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่แลว้แต่กรณี สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป
ได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสอืเพื่อ
รบัรองความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้จ ัดการ
กองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย  
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การแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อื
หน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่
ภายใน 60 วนันับแต่วันที่ปรากฏเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการ
กองทรสัต ์และแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตเิหน็ชอบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับมติ ทัง้นี้  ในกรณีที่ขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รับมต ิ
ให้ทรัสตีด าเนินการแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้เอง โดย
ค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์และอ านาจหน้าที่
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมช่วยเหลือตน
เกีย่วกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้โดยขอบเขต อ านาจ หน้าทีห่ลกั
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะหน้าทีต่่าง ๆ ดงันี้ 
(1) จดัเตรียมแผนการลงทุนและการบรหิารจดัการความเสี่ยงอนั

เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 
(2) บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหนังสือ 

ชี้ชวน แผนการด าเนินงานของกองทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์กฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกฎ
และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) จัดหาและน าเสนอทรัพย์สินหลักแก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อ
พจิารณาการลงทุนเพิม่เติมอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุน
และการบรหิารจดัการความเสีย่งอนัเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิของ
กองทรสัตแ์ละหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(4) ดูแลรกัษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหา
รายได ้โดยจดัใหม้กีารซ่อมแซม ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู และบ ารุงรกัษา
ทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์หอ้ยู่ในสภาพด ี

(5) จดัให้มีการประกนัภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้  

(6) ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกดิขึน้ในการจดัการกองทรสัต ์

(1) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องมีมาตรการหรือกลไกให้การจัดการ
กองทรสัตเ์ป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรยีบกองทรสัต ์และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 
14/2555 

(2) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตม์กีารจดัการกองทรสัตอ์ื่น ทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัตด์งักล่าวตอ้งไม่มนีโยบายการลงทุนทีเ่หมอืน
หรอืใกล้เคียงกบันโยบายการลงทุนของกองทรสัต์ตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์เวน้แต่กองทรสัตอ์ื่นแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์
ในการก่อตัง้กองทรสัต ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
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การแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ ี2 กรณี ดงันี้ 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์นกรณีทัว่ไป 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ร่วมกบัทรสัตีสามารถแกไ้ขเพิม่เติมสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ได้โดยการท าสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต์ เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตีเหน็สมควรโดยไม่ต้อง
ขอมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีดงันี้ 
(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ตามค าสัง่ของ

ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรสัต ์
(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์เพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินการและบริหารจัดการใดของกองทรัสต์ใน
กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิ กฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั 
โดยมีผลให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตัง้ 
ทรสัต์เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ 
ข้อบังคับ หรือค าสัง่ที่ออกใหม่ดังกล่าว ทัง้นี้  จะต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ (ง)  

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผิดพลาดที่ชดัแจ้ง และการแก้ไข
เพิม่เตมินัน้ไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิในกรณีอื่นๆ ซึง่ไม่ขดักบัผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืก่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบมาก
ขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  และไม่
ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายใดๆ มากเกนิสมควรแก่กองทรสัต ์
ทัง้นี้  การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่ท าให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์มหีน้าที่ในการจ่ายเงนิส าหรบัหน่วยทรสัต์
เพิ่มขึน้หรือท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต้องรบัภาระหน้าที่
เพมิเตมิ 

(2) นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตต์อ้งไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) การแก้ ไ ข เพิ่ม เติม เ รื่ อ งที่ก ร ะทบสิทธิข องผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ตามค าสัง่ของส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรสัต์ ต้องไดร้บัมต ิ
อย่างน้อย 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธิ
ออกเสยีง 

(ข) กรณีอื่ น ใดตามที่ท รัสตีห รือผู้ จ ัดกา รกองทรัสต์
เหน็สมควร ซึง่ไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่าง
มนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของทีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์
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การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ (ต่อ) เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว ผู้จ ัดการกองทรัสต์
จะต้องส่งหนังสอืบอกกล่าวการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ไป
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/
หรอื ทรสัตไีดก้่อขึน้เนื่องจากการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์นี้ ให้
เรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

การเลกิกองทรสัต ์ (1) เหตุในการเลกิกองทรสัต ์มดีงันี้ 
(ก) เมื่อจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงน้อยกว่า 35 ราย 
(ข) เมื่อมกีารจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัและผู้จดัการกองทรสัต์

ไม่สามารถด า เนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์เป็นมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 500 
ลา้นบาท หรอืไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
รวมของกองทรสัต ์ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีจ่ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว 

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(ง) ในกรณีทีม่กีารควบรวมกองทรสัต์กบักองทรสัต์อื่น และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้กีารเลกิกองทรสัต ์

(จ) เฉพาะในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก ในกรณีที่
ผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะ
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนทัง้หมดทุก
รายการตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล แต่เกิด
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ อนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิที่ผู้จดัการ
กองทรสัต์จะพจิารณาลงทุนมมีูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรือผู้จ ัดการ
กองทรสัตเ์หน็สมควรใหเ้ลกิกองทรสัตเ์พื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม แม้ทรัพย์สินที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะพจิารณาใหล้งทุนจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 75 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ 
1 กองทรสัต์ไม่สามารถลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุน

ดังกล่าวไม่ว่าบางรายการหรือทัง้หมด เนื่องจาก
ทรพัยส์นิดงักล่าวไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีก่ าหนดไว้
หรือตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูล 
หรอืมเีหตุอื่นใดอนัท าให้กองทรสัต์ไม่สามารถลงทุน
ในทรพัยส์นิดงักล่าวได ้และ/หรอื 

2 เกดิเหตุสุดวสิยัขึน้กบัทรพัยส์นิดงักล่าว ซึ่งมผีลให้
ทรัพย์สนิดังกล่าวด้อยค่าลงอย่างมีนัยส าคญัหรือ
เป็นอุปสรรคที่ท าให้กองทรัสต์ไม่สามารถจัดหา
ประโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าวได ้และ/หรอื  

3 มเีหตุอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อทรพัย์สนิดงักล่าว และ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ เห็นว่ า เห ตุดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทรสัต ์
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การเลกิทรสัต ์(ต่อ) (ฉ) ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรสัตี และผู้มีส่วนได้
เสยีไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้กีารแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่แต่ไม่
สามารถตัง้ทรสัตรีายใหม่ไดส้ าเรจ็ 

(ช) เหตุอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(2) การด าเนินการในการเลกิกองทรสัต ์
(ก) เมื่อมกีารเลกิกองทรสัต์ ทรสัตตี้องรายงานต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์โดยไม่ชกัช้า โดยการแจ้ง
เหตุในการเลิกกองทรัสต์จะต้องมีรายละเอียดขัน้ต ่ า
ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ข) ทรสัตีต้องแจ้งไปยงัผู้ถือหน่วยทรสัต์ทุกรายถึงเหตุใน
การเลกิกองทรสัต์ วนัเลกิกองทรสัต์ รวมทัง้ข ัน้ตอนใน
การเลิกกองทรัสต์  และการช าระบัญชีกองทรัสต ์
ระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง และประมาณการค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการดงักล่าว ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่รายงาน
เหตุในการเลกิกองทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. ดงักล่าว 

(3) กระบวนการในการเลกิกองทรสัต ์
(ก) ทรสัตตีอ้งด าเนินการช าระบญัชทีรพัยส์นิของกองทรสัต ์

ทัง้นี้  นับตั ้งแ ต่วันเลิกกองทรัสต์  จะไม่มีการรับ
ลงทะเบยีนการโอนหน่วยทรสัต์ หรอืออกหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิ  

(ข) จัดให้มีการท างบการเงินของกองทรัสต์ ณ วันเลิก
กองทรสัต์ โดยผู้สอบบญัชซีึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.  

(ค) เมื่อทรสัตีช าระบญัชขีองกองทรสัต์เสรจ็ ทรสัตีจะต้อง
จดัท ารายงานการเสร็จสิ้นการช าระบญัชีเพื่อแจ้งการ
เสรจ็สิน้การช าระบญัชแีก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ รวมถึงแจ้ง
ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี  

(ง) หลงัจากทีท่รสัตไีดแ้จกจ่ายเงนิคนืทุนทัง้หมดใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรัสต์และจัดท ารายงานการเสร็จสิ้นการช าระ
บญัชีแล้วเสร็จ ให้สญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาแก้ไข
เพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตท์ัง้หลาย (หากม)ี เป็นอนัสิน้
ผลไป และใหก้องทรสัตร์ะงบัสิน้ไป 
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การเลกิทรสัต ์(ต่อ) (จ) ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ เนื่ องจากไม่สามารถ
แต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่แทนทรสัตรีายเดมิซึง่สิน้สภาพนิติ
บุคคล เลกิกจิการ หรอืถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด 
ลม้ละลาย หรอือยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ ใหผู้ช้ าระ
บญัช ีหรอืเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) เป็น
ผูด้ าเนินการแทนทรสัต ี

(4) ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์มีสิทธิด ารงเงินที่ได้จากการ
จ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัต์ตามทีจ่ าเป็นเพื่อเป็นค่าใชจ้่าย 
ค่าตอบแทนของทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ ตามที่
เหน็สมควร จนกว่าการช าระบญัชแีลว้เสรจ็ 

(5) ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทรสัต ีผู้จดัการกองทรสัต ์
และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะยังคงอยู่ตามที่จ าเป็น 
จนกว่าการช าระบญัชขีองกองทรสัตจ์ะแลว้เสรจ็ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 
 7.3 ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
ผูถ้ือหน่วยทรสัต์สามารถขอดูส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได้ที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตีได้ในช่วงเวลาท าการ

ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ี
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8. ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
8.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ช่ือ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

(TICON Management Company Limited) 
 ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 175 ชัน้ 13/1 (หอ้ง 1308) อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท ์ 02-679-6565 
 โทรสาร 02-287-3153 
 เวบ็ไซต ์ www.ticon.co.th/en/treit 
 อีเมลล ์ ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

Charasrit.a@ticon.co.th, Dolaporn.s@ticon.co.th  
 เวลาท าการ 8.30 น. ถงึ 17.30 น. 
 ประเภทธรุกิจ ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT Manager) 
 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท  
 ทุนช าระแล้ว 10,000,000 บาท  
 จ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแล้ว 
1,000,000 หุน้ 

 มูลค่าท่ีตราไว้ 10.00 บาทต่อหุน้ 
 
8.2 ผูถ้ือหุ้น 
รายช่ือผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น(หุ้น) การถือหุ้น 
1. บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 699,996 69.9996% 
2. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 300,000 30.0000% 
3. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ 1 0.0001% 
4. นางสาวจนัทมิา จรยิะโชตภิูม ิ 1 0.0001% 
5. นางสาววรษิฐา เลศิทวิากร 1 0.0001% 
6. นางสาวปริม่โอภา ณชัชาจารุวทิย ์ 1 0.0001% 

รวม 1,000,000 100.00% 
 ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน
ของผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนัยส าคญั 

ไทคอนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มอี านาจควบคุมของผู้จดัการกองทรสัต์ โดย ณ ปจัจุบนั ไทคอนถือหุ้นใน
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70.00 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดไทคอนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (Industry: Property & Construction) ในหมวดธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ (Sector: Property Development) นอกจากนี้ ไทคอนยงัจะท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในครัง้แรก และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ รายละเอยีดเกีย่วกบัไทคอนแสดงไวใ้นส่วน
ที่ 2 ข้อ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ หวัข้อ 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ (Property 
Manager) 

Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte.Ltd. ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทรสัต์ และปจัจุบนัถอืหุน้ใน
ผูจ้ดัการกองทรสัตค์ดิเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ มทีีต่ ัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร ์และเป็นบรษิทัย่อย
ของ Mitsui & Co., Ltd. ซึง่มเีครอืข่ายธุรกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลกบรษิทัหนึ่งด าเนินธุรกจิหลากหลายชนิด เช่น การคา้ขาย 
การลงทุน และ การใหบ้รกิาร ทัง้นี้ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. มไิดม้คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัไทคอน แต่
อย่างใด 

แผนผงัโครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มไทคอน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

 
รายช่ือนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่รว่มกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
นิติบุคคลในประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 
1. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล 

เซอรว์สิเซส จ ากดั 
ไทคอน 4,999,984 99.99% 

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์
พารค์ จ ากดั 

ไทคอน 249,999,993 99.99% 

ทีม่า ไทคอน 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซสจ ากดั (100.00%) Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 
(100%           

TICON Property Inc. (100.00%) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (23.63%) 

บรษิทัไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (70.00%) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(19.26%) 

บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (100.00%) 

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้
เพาเวอร ์6 จ ากดั 

(51.00%) 

บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้
เพาเวอร ์11 จ ากดั 

(51.00%) 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัย ์และสทิธิ
การเชา่อสงัหารมิทรพัยไ์ท

คอน (12.48%) 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสั
เทรยีล โกรท (25.30%)  

บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-8 หน้า 3 จาก 20 

 

นิติบุคคลในต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 
ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 

1. Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd. 

ไทคอน 2,000,000 100.00% 

2. TICON Property Inc. ไทคอน 6,000,000 100.00% 

ทีม่า ไทคอน 
8.3  โครงสรา้งการจดัการ 
 โครงสรา้งการจดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัท และ

เจา้หน้าทีบ่รหิารตามโครงสรา้ง ดงันี้ 
 

 8.3.1 แผนผงัโครงสรา้งการจดัการ 

 
ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

8.3.2 คณะกรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีณะกรรมการ 1 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทัซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 6 ท่าน 

ดงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 
1. นายสรร วเิทศพงษ์ ประธานกรรมการ 

และกรรมการอสิระ 
ปรญิญาตร ี/
เศรษฐศาสตร ์

 

 เลขานุการ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
(ปจัจุบนั) 

 กรรมการก ากบักจิการพลงังาน–  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

 นกัวชิาการคลงัผูท้รงคุณวุฒ ิ– กระทรวงการคลงั 
 กรรมการบรหิาร –  
ธนาคารโลก กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี 

 ทีป่รกึษา - กระทรวงการคลงั 
 กรรมการ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 
 กรรมการ - การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

2. นายโสภณ บุณยรตัพนัธุ ์ กรรมการอสิระ ปรญิญาโท / 
บญัช ี

 กรรมการผูจ้ดัการ – บจก. วเีน็ท แคปปิตอล 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ – บมจ. 
หลกัทรพัยเ์อเซยีพลสั 

คณะกรรมการบรษิทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายอมร จุฬาลกัษณานุกูล) 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

(นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยาวรวุฒ)ิ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

(นายชาญศกัดิ ์ธรรมสมบตัดิ)ี 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(นายพชิยั ชยัณรงคโ์ลกา) 

ฝ่ายก ากบัการปฎบิตังิาน และนกั
ลงทุนสมัพนัธ ์

(นายชิณวชัร์ ศิริทรัพย์ภิญโญ) 

คณะอนุกรรมการขอ้
รอ้งเรยีน 

คณะอนุกรรมการไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาท 

ผูต้รวจสอบภายใน 
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 
 กรรมการวชิาชพีดา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีาร
บญัช ี– สภาวชิาชพีบญัช ี

 กรรมการวชิาชพีดา้นบญัชบีรหิาร –  
สภาวชิาชพีบญัช ี

 อนุกรรมการทดสอบการปฏบตังิานเกีย่วกบัการสอบ
บญัช–ี สภาวชิาชพีบญัช ี

 กรรมการ – บจก. โคแอน 
 กรรมการ – บจก. แองเคอรโ์ซลชู ัน่ส ์
 กรรมการ – บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ้ง 
 กรรมการ – บจก. คอปเปอรไ์วรด์ 
 กรรมการ – ศนูยบ์รหิารทรพัยส์นิทางปญัญา 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 กรรมการ –  บจก. มอรสินัซเีคเอส 
 กรรมการ –  บจก. เน็ทแบนด ์คอนซลัติ้ง 
 กรรมการ –  บจก. วนิทค์อม เทคโนโลย ี
 กรรมการ – บจก. เอน็ทเีอน็ โซลชู ัน่  
 กรรมการ – บจก. ไอ-วชิ ัน่ โซลชู ัน่ 
 กรรมการ – บจก. ไทย ออโตโมทฟี วซีเีอฟ 
 กรรมการ – บจก. บลฟิูช โซลชู ัน่ 
 กรรมการ – บจก. เดอะแวลลซูสิเตมส์ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บจก. ไทยอนิควิเบเตอร์
ดอท คอม 

3. นายวรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการ ปรญิญาโท /
วศิวกรรมศาสตร ์

 กรรมการ –Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd. 

 กรรมการผูจ้ดัการ – บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ 

 กรรมการ – บจก. ไทคอน โลจสิตคิสพ์ารค์ 
 กรรมการ – บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส 

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. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส 
 กรรมการ – บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
 กรรมการ – บจก. บางกอกออฟฟิศ 3 
 กรรมการ – บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
 กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. โรจนะ พรอ็พเพอรต์ี ้

6. นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท / 
บรหิารการจดัการ 

 พจิารณาสรรหาหาธุรกจิจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย (จ ากดั) มหาชน รวมทัง้หา
ลูกค้ารายใหม่ให้กับธนาคารจัดหาและน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ต่ างๆ ที่ทางธนาคารให้บริการทั ้ง
ผลติภณัฑ์ทางดา้นสนิเชื่อการใหค้ าแนะน าทางดา้น
ผลติภณัฑท์างการเงนิและ ผลติภณัฑต่์างๆ ทางดา้น
วาณชิธนกจิ 

 ร่วมพจิารณา กลัน่กรองและตดัสนิใจในการน าเสนอ 
กบัทางธนาคารเพื่อพจิารณาอนุมตัใินการใหบ้รกิาร
ต่างๆดงักล่าว กลุ่มลกูคา้ทีด่แูลจะอยู่ในอุตสาหกรรม
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 
ต่างๆ โดยเน้นทีอุ่ตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทั 

กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิัทไดแ้ก่ กรรมการ 2 คนในล าดบัที ่3 ถึง 6 ลงรายมอืชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 
8.3.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื หน้าที่และความรบัผดิชอบต่อตวั

บรษิทัเอง และหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิาร ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อตวับริษทั 
ก. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมของผูถ้อืหุน้

ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ และมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 
ข. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิัท และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
ค. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ง. ด าเนินการใหม้รีายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิลและเชื่อถอื

ได ้
จ. ควบคุม ดแูล ใหฝ้า่ยบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีมกนั 
ฉ. มคีวามพรอ้มทีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจของตนเองอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาก าหนดกลยุทธ ์การบรหิารงาน การ

แต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของ
กรรมการอื่นหรอืฝา่ยจดัการ ในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อื
หุน้ทุกราย 

ช. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง 

ซ. กรรมการอสิระพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การซือ้ขายทรพัยส์นิ
ทีม่นียัส าคญั 

ฌ. กรรมการอสิระจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 
ญ. พจิารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเ่หน็ว่ามเีรื่องทีส่ าคญัที่คณะกรรมการควรพจิารณา และยงัมไิด้มกีาร

บรรจุไวใ้นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ฎ. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ/ผู้บรหิาร” ต่อบรษิัท ตามเกณฑ์ที่บรษิัท

ก าหนด 
ฏ. พจิารณาคดัเลอืก แต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการเดมิทีพ่น้จากต าแหน่ง  รวมทัง้คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้

กรรมการเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
ฐ. ในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการสามารถขอค าแนะน าหรอืความเหน็ทางวชิาชพีจากทีป่รกึษาภายนอกเกีย่วกบั

การด าเนินกจิการ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 
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ฑ. พจิาณาและอนุมตัิเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของบริษัท เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็นตน้  

ฒ. กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั โดยคณะผูบ้รหิารหรอืผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมาย 
 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบต่อกองทรสัต ์
ก. ก าหนดนโยบายทีส่ าคญัของกองทรสัต์ ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุน การใหเ้ช่าทรพัยส์นิ การคดัเลอืกผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 
ข. พจิารณาอนุมตัิการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามนโยบายของ

บรษิทั 
ค. พจิารณาอนุมตัิการจดัหาแหล่งเงนิทุนให้แก่กองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งทีม่าของเงนิทุน จ านวนของเงนิทุน

ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ง. ดแูลจดัการใหผู้บ้รหิารมกีารรายงานผลประกอบการของกองทรสัต์ รวมทัง้รายงานประเดน็ต่างๆ ทีส่ าคญัต่อ

คณะกรรมการในทุกๆ ไตรมาส หรอืในเวลาอนัสมควร 
จ. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
ฉ. พจิารณาอนุมตักิารจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
ช. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์กบั

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งโดยกรรมการผูม้สี่วนได้
เสยีในเรื่องนัน้ๆ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง 

ซ. กรรมการอสิระพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้การซือ้ขายทรพัยส์นิ
ทีม่นียัส าคญั 

ฌ. กรรมการอสิระเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 
ญ. พจิารณาอนุมตัแินวทางด าเนินการเพื่อบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบักองทรสัต ์
ฎ. ดูแลให้กองทรสัต์มกีารควบคุมภายในทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายในของ

กองทรสัต ์
ฏ. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขอ้รอ้งเรยีนและขอ้พพิาท ตามทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหด้ าเนินการแกไ้ข

ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้พพิาทเกีย่วกบักองทรสัต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ฐ. คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชขีองกองทรสัต์ รวมทัง้จดัประชุมผู้สอบบญัชอีสิระ 
ตามความเหมาะสม 

ฑ. หากกรรมการรบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญัอนัจะมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ ของ
กองทรสัต์ กรรมการจะต้องระงบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของกองทรสัต์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่
ขอ้มูลในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น โดย
ผูฝ้า่ฝืนอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 
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8.3.4 ผูบ้ริหาร 
รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั มดีงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 
1. นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท / 

บรหิารการจดัการ 
- รบัผดิชอบในการหาธุรกจิจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย (จ ากดั) มหาชน รวมทัง้หา
ลูกค้ารายใหม่ให้กับธนาคารและน าเสนอผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ที่ทางธนาคารให้บรกิารทัง้ผลติภณัฑ์ทางด้าน
สนิเชือ่ ผลติภณัฑต่์างๆ ทางดา้นวาณชิธนกจิ 

- ร่วมพิจารณา กลัน่กรองและตดัสนิใจในการน าเสนอ 
กบัทางธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตัิในการให้บริการ
ต่างๆ ดงักล่าว กลุ่มลูกคา้ทีดู่แลจะอยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเน้นทีอุ่ตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์

2. นายจรสัฤทธิ ์อรรถเวทยาวรวุฒ ิ ผูจ้ดัการทัว่ไปและ
ผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันา

ธุรกจิ 

ปรญิญาโท/บรหิารการ
จดัการ 

- รบัผิดชอบในการน าเสนอสินเชื่อและการบริการทุก      
ประเภทของธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม คลงัสินค้า ธุรกิจไฟฟ้า พลังงาน 
และสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมทัง้แสวงหาลูกค้าใหม ่
เพื่อรกัษาและขยายส่วนแบ่งตลาดของธนาคาร และ
ประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
รวมทัง้ร่วมพิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตัิในการให้บริการต่างๆ 
ดงักล่าว 

3. นายชาญศกัดิ ์ธรรมสมบตัดิ ี ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชี
และการเงนิ 

ปรญิญาโท / 
เศรษฐศาสตร ์

- ดูแลจัดท างบการเงินและงบประมาณของบริษัท 
บรหิารสภาพคล่องของบรษิทั ค านวน NAV เงนิปนัผล
ของกองทุนและจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ฝา่ยบญัชกีารเงนิตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัย ์และทรสัต ี

- จดัท าประมาณการรายได้ การหาจุดคุ้มทุน รายงาน
วเิคราะห์ส าหรบัผูบ้รหิาร วเิคราะห์ผลต่างงบประมาณ 
งบกระแสเงนิสด  

- อนุมตัิและบรหิารความเสี่ยงในด้านสนิเชื่อ วิเคราะห์
การด าเนินงานในธุรกจิต่างๆ ของบรษิัท และบรหิาร
สนิค้าคงคลงั ของบรษิัทเช่น เหล็ก แร่โลหะ เคม ีและ
สนิค้าบรโิภค รวมทัง้จดัท ารายงานวเิคราะห์สนิค้าคง
คลงัใหผู้บ้รหิาร 
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ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 
4. นายพชิยั ชยัณรงคโ์ลกา ผูอ้ านวยการฝา่ย

บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
ปรญิญาโท / 
เศรษฐศาสตร ์

- บรหิารและดูแลกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ หรอืกฏระเบยีบ ของส านักงาน ก .ล .ต  .และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

- ติดตามผู้เช่าให้ปฎิบตัิตามสญัญาเช่าและตรวจสอบ
อสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลหรอืการบรหิาร
จดัการของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการฯ 

- ผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ที่อยู่ภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการฯ 

- ทีป่รกึษาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ให้กบับรษิทัพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ ทัง้ในด้านการหาแหล่งเงนิทุน และ
การบรหิารโครงการ 

- ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทในด้านการจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ การเสนอขายหลกัทรพัย์
ต่อประชาชน (IPO) การควบรวมกจิการ (M&A) เป็น
ตน้ 

5. นายชณิวชัร ์ศริทิรพัยภ์ญิโญ ผูอ้ านวยการฝา่ยก ากบั
การปฏบิตังิานและนกั

ลงทุนสมัพนัธ ์

ปรญิญาตร ี/  
นิตศิาสตร ์

- ด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าใน
ทีด่นิ 

- ด าเนินการเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนทางธุรกจิกบั กรม
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น จดทะเบียน
บริษัท   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว   จด
ทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิ ์ ยื่นส าเนาบญัชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น   ขอรับรองหนังสือรับรองของ
บรษิทั  และจดทะเบยีนสาขาของบรษิทัเป็นตน้ 

- ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องเครื่องหมายการค้ากบัส านัก
เครือ่งหมายการคา้กระทรวงพาณชิย์ 

- ตดิต่อสอบถามขอ้มลูดา้นผงัเมอืง , การก่อสรา้งอาคาร
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- ใหค้ าปรกึษา / ค าแนะน าทางดา้นกฎหมายต่างๆการ
ร่างสญัญาบนัทกึ  การจดัท าหนงัสอืมอบอ านาจใหฝ้่าย
ต่างๆ 

ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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ผูมี้อ านาจควบคมุ 
- ไม่ม–ี 
 

8.3.5  กรรมการอิสระ 
  ในการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัิอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้ 

คณุสมบติัขัน้ต า่
ของกรรมการ
อิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามพ.ร.บ. 
หลกัทรพัย)์  

2. ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน
ประจ าจากบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดย
ตอ้งไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืเป็นบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ในลกัษณะทีจ่ะท าใหข้าดความเป็นอสิระ 

4. ไม่เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ และไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์
ของกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระ และในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิทั และพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรอืของฝา่ยจดัการ 

6. สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่ าคญัของ
บรษิทั 

7. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม หรอืเป็นผูม้ศีกัยภาพสงูและเป็นทีย่อมรบั 
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็น

ผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์
9. ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์กฎหมายธุรกิจ

สถาบนัการเงินกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิการเงนิในท านองเดยีวกนั ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายนัน้ 
ทัง้นี้ ในความผดิเกีย่วกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอื
การบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

10. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทั 
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 ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้กีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระของบรษิทั 
ดงัต่อไปนี้  

ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของ
กรรมการอิสระ 

1. พจิารณา ตดิตาม และใหค้ าแนะน าที่จ าเป็นแก่บรษิทั ในการด าเนินการให้มกีระบวนการ
จดัท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทรสัต์ให้มีความ
ถูกตอ้งครบถว้นเพยีงพอเชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา 

2. พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่บริษัท ในการด าเนินการให้มีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการท างานทีเ่หมาะสมในการท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

3. พจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรสัต ์

4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทั มอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต ์
 

จากขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการอสิระทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งตน้ ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งมกีารรายงานให้
กรรมการอสิระพจิารณาและรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัเรื่องดงัต่อไปนี้ 

รายงานท่ีให้
กรรมการอิสระ
พิจารณาและ
รบัทราบอยา่ง
สม า่เสมอ 

1. รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทรสัต ์

2. จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรบัปรุงแก้ไขเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ท างานในการท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละความคบืหน้าในการแกไ้ข 

 
ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทั และกรรมการอสิระจะมบีทบาททีส่ าคญัในการตดิตามและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นใน

การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรรมการผูจ้ดัการจะมหีน้าทีใ่นการควบคุมตดิตามบงัคบับญัชาและดูแลการท างานของบรษิทัใหส้ามารถท างาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการมดีงันี้ 

ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ 

1. รบัผดิชอบดูแลบรหิารการด าเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจ าวนั รวมถงึการก ากบั
ดแูลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิารงาน รวมถงึการคดัเลอืกการฝึกอบรมการว่าจา้ง และ
การเลกิจา้งพนักงานของบรษิทั และก าหนดอตัราค่าจ้าง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัสและ
สวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

3. ดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานดา้นต่างๆของบรษิทั 
4. เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. มอี านาจในการออก แกไ้ขเพิม่เตมิ ปรบัปรุงระเบยีบค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน
ของบรษิทั 

6. มอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบใดๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย หรอืตามนโยบายที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ 
(ต่อ) 

7. ให้มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าว ใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่ง
การมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรอืให้เป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนด 
หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบรษิัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการนัน้จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบ
อ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการผู้จดัการหรือผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการ สามารถ
อนุมตัริายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์
ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบักองทรสัต์ 

 
8.4  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่และความรบัผิดชอบหลกัในการดูแลและจดัการกองทรสัต์ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ และควบคุมการปฏบิตัิหน้าที่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัต์มหีน้าทีใ่นการด าเนินการใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีและตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

8.4.1 หน้าท่ีโดยทัว่ไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ก) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม  และ
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีไ่ด้ให้ไว้เพิม่เติมในเอกสารที่
เปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี 

(ข) บริหารจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
แผนการด าเนินงานของกองทรสัต์ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์  กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนกฎและประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

(ค) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ง) ด าเนินการเพิม่ทุนของทรสัต ์ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(จ) ด าเนินการลดทุนของทรสัต ์ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

8.4.2 หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัท ารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

(ก) จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรพัย ์และขอ้มลูอื่นตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ข) ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใดๆ ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูล
ดงัต่อไปนี้ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(1) ขอ้มูลเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้กบักองทรสัต์ ตลอดจนมาตรการที่ใช้ในการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ล้งทุนทราบโดยชดัแจง้ใน
การเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท์ุกครัง้เมื่อเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (หากม)ี 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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(2) ข้อมูลเกี่ยวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทรสัต์ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ขอ้มูล
เกีย่วกบัธุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ของกองทรสัต์ ขอ้มูลเกีย่วกบั
ธุรกรรมการกูย้มืเงนิและก่อภาระผกูพนัของกองทรสัต ์

(3) ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์จากบรษิทั/บุคคลทีเ่ป็นคู่คา้กบักองทรสัต ์(หากม)ี  

(ค) ดูแลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ได้รบัขอ้มูลทีถู่กต้องครบถ้วนและเพยีงพอ ก่อนทีจ่ะใช้สทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัิ
เรื่องต่างๆ รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูนัน้ล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) จดัท าและส่งขอ้มูล รายงาน และ/หรอืเอกสารต่างๆ ให้แก่ทรสัตีภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น รายงาน
ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัเตม็ รายงานประจ าเดอืนซึง่แสดงถึงรายรบัและรายจ่าย สทิธเิรยีกรอ้ง 
และหนี้ทีต่้องช าระ รายงานสภาวะตลาด ขอ้มูลเกีย่วกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ ขอ้มูล
เกีย่วกบัรายการทีเ่ป็นธุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ของกองทรสัต์ ขอ้มูลที่
เกีย่วกบัรายการทีเ่ป็นธุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั เป็นตน้ 

8.4.3 หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัการลงทุนหรอืการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(ก) จดัใหม้ ีและ/หรอื ด าเนินการใหม้กีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและทรพัยส์นิอื่นอย่างเหมาะสมตามแผนการ
ลงทุนและการบรหิารจดัการความเสีย่งอนัเกีย่วขอ้งกบักองทรสัตแ์ละทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ละหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ข) ด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรพัย์ หรอืการเขา้ท า
สญัญาทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ค) ด าเนินการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจน
ประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ ที่อาจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ พร้อมจดัใหม้แีนวทางการ
บรหิารความเสีย่ง  

(ง) จดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหลกัตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(จ) ดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้โดยจดัใหม้กีารซ่อมแซม ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู 
และบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพด ี

(ฉ) จดัใหม้กีารประกนัภยัทีเ่พยีงพอตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัตล์งทนุในทรพัยส์นิหลกันัน้ โดยประกนัภยัจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกบัอสงัหาริมทรพัย์ และการประกนัภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกทีอ่าจไดร้บัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัยห์รอืจากการด าเนินการในอสงัหารมิทรพัย์ 

(ช) ใหค้วามช่วยเหลอืทรสัตีในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ รวมถึง การตกลง
ด าเนินการจดัหาผูซ้ือ้ทรพัยส์นิหลกั   

(ซ) ในกรณีมกีารขาย ซื้อ หรือ ท าธุรกรรมใดๆ อนัเป็นการหารายได้จากทรพัย์สนิของกองทรสัต์ ผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ เพื่อใหท้รสัตสีามารถ ขาย ซือ้ หรอืท าธุรกรรมดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่น
ได ้ 

(ฌ) จดัเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับกองทรสัต์และทรัพย์สินของ
กองทรสัต ์แผนการกูย้มืเงนิ และแผนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิของกองทรสัตป์ระจ าปี 
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8.4.4 หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัการดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

(ก) ประสานงานกบัผู้เช่ารายย่อยในการจดัเกบ็เงนิค่าเช่า เงนิประกนั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี  

(ข) อ านวยความสะดวกให้กบัทรสัตี หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี รวมถงึผู้ให้บรกิารที่เป็นบุคคลที่
สามในการส ารวจทรพัยส์นิหลกั  

(ค) พจิารณาตรวจสอบสภาพของทรพัยส์นิหลกัก่อนส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรอืทรสัตี เมื่อมกีารท าหรอืต่อ
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่หรอืเมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเดมิสิน้สดุลง (แลว้แต่กรณี) 

(ง) ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเ่กดิเหตุภยัพบิตัต่ิอทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(จ) บรหิารจดัการงบประมาณของกองทรสัต ์รวมถงึเงนิสดหมุนเวยีนของกองทรสัต ์

(ฉ) จดัท างบการเงนิของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ี 

(ช) เบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทรสัต์ได้ เฉพาะกรณีที่เป็นการเบกิจ่ายจากบญัชเีพื่อการด าเนินงานประจ าวนั 
(Petty Cash) หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ทีต่กลงร่วมกนักบัทรสัต ีภายใตว้งเงนิที่ไดร้บัอนุมตัจิากทรสัต ี 

(ซ) จดัใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์

(ฌ) ใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง ด าเนินกระบวนพจิารณา ต่อสู ้หรอืใชส้ทิธทิางกฎหมายอื่นๆ แทนทรสัต ีในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีป็นครัง้คราว 

(ญ) เกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรสัต ์

(ฎ) ให้ค าแนะน าทรสัตีเกี่ยวกบัสภาพหรอืแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และผลกระทบที่จะมต่ีอ
กองทรสัตจ์ากสภาวะดงักล่าว  

8.4.5 หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรสัต์ในกรณีท่ีมีการเข้าท าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ในกรณีทีม่กีารเขา้ท าธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาเหตุผล
และความจ าเป็นในการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวโดยผู้จดัการกองทรสัต์จะขอความเหน็ชอบจากทรสัตีและขอให้ทรสัตี
ก าหนดเงื่อนไขในการท าธุรกรรมดงักล่าว ในกรณีที่ทรสัตไีม่ใหค้วามเหน็ชอบหรอืหากธุรกรรมดงักล่าวไม่มเีหตุผลและ
ความจ าเป็นเพยีงพอ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ด าเนินธุรกรรมดงักล่าว 

8.4.6 หน้าท่ีอ่ืนๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิของกองทรสัต์และ
การจดัการทรพัย์สนิของกองทรสัต์ผู้จดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ทีป่รกึษาซึ่งไม่มสี่วนได้เสยีในเรื่องที่พจิารณาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเท่านัน้ ทัง้นี้ แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปท าให้ที่ปรึกษามีส่วนได้เสยีในเรื่องที่พิจารณา 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งไม่ใหท้ีป่รกึษาผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเขา้ร่วมพจิารณา
ในเรื่องนัน้ และด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต ์
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8.5 การบริหารจดัการ 
วตัถุประสงค์หลักของผู้จดัการกองทรสัต์ คือ การประกอบธุรกิจการเป็นผู้จ ัดการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ผู้จดัการ

กองทรสัต์ไดแ้บ่งฝ่ายงานออกเป็น 5 ฝ่ายหลกั เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และกฎหมาย รวมถงึกฎ และ/หรอืระเบยีบต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง โดยฝา่ยงานต่างๆ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

8.5.1 ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
ฝ่ายพฒันาธุรกจิมหีน้าที่หลกัในการจดัการใหก้องทรสัต์มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีม่คีุณภาพและปรมิาณที่

เหมาะสม เพื่อให้กองทรสัต์มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง และสร้างผลตอบแทนทีด่ทีีสุ่ดต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยฝ่ายพฒันา
ธุรกจิจะเป็นผูจ้ดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่กองทรสัตเ์พื่อใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวดว้ย   

 ฝา่ยพฒันาธุรกจิยงัมหีน้าทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัตาม
นโยบายการลงทุน จดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมจากตลาดเงนิและตลาดทุน โดยค านึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสม จดั
ใหม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิตามระยะเวลาทีก่ าหนด พจิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิเป็นตน้ 
 

8.5.2 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝา่ยบญัชแีละการเงนิมหีน้าทีห่ลกัในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทรสัต์ นอกจากนัน้ ยงัมหีน้าทีใ่นการ

บรหิารจดัการงบประมาณของกองทรสัต์ การบรหิารกระแสเงนิสดของกองทรสัต์ การลงทุนในทรพัย์สนิอื่นที่มคีุณภาพ 
การเรยีกเกบ็ค่าเช่า/บรกิารจากผูเ้ช่าทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ละการจ่ายช าระเงนิของกองทรสัต ์

ฝ่ายบญัชีและการเงินยังมีหน้าที่บริหารจดัการงบประมาณ บริหารจัดการกระแสเงินสด ตัดสินใจลงทุนใน
ทรพัย์สนิอื่นตามนโยบายการลงทุน จดัให้มรีายงานทางการเงนิของกองทรสัต์ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จดัเกบ็ค่าเช่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์เพื่อเปิดเผยต่อผู้
ลงทุน เป็นตน้ 

 
8.5.3 ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีหน้าที่หลักในการด าเนินการจดัหาให้มีผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อให้

กองทรสัต์สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้ ยงัเป็นผูดู้แลให้ทรพัยส์นิของกองทรสัต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน ตลอดจนใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิทีเ่สยีหายเมื่อผูเ้ช่ารอ้งขอ 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าที่วางแผนการตลาด ตลอดจนกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ จดัหาผูเ้ช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต์ จดัใหม้กีารซ่อมบ ารุงและดูแลทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีใหบ้รกิาร
ซ่อมแซม ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ ประสานงานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้เช่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใน
การขอหรอืต่อใบอนุญาตต่างๆ จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

 
8.5.4 ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังานและนักลงทุนสมัพนัธ ์
ฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิานและนักลงทุนสมัพนัธ ์มหีน้าทีห่ลกัในการดูแลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มกีารปฏบิตัหิน้าที่

ใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ทีอ่อกโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนัน้ ยงัมหีน้าทีใ่หข้อ้มูลของ
กองทรสัตต่์อนกัลงทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์รวมถงึงานดแูลเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้พพิาทดว้ย 
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ฝา่ยก ากบัการปฏบิตังิานและนกัลงทุนสมัพนัธย์งัมหีน้าทีด่แูลใหก้องทรสัตร์วมทัง้ผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
มีการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรสัต์ รวมทัง้กฎข้อบงัคับของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ และ
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จดัใหม้กีารประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ รบัเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักองทรสัต์จาก
บุคคลภายนอก (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
 

8.5.5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมหีน้าที่หลกัในการดูแลตรวจสอบให้

การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์ เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลของกรรมการอสิระ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัมหีน้าที่ก าหนดแผนงานและด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ 
และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอสิระ ดแูลใหก้ารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (ถา้ม)ี เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
 

จ านวนบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ล าดบั ฝ่าย อตัรา (ต าแหน่ง) จ านวนในปัจจบุนั 
1. กรรมการผูจ้ดัการ 1 1 
2. ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 1 1 
3. ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 2 2 
4. ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 2 2 
5. ฝา่ยก ากบัการปฏบิตังิานและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 2 1 

รวม 8 7 
ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 
8.6 กระบวนการและปัจจยัท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจดัการกองทรสัต ์
 
8.6.1 การลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการดงัต่อไปนี้ก่อนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้  

1. ตรวจสอบรายละเอยีดของทรพัยส์นิซึง่รวมถงึขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) 

2. จดัใหม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

3. ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะทีเ่ป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะจดัให้มมีาตรการป้องกนัความเสีย่งหรอืการเยยีวยาความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้จากการผดิสญัญาเช่า 
หรอืการไม่สามารถบงัคบัตามสทิธใินสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวต่อทรสัตี
และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการดงันี้ดว้ย 
1. จดัให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สนิ ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2. ขออนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิ ดงันี้ 
2.1 การลงทุนในทรพัยส์นิทีผู่จ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นเจา้ของโดย  

 เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้ 
 ส าหรบัธุรกรรมที่มมีูลค่าเกนิ 1 ล้านบาท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 
 ส าหรบัธุรกรรมทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปหรอืเกนิรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ

ของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับผู้จ ัดการ

กองทรสัตเ์พื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจใน
การอนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

 ด าเนินการให้บุคคลที่มคีวามเกี่ยวโยงกบัทรพัย์สนิที่เสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุมตัิการ
ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

2.2 การลงทุนในทรพัยส์นิทีบุ่คคลทัว่ไปทีม่ใิช่ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นเจา้ของ 
 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ขึน้ไป 

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 
 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ ต้อง

ไดร้บัมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้
ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
8.6.2 หลกัเกณฑใ์นการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ์ 
การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ของกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี้ ซึง่สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่2 เรื่องโครงสรา้งและการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์ขอ้ 7.2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ก) เป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งลกัษณะทีเ่ป็น โรงงาน คลงัสนิคา้ และ/
หรอืส านกังาน เพื่อไดม้าซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 

(ข) เป็นการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นใดที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิหลกั  

(ค) ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่สทิธคิรอบครองต้องเป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารออกน.ส.  3 ก.
หรือเป็นการได้มาซึ่งสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรพัย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสทิธิห์รือสทิธิ
ครอบครองประเภทน.ส. 3 ก. 

(ง) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใดๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอื
การมขี้อพพิาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวอย่างมีนัยส าคญั และ
เงื่อนไขการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(จ) การท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจมีผลให้
กองทรสัตไ์ม่สามารถจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทีม่กีารจ าหน่าย) เช่น ขอ้ตกลง
ทีใ่หส้ทิธแิก่คู่สญัญาในการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ไดก้่อนบุคคลอื่นโดยมกีารก าหนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ 
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(ฉ) อสงัหารมิทรพัย์ และ /หรอื ทรพัย์สนิอื่นใดที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดให้เป็น
ทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดม้าตอ้งพรอ้มจะน าไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
มลูค่าหน่วยทรสัตท์ีข่ออนุญาตเสนอขาย (ถา้ม)ี ในแต่ละครัง้ รวมทัง้จ านวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ กองทรสัตอ์าจลงทุนในโครงการทีย่งัก่อสรา้งไมแ่ลว้เสรจ็ไดโ้ดยมลูค่าของเงนิลงทุนทีจ่ะท าใหไ้ดม้า 
และใช้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้แล้วเสรจ็เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ต้องไม่เกนิร้อยละ  10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุน
หมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของกองทรสัตด์ว้ย 

(ช) อสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดม้าต้องผ่านการประเมนิมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสารสทิธแิละ
เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนเป็นเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยื่นค า
ขอและเป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปีก่อนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยด์ังกล่าว โดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ
อย่างน้อย 2 รายทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ จะประเมนิล่วงหน้าก่อนการลงทุนได้
เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี 

(ซ) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งมมีลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท 
(ฌ) กรณีเป็นการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์โดยทางออ้ม ต้องเป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) - (ซ) ข้างต้นผ่านการถือหุ้นในบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัตต์ามทีร่ะบุในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยการลงทุนดงักล่าวต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

 กองทรสัต์ต้องถือหุ้นในบรษิัทดงักล่าวในอตัราส่วนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 แสดงไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไกทีจ่ะท าใหท้รสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บรษิทัดงักล่าวมกีารประกอบกจิการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และหลกัเกณฑใ์นประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ในท านองเดยีวกบักรณีทีก่องทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้โดยตรง  

(ญ) กรณีที่เป็นการได้มาซึ่งอสงัหารมิทรพัย์หากราคาที่ได้มาสูงกว่าราคาประเมนิต ่าสุดที่บรษิัทประเมิน
มลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ดัท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเวลาไม่เกนิ  1 ปีเกนิกว่ารอ้ย
ละหา้ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของการไดม้าในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 

 
8.6.3 การจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจะพจิารณาจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตโ์ดยมกีระบวนการดงัต่อไปนี้ 
1. จดัใหม้กีารประเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิอสิระตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 
2. การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัตอ้งกระท าโดยเปิดเผย มสีาระของรายการ และมรีะบบในการอนุมตัติามที่

ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ อกีทัง้มกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้ือ
หน่วยทรสัตเ์ช่นเดยีวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 

3. การจ าหน่ายทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ จะกระท าไดเ้มื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร และไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั 

 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแต่วนัทีก่องทรสัตไ์ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกันัน้ 
 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์หแ้ก่เจา้ของเดมิ 
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8.6.4 การบริหารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
ในการบรหิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยคดัเลอืกจาก

ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารทรพัยส์นิในแต่ละประเภท โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดแ้ก่ 
ทพีารค์ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และไทคอนส าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงาน และในการจดัการทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เติม กองทรสัต์จะแต่งตัง้ทพีาร์คเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อบรหิารทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และจะ
แต่งตัง้ไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อบรหิารทรพัยส์นิประเภทโรงงาน ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแต่งตัง้บุคคล
อื่นเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อบรหิารทรพัยส์นิของกองทรสัต์ได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตาม
รายละเอยีดในสว่นที ่2 ขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารควบคุมดูแลการ
ท างานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งันี้ 

 ก าหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุทธใ์นการบรหิารทรพัยส์นิแกผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 ควบคุมและดแูลการท าหน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อย่างสม ่าเสมอ โดยตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของรายงานทีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์เช่น ค่าเช่ายอดลูกค้าคา้งช าระ การท าการตลาด สภาพ
ทรพัยส์นิและค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม รวมทัง้การท าประกนัภยัทรพัยส์นิหลกั เป็นตน้ 

 
8.6.5 การคดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีารคดัเลอืกบุคลากรเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทรสัต์โดยพจิารณาจากประสบการณ์

การท างานในหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเป็นส าคญั ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมกีารตรวจสอบว่าบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารมคีุณสมบตัิ
ตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี้ 

 เป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารจดัการลงทุนหรอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยร์วมกนัเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริม่งานกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 เป็นผู้ที่ไม่มีลกัษณะต้องห้ามของบุคคลที่มอี านาจในการจดัการกองทรสัต์ ซึ่งเป็นลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน โดยอนุโลม 

 คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูดู้แลคดัเลอืกบุคลากรตามคุณสมบตัิที่
กล่าวไว้ขา้งต้น โดยมฝี่ายก ากบัการปฏบิตัิงานและนักลงทุนสมัพนัธร่์วมตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัร
ดว้ย 

ทัง้นี้ บุคลากรที่ได้รบัการคดัเลอืกในแต่ละต าแหน่งงาน จะมขี้อจ ากดัมใิห้ท าหน้าที่ในต าแหน่งงานอื่นที่อาจ
ขดัแยง้ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งงานหลกัทีไ่ดร้บัการมอบหมาย 
 
8.6.6 การลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อการบริหารกระแสเงินสด 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์รีะบบในการควบคุมดแูลการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อการบรหิารกระแสเงนิสดของกองทรสัต์

โดยจะตรวจสอบประเภทของทรพัยส์นิอื่นทีต่้องการลงทุนและสดัส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
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8.7 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดว้่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ไดแ้ก่ ทพีารค์ และไทคอน และผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจท า
การว่าจ้างบุคคลอื่นตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ด าเนินการในการจดัเกบ็รายได้และการใช้จ่ายเงนิของกองทรสัต์ โดย
ผู้จดัการกองทรสัต์จะมรีะบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรสัต์โดยผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะต้องจดัส่ง
รายงานให้แก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ เช่น รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายงานต้นทุนค่าเช่าและบริการ รายงาน
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรายงานการคา้งช าระหนี้ และการตดิตามหนี้ รายงานพืน้ที่เช่า รายงานการจดัซือ้จดัจา้ง
ประเภทงานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา รายงานการท าประกนัภยัทรพัยส์นิหลกัในสว่นของผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

 
8.8 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์
รายละเอยีดแสดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 10 อตัราและวธิกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมทีจ่ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์
 
8.9 วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

8.9.1 การเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์
อาจมขีึน้ไดด้ว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออกจากการท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์จง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เป็นหนังสอืถงึความประสงคท์ีจ่ะยุตกิารปฏบิตังิานเป็น

ผู้จดัการกองทรสัต์ที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยได้รบัอนุญาตจากส านักงาน 
ก.ล.ต. และการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยส านกังาน ก.ล.ต. สิน้สดุผลแล้ว 

(ค) ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการให้ความเหน็ชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์หรือสัง่พกัการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิกว่า 90 วนั ทัง้นี้ ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที ่สช. 
29/2555 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิก าหนด 

(ง) การใหค้วามเหน็ชอบผูจ้ดัการกองทรสัตข์องส านกังาน ก.ล.ต. สิน้อายุ และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ยื่น
ค าขอต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบ 

(จ) เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใหเ้ปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ฉ) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนิตบิุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
(ช) เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอือยู่ใน

ระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ หรอืศาลได้แต่งตัง้เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ขึน้เพื่อบรหิารทรพัย์สนิของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้หมดหรอืเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั 

(ซ) เมื่อทรสัตีถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ปฏบิตัิตามหน้าที่ ขอ้ก าหนดหรอื
เงื่อนไขของสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ. ทรสัต ์
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 
และไม่ไดแ้กไ้ขเยยีวยาภายใน 60 วนัหลงัจากไดร้บัหนงัสอืบอกกล่าวจากทรสัตใีหด้ าเนินการแกไ้ข
การไม่ปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าว 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-8 หน้า 20 จาก 20 

 

8.9.2 วิธีการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่  

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีป่รากฏเหตุตามขอ้ 8.9.1 การเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการ
กองทรสัตแ์ละแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตเิหน็ชอบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัมต ิทัง้นี้ 
ในกรณีที่ขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รบัมติ ให้ทรสัตีด าเนินการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้เอง 
โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องด าเนินการและให้ความร่วมมอืตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จดัการกองทรสัต์ราย
ใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร
หลกัฐานและขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทรสัต์ เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่เขา้ปฏบิตัิ
หน้าที ่ทัง้นี้ ในการส่งมอบดงักล่าว ใหผู้้จดัการกองทรสัต์ลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ และมอบหนังสอืดงักล่าวใหผู้จ้ดัการ
กองทรสัตร์ายใหม่เกบ็รกัษาไว ้

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตม์ไิดด้ าเนินการดงักล่าว หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบักองทรสัต์หรอืผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องรบัผดิชดใชค้่าเสยีหาย ทัง้นี้ หากความเสยีหายเกดิขึน้กบั
กองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ยงัไม่มสีทิธโิดยสมบูรณ์เหนือกองทรสัต์ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
อาจเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อประโยชน์ของกองทรสัตไ์ด ้

 กรณีมกีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ยความผดิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้ง
รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสยีหายให้แก่ทรสัตี และ/หรือ กองทรสัต์ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผู้จดัการกองทรสัต์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ทรสัตีต้องติดต่อกบับุคคลอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นผูจ้ดัการกองทรสัต์ และค่าทีป่รกึษาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ทรสัตจีะจดัการกองทรสัต์ตามความ
จ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรอืจ ากดัมใิหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผู้
ถอืหน่วยทรสัตท์ัง้ปวง โดยทรสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนี้ได ้

 
8.10 การท าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทรสัตอ่ื์น 
-ไม่ม-ี 
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9. ทรสัตี 

 
9.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 

(BBL Asset Management Company Limited) 

สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ ทรสัตขีองทรสัต์เพือ่การลงทุนในตลาดทุน 175 อาคารสาธร
ซติ ี้ทาวเวอร์ ช ัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเภทธรุกิจ การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ท ีม่ใิช่
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีและท ีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงช ีพ) 
และการเป็นทรสัตภีายใต้ พ.ร.บ. ทรสัต์ 

วนัท่ีได้รบัอนุญาตประกอบธรุกิจเป็นทรสัตี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

วนัท่ีได้รบัอนุญาตประกอบธรุกิจเป็นทรสัตี
ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

โทรศพัท์ 0-2674-6488 

โทรสาร 0-2679-6882 

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th 

อีเมลล์ Thawatchai.lu@bblam.co.th, Phatthanan@bblam.co.th  
   

9.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี 
 ทรสัตต้ีองปฏิบัตหิน้าท ีด่้วยความซือ่สัตยสุ์จรติ ระมดัระวงัเย ีย่งผู้มวีชิาชพี โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความ
ช านาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม มกีารบรหิารจดัการและควบคุมดูแล การปฏิบัตงิาน
อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ ภายใต้ระบบบรหิารความเสี่ยงท ีเ่พยีงพอ ตามมาตรฐานของผู้มีว ิชาช ีพในลักษณะ
เดยีวกนันัน้พงึกระท า เพือ่ประโยชน์ท ีด่ที ีสุ่ดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัส ต์ ตลอดจน
กฎหมายทีเ่ก ีย่วข้องและข้อผูกพนัดงัต่อไปนี้ 
 1. ดูแลให้สัญญาก่อตัง้ทรสัต์มสีาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง และในการแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญา
ก่อตัง้ทรสัต์ต้องเป็นไปตามวธิกีารและเงือ่นไขท ีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 
   ท ัง้นี้ หากการแก้ไขไม่เป็นไปตามทีก่ล่าว ให้ทรสัตดี าเนนิการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท ี่ท ี่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัต์และตาม พ.ร.บ. ทรสัต์ เพือ่ดูแลรกัษาสิทธปิระโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม 
   นอกจากนัน้ กรณที ีห่ลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืการจดัการกองทรสัต์ท ีอ่อกตาม พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย์ และ พ.ร.บ. ทรสัต์ มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงในภายหลงั และสัญญาก่อตัง้ทรัส ต์มีข้อก าหนดไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรสัตดี าเนนิการเพือ่แก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน้ ตามวธิกีาร
ท ีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอืตามท ีส่ านกังาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรสัต์ 
 2. ตดิตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์ดูแลจดัการกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึการลงทุนในทรัพย์สินของ
กองทรสัต์ และการปฏิบัตหิน้าท ีใ่ห้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ สัญญาอื่นท ีเ่ก ีย่วข้อง และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง ดงันี้ 

(ก) ดูแลให้การบรหิารจดัการกองทรสัต์กระท าโดยผู้จัดการกองทรัสต์ท ี่ได้ร ับความเห ็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท ีก่องทรสัต์ตัง้อยู่ 
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(ข) ดูแลและด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีลักษณะและปฏิบัต ิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท ีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการถอดถอนผู้จดัการ
กองทรสัต์รายเดมิและการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ 

(ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรสัต์โดยผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัส ต์และ
กฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบในการตดิตามสิทธปิระโยชน์ท ี่เก ิดจากทรัพย์สิน
ของกองทรสัต์และการจดัท าบัญชทีรพัย์สนิในกองทรสัต์ รวมท ัง้การมมีาตรการท ีเ่พยีงพอในการให้
ความคุ้มครองทรพัย์สินของกองทรสัต์ 

(จ) ควบคุมดูแลผู้จดัการกองทรสัต์ให้มกีารจัดท าและเปิดเผยข้อ มูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข้อง  ซึ่งรวมถึงการจัดท าและ 
ส่งงบการเงนิ และรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของกองทรสัต์ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี้ 

   (1) งบการเงนิรายไตรมาสท ีผู้่สอบบัญชไีด้สอบทานแล้ว 
   (2) งบการเงนิประจ างวดการบัญชที ีผู้่สอบบัญชตีรวจสอบและแสดงความเหน็แล้ว 
   (3) รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิผลการด าเนนิงาน 
   (4) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกีย่วกบักองทรสัต์ 
  โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เง ือ่นไข และวธิกีารท ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชที ี่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี  รวมถึงค านึงถึง
มาตรฐานทีค่ณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสอบบัญชตีามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี
ได้ให้ความเหน็ชอบไว้ด้วย 

  นอกจากนัน้ ให้รายงานและชี้แจงเหตุผลต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกัช้า เมือ่มเีหตุการณ์ตามท ี่
ก าหนดไว้ในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามท ี่
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และจดัส่งรายงานประจ าปีของกองทรสัต์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ พร้อมกบั
หนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(ฉ) ก ากบัดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มขี้อมูลท ีเ่พยีงพอต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อ มูล
ดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่ างช ัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท าให้ส าค ัญผิด  รวมท ัง้ต้องใ ช้ 
ความระมดัระวงัอย่างสมเหตุผลเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าได้ให้ค าแนะน าท ี่เหมาะสมกับ ผู้ลงทุนหรือ
ตดัสินใจเพือ่ผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม 

(ช) ดูแลให้กระบวนการเพิม่ทุนและลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ซึง่ด าเนนิการโดยผู้จดัการกองทรสั ต์
เป็นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ซ) ดูแลการด าเนนิการของผู้จดัการกองทรสัต์ เพื่อ ให้การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรสัต์เป็นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ฌ) ดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์มกีารดูแลรกัษาทรพัย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดพีร้อมต่อการจดัหารายได้  
ซึง่รวมถงึการจดัให้มกีารประกนัภยัท ีเ่พยีงพอตลอดระยะเวลาท ีก่องทรสัต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก
นัน้ โดยครอบคลุมถงึการประกนัวนิาศภยัท ีอ่าจเกดิข ึ้นกบัอสงัหารมิทรพัย์และการประกนัภยัความ
รบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีอ่าจได้รบัความเสียหายจากอสังหารมิทรพัย์หรอืจากการด าเนินการใน
อสังหารมิทรพัย์ 
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(ญ) ดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนนิงานทางธุรกจิ กู้ยมืเงนิเพือ่กองทรัสต์ ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่
ทรพัย์สินของกองทรสัต์ เข้าท าสัญญา และด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อ กองทรัสต์ เป็นไปตามที่
ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ฎ) ดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนนิการเกีย่วกบัการประเมนิมูลค่าทรพัย์สินหลักท ี่กองทรัสต์ลงทุน
เป็นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ฏ) ดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนนิการเกี่ยวกับการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ก ับ ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์หรอืบุคคลท ีเ่ก ีย่วโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์
และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ฐ) ดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ซึ่งรวมถึงการจ าก ัดสิทธิ 
ในการรบัประโยชน์ตอบแทนของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ท ีถ่อืหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอัตราหรือไม่เป็นไป
ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง ให้ด าเนนิการเป็นไปตามที่ก าหนด 
ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ฑ) ดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ การด าเนนิการเกี่ยวกับการขอมติ
จากท ีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซึ่งรวมถึงการจ าก ัดสิทธิในการ 
ออกเสียงลงคะแนนของผู้ถอืหน่วยทรสั ต์  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัส ต์และ
กฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 

(ฒ) ในกรณผู้ีจดัการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารอสังหาริมทรัพย์แทน  จะดูแลให้ 
ผู้จดัการกองทรสัต์เลอืกผู้รบัมอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระว ัง โดยผู้จัดการกองทรัสต์
จะต้องแสดงขอบเขตอ านาจหน้าท ีข่องผู้บรหิารอสังหารมิทรพัย์ให้ชดัเจนและมรีะบบในการก าก ับ
และตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพยีงพอ 

(ณ) ก าหนดให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัท าและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทรสัต์จากบัญชี
เพือ่การด าเนนิงานประจ าวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาท ี่สมควร เพื่อตรวจสอบรายการ
ดงักล่าว 

(ด) ก าหนดและตดิตามตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายท ีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์เป็นค่าใช้จ่ายท ีจ่ าเป็นและสมควรซึง่เก ีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยตรง 

(ต) แสดงความเหน็เก ีย่วกบัการด าเนนิการหรอืการท าธุรกรรมเพือ่กองทรสัต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
เพือ่การเปิดเผยข้อมูลของกองทรสัต์ต่อผู้ลงทุน หรอืเมือ่ส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทุกครัง้ เพือ่ตอบข้อซกัถามและให้ความเหน็เก ีย่วกบัเรือ่งท ีผู้่ถอืหน่วยทรัสต์
ต้องลงมตวิ่า เป็นกรณที ีเ่ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้องหรือไม่ รวมถึงต้องท ักท้วงและแจ้งให้  
ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบว่าการด าเนนิการดงักล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณที ีก่ารด าเนินก ารนัน้ไม่เป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ทรสัต์หรอืกฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง 
 4. จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่รู้หรือพึงรู้ถ ึงกรณีท ี่ผู้จ ัดการกองทรัสต์
กระท าการ หรอืงดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิัตหิน้าท ีต่ามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์หรอื
กฎหมายทีเ่ก ีย่วข้อง รวมท ัง้ด าเนนิการเพือ่แก้ไข ยบัย ัง้ หรอืเยยีวยาความเสียหายท ีเ่กดิข ึ้นแก่กองทรสัต์ตามท ีเ่หน็สมควร 
 5. บังคบัช าระหนี้หรอืดูแลให้มกีารบังคบัช าระหนี้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลอื่น 
 6. แยกการเกบ็รกัษาทรพัย์สินของกองทรสัต์ออกจากทรพัย์สินส่วนตวัของทรสัต ี
 7. ปฏิบัตหิน้าท ีแ่ทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามความจ าเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทน 
ในระหว่างนัน้กไ็ด้ ท ัง้นี้ ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงือ่นไขท ีส่ัญญาก่อตัง้ทรสัต์ได้ระบุไว้  ในกรณีท ี่ไม่มีผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ หรอืมเีหตุท ีท่ าให้ผู้จดัการกองทรสั ต์ไม่สามารถปฏิบัต ิหน้าท ี่ได้  เพื่อ ป้องกัน ย ังย ัง้ หรือจ าก ัดมิให้เก ิด 
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ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหน้าท ี ่
ทีร่ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และ พ.ร.บ. ทรสัต์ ในการจดัให้มผู้ีจดัการกองทรสัต์รายใหม่ 
 8. ในกรณที ีท่รสัตเีป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์ในกองทรสัต์ท ีต่นท าหน้าท ี่เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือ
ด าเนนิการใดๆ ในฐานะผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ให้ค านงึถงึและรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์โดยรวม 
 9. จัดให้ มีก ารจัดท าท ะ เบี ย นผู้ถือ ห น่วยท รัสต์  โดยอ าจมอ บหมาย ให้ ตลาดหลักท รัพย์  ห รือ  
ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้บรกิารเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ด าเนินการ
แทนได้ โดยทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ต้องมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) รายละเอียดท ัว่ไป ซึง่ได้แก่ ช ือ่ผู้จดัการกองทรสัต์และทรสัต ีจ านวนหน่วยทรสัต์ มูลค่าท ีต่ราไว้ ทุน
ช าระแล้ว วนัเดอืนปีท ีอ่อกหน่วยทรสัต์ และข้อจ ากดัในเรือ่งการโอน (ถ้าม)ี 

(ข) รายละเอียดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์แต่ละราย ซึง่ได้แก่ ช ือ่ สัญชาต ิท ีอ่ยู่ของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ เลขท ี่
หน่วยทรสัต์ (ถ้าม)ี จ านวนหน่วยทรสัต์ท ีถ่อื วนัเดอืนปีท ีล่งทะเบียนเป็นหรอืขาดจากการเป็นผู้ถอื
หน่วยทรสัต์ วนัเดอืนปีท ีย่กเลกิใบหน่วยทรสัต์และออกใบหน่วยทรสัต์แทน (ถ้าม)ี และเลขท ีค่ าร้อง
ขอให้เปลีย่นแปลงหรอืจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้าม)ี 

    ท ัง้นี้ ในกรณที ีก่ารถอืหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามอัตราท ีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อ  
ในทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 
    ในกรณที ีม่อบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ ต้องก ากบัดูแลให้ ผู้ท ี่ได้ร ับมอบหมายปฏิบัต ิตาม
หลกัเกณฑ์การจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธใินหน่วยทรสัต์และสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ เว้นแต่มกีารจดัท าหลกัฐานตามระบบของ
บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 10. ช าระเงนิหรอืทรพัย์สินอื่นรวมท ัง้การให้สิทธหิรอืการจ ากดัสิทธใิดๆ แก่ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ท ี่ปรากฏรายชื่อ  
อยู่ในทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพนัหรอืตามกฎหมาย  
 11. จดัท าหลกัฐานแสดงสิทธใินหน่วยทรสัต์มอบให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยมขี้อมูลท ีจ่ าเป็นและเพยีงพอเพือ่ให้ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์ และใช้อ้างอิงต่อทรสัต ีผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ
บุคคลอื่นได้ รวมท ัง้มขี้อมูลของบุคคลต่างๆ ท ี่เก ี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จ ัดการกองทรัสต์  
นายทะเบียนหลกัทรพัย์ เป็นต้น เพือ่ให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ได้  และมีข้อ มูลท ี่แสดงว่า  
ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่สามารถขายคนืหรอืไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ได้ และในกรณที ีม่ขี้อจ ากดัสิทธขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์ ต้องระบุ
ข้อจ ากดัสิทธนิัน้ไว้ให้ชดัเจน 
 12. ในกรณที ีม่เีหตุในการเปลีย่นผู้จดัการกองทรสัต์ตามท ีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข้อง 
จะด าเนนิการขอมตผู้ิถอืหน่วยทรสัต์เพือ่แต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท ีป่รากฏเหตุดังกล่าว 
และจะแต่งตัง้บุคคลท ีผู้่ถอืหน่วยทรัสต์มีมติเห ็นชอบภาย ใน 30 วันนับแต่ว ันท ี่ได้ร ับมติ ท ัง้นี้  ในกรณีท ี่ขอมติแล้ว 
แต่ไม่ได้รบัมต ิจะด าเนนิการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  
เป็นส าคญั 
  

9.3 การแต่งตัง้ เงื่อนไข และวิธีการเปล่ียนแปลงทรสัตี 
 การเปลีย่นแปลงทรสัตใีห้กระท าได้ตามท ีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์หรอืเมือ่มเีหตุดงัต่อไปนี้  
 1. ทรสัตลีาออกจากการท าหน้าท ีต่ามท ีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัส ต์  กรณีท ี่ม ิได้ก าหนดไว้  ให้ทรัสตีแจ้ง 
การลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ท ัง้นี้
ต้องไม่ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยให้ทรสัตรีายเดิมท าหน้าท ี่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่ 
จะมสีิทธโิดยสมบูรณ์เหนอืกองทรสัต์ 
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 2. ทรสัตถูีกพทิกัษ์ทรพัย์ สิ้นสภาพนติบุิคคล โดยให้ผู้ช าระบัญช ีเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ หรอืบุคคลอื่นใดท ี่ม ี
อ านาจตามกฎหมายอื่นในท านองเดยีวกบัทรสัตรีายเดิมนัน้  ด าเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าท ี่จ าเป็นและสมควร  
จนกว่าทรสัตรีายใหม่จะมสีิทธโิดยสมบูรณ์เหนอืกองทรสัต์ 
 3. ทรัสตีถูกถอนถอนจากการท าหน้าท ี่ตามท ี่ก าหนดไว้ในสัญญาก่ อตัง้ทรัส ต์ กรณีท ี่ม ิได้ก าหนดไ ว้  
ผู้ถอืหน่วยทรสัต์อาจถอดถอนทรสัตไีด้ เมือ่ปรากฏว่าทรสัตมีไิด้จดัการกองทรสัต์ตามหน้าท ีท่ ีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ 
ทรสัต์หรอื พ.ร.บ. ทรสัต์ ท ัง้นี้ ตามวธิกีารและเงือ่นไขท ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยให้ทรสัตรีายเดิมท าหน้าท ี่
ต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรกัษาประโยชน์หรอืการใช้สิทธใินกองทรสัต์เพือ่มใิห้กองทรสัต์เสียหาย เสื่อมค่า หรอืไร้ประโยชน์ 
จนกว่าทรสัตรีายใหม่จะมสีิทธโิดยสมบูรณ์เหนอืกองทรสัต์ 
 4. คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่พกัการประกอบธุรกจิเป็นทรสัตเีป็นการช ัว่คราวหรือสั ง่เพิกถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิเป็นทรสัต ีโดยให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าท ี่ต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิ 
ในกองทรสัต์เพือ่มใิห้กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ 
เหนอืกองทรสัต์ 
 การแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ให้กระท าได้ตามท ี่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัส ต์  ในกรณีท ี่ม ิได้ก าหนดไว้  
การแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และทรสัตรีายเดิมต้องด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้ทรสัตรีายใหม่มสีิทธโิดยสมบูรณ์เหนอืกองทรสัต์ และเพือ่ให้ทรสัตรีายใหม่ทราบเกีย่วกับการจัดการ
กองทรสัต์ท ีผ่่านมาและท ีต้่องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และข้อ มูลท ี่เก ี่ยวข้องกับการจัดการทรัสต์
เพือ่ให้ทรสัตรีายใหม่สามารถท าหน้าท ีต่่อไปได้ ท ัง้นี้ ในการส่งมอบให้ทรสัตรีายเดมิลงลายมอืช ื่อ ในหนังสื อ เพื่อรับรอง
ความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งท ีส่่งมอบให้ทรสัตรีายใหม่และมอบหนังสือดังกล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก ็บรักษาไว้  
ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท ีท่รสัตรีายใหม่เข้าปฏิบัตหิน้าท ี ่หากทรสัตรีายเดมิมไิด้ด าเนนิการภายในระยะเวลาท ี่
ก าหนด ให้ทรสัตรีายใหม่ร้องขอต่อศาลเพือ่ให้มคี าสั ง่ให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือ กองทรัสต์ได้  และหากม ี
ความเสียหายเกดิข ึ้นกบักองทรสัต์หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์เนือ่งจากการท ีม่ไิด้ด าเนนิการดงักล่าวนัน้ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์อาจ
เรยีกร้องค่าเสียหายจากทรสัตรีายเดมิเพือ่ประโยชน์ของกองทรสัต์ได้ 
 

9.4 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าท่ีทรสัตี 
 เป็นไปตามทีก่ าหนดในส่วนท ี ่2 ข้อ 10 เรือ่งอัตราและวธิกีารเกบ็ค่าธรรมเนยีมท ีจ่ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ 
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01. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต์1 
 

10.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์
 
 10.1.1 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากกองทรสัต์ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะไม่เกนิอตัราที่
ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรสัต ์

 เรยีกเกบ็ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิรวม (Total Asset Value, “TAV”) ของ
กองทรสัต ์ 

 โดยคาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม (TAV) ของกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะค านวณค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการกองทรสัต ์และจะด าเนินการเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์
เป็นรายเดอืน โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์นวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืนเป็นฐานในการค านวณ 

ส่วนท่ี 2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิจะค านวณจากรายได้สุทธิจากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่ได้จาก
อสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้  

 เรยีกเกบ็ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปี ของรายไดส้ทุธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร  

 โดยคาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 2.00 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารในส่วน
อาคารคลงัสนิคา้ และอตัรารอ้ยละ 4.00 ต่อปี ของรายไดส้ทุธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารในสว่นอาคาร
โรงงาน  

โดย รายไดส้ทุธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร หมายถงึ รายไดท้ีไ่ดร้บัมาจากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ซึง่
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะค่าเช่าและค่าบรกิาร และเงนิค่าสนิไหมทดแทนทีท่รสัต์ไดร้บัจากการประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงกั
ในสว่นของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ในกรณีทีเ่กดิความสญูเสยีในทางการคา้ (ธุรกจิหยุดชะงกั) หกัดว้ยหนี้สงสยัจะสญู
จากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร  

ส่วนท่ี 3 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

 เรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ โดยแปรผนัตามจากก าไรจากการด าเนินงานของกองทรสัต์ โดยหากท าได้ตาม
ประมาณการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานในส่วนอาคาร
คลงัสนิคา้ (แปรผนัในอตัราระหว่างรอ้ยละ 0.00 ถงึ 10.50 ต่อปี) และไม่เกนิรอ้ยละ 6.00 ต่อปีของก าไรจาก
การด าเนินงานในสว่นอาคารโรงงาน (แปรผนัในอตัราระหว่างรอ้ยละ 0.00 ถงึ 19.50 ต่อปี) 

                                                   
1 อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทรสัต์ทีแ่สดงไวใ้นทีน่ี้ เป็นอตัราซึง่ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่  
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 ทัง้นี้ ก าหนดอตัราเพดานไม่เกนิรอ้ยละ 10.50 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานในส่วนอาคารคลงัสนิค้า 
และไม่เกนิรอ้ยละ 19.50 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานในสว่นอาคารโรงงาน 

โดยก าไรจากการด าเนินงานของอสงัหารมิทรพัย์ หมายถงึ รายไดสุ้ทธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร รวมถงึ
ค่าสนิไหมทดแทนที่กองทรัสต์ได้รับอันเนื่องมาจากประกนัภัยทรัพย์สนิประเภทประกนัภัยแบบสรรพภัย ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเกดิความเสยีหาย หกัดว้ยค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการด าเนินการและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ส่วนท่ี 4 ค่านายหน้า 

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกเกบ็ตามวธิกีารและอตัราขา้งต้นแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิจากกองทรสัต ์ในกรณีดงัต่อไปนี้  

ส่วนท่ี 4.1 ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์จดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ส าหรบัอสงัหารมิทรพัยท์ีว่่าง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
เรยีกเกบ็ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่จากกองทรสัต์ ในอตัราไม่เกนิอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตาม
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 4 เดอืนส าหรบัผูเ้ช่ารายใหม่ทีท่ า
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ทัง้นี้ ในเบือ้งตน้คาดว่าจะเรยีกเกบ็ตามอตัราทีค่ านวณตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีผู่้เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาเกนิกว่า 60 เดอืน  
(5 ปี) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีบเกบ็ค่านายหน้าจากกองทรสัต์เท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร
ตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 3 เดอืน 

(2) ในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 36 เดือน           
(3 ปี) แต่ไม่เกนิ 60 เดอืน (5 ปี) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีบเกบ็ค่านายหน้าจากกองทรสัต์เท่ากบั
อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่กองทรสัต์จะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อย
ดงักล่าวจ านวน 2 เดอืน 

(3) ในกรณีที่ผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 36 เดอืน  
(3 ปี) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรยีบเกบ็ค่านายหน้าจากกองทรสัต์ตามส่วนโดยค านวณจากอตัราค่า
นายหน้าทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัส าหรบักรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญา
บริการเป็นระยะเวลา 3 ปี (เท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่กองทรสัต์จะได้รบัจากผู้เช่ารายย่อย
ดงักล่าวจ านวน 2 เดอืน) และลดลงเป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเช่าจรงิของผูเ้ช่ารายย่อย 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการโฆษณาเพื่อจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่  

ส่วนท่ี 4.2 ค่านายหน้าในการซ้ือ ขาย โอนสิทธิการเช่า หรอืรบัโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 

ในกรณีทีก่องทรสัตม์กีารซือ้ ขาย โอนสทิธกิารเช่า หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิจากการ
ลงทุนครัง้แรก ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่านายหน้าในการซือ้  ขาย โอนสทิธกิารเช่า หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่า
อสงัหาริมทรพัย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอนสิทธิการเช่า หรือรบัโอนสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละคราว เวน้แต่กรณีการท าธุรกรรมใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื กลุ่ม
บุคคลเดยีวกนั หรอืในกรณีการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ก่ผูเ้ช่ารายย่อยทีส่ญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวใหส้ทิธผิู้
เช่ารายย่อยซือ้ทรพัยส์นิได ้โดยจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าการซือ้ ขาย โอนสทิธกิารเช่า หรอืรบัโอน
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละคราวดงักล่าว 
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10.1.2 ค่าธรรมเนียมทรสัตี 

 อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value, “NAV”) ของกองทรสัต ์
 โดยคาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต ์

โดยทรสัตจีะค านวณค่าธรรมเนียมทรสัต ีและเรยีกเกบ็จากกองทรสัต์ทุกเดอืน โดยใชมู้ลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทรสัตใ์นวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืนเป็นฐานในการค านวณ 

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขา้งต้น จะไม่รวมถึงค่าที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาอื่นๆ ที่แต่งตัง้โดยทรสัตี
นอกจากนี้ ทรสัตจีะเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการโอนหรอืรบัโอนทรพัยส์นิ การออกไปตรวจสอบการ
ซือ้ เช่า จ าหน่าย หรอืโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้การตรวจสอบทรพัยส์นิตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
กองทรสัต์ โดยสามารถเบกิค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรพัย์สนิดงักล่าวจากกองทรสัต์ได ้เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทาง ค่าที่พกั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใชจ้่ายส่วนเพิม่ต่างๆ เช่น ค่าใชจ้่ายในการคดัส าเนาเอกสารสทิธ ิ
เป็นตน้ 
 

10.1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value, 
“NAV”) ของกองทรสัต ์

 โดยคาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทรสัต์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะช าระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นรายปีปฏทินิ และทยอยตดับญัชเีป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์
เป็นรายไตรมาส 

 
10.1.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษาทางการเงิน 

 ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนในครัง้นี้ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิอตัราร้อยละ 0.50 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทรสัต ์หรอืไม่เกนิ 10,000,000 (สบิลา้น) บาท แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า 

 
10.1.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย 

 ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนในครัง้นี้ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.00 
ของมลูค่าหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนทีจ่ดัจ าหน่าย 

 
10.1.6 ค่าเบี้ยประกนัภยั 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
 
10.1.7 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย และ

ค่าใช้จ่ายด้านนักลงทุนสมัพนัธท่ี์เก่ียวข้องกบักองทรสัต ์

(ก) ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนในครัง้นี้ 
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ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและสง่เสรมิการขายส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่
ทุนในครัง้นี้ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์หรอืไม่
เกนิ 10,000,000 (สบิลา้น) บาท แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

(ข) ส าหรบัการระดมทุนในครัง้ต่อไป 

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและสง่เสรมิการขายส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่
ทุนในครัง้ต่อไปจะเรยีกเกบ็ตามจรงิ แต่จะไม่เกนิจ านวนทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรบัการเสนอขายครัง้
ต่อไป 

(ค) ส าหรบัการประชาสมัพนัธเ์พื่อใหข้อ้มลูผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ค่าใชจ้่ายดา้นนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อใหข้อ้มลูผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์จะเรยีกเกบ็ตาม
จรงิ แต่จะไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์และไม่เกนิ 2,000,000 (สองลา้น) บาท ต่อปี 
 

10.1.8 ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทรสัต ์

1) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย ์ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
การเตรยีมและจดัท าเอกสารสญัญา และค่าแปลเอกสาร เป็นตน้ 

2) ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

4) ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพื่อการจดัหา ไดม้า จ าหน่าย จ่าย โอนสนิทรพัย ์ทรพัยส์นิ หลกัทรพัยข์อง
กองทรสัต ์เช่น ค่านายหน้าในการจ าหน่าย หรอืโอนสทิธ ิค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 

5) ภาษหีรอืค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัย ์เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อหรือขายอสงัหาริมทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการโอนอสงัหาริมทรพัย์หรือ
หลกัทรพัย ์ ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่จะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้
หลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้  

6) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิค่า และ/หรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

7)  ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัภาษ ีค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดและค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยราชการ เช่น ภาษโีรงเรอืน ภาษบี ารุงทอ้งที ่ภาษป้ีาย เป็นตน้ 

8) ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งเพิม่เตมิเพื่อใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ (ในกรณีทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่าง
การก่อสรา้ง) 

9) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการติดตามทวงถาม หรอืการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ 
หรอืค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดใีนศาล เพื่อรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยทรสัตหีรอื
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
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10) ค่าจดัท า จดัพมิพ ์ใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ ใบหน่วยทรสัต์ ใบยนืยนั (ถ้าม)ี ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี
และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักองทรสัต์ และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

11) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ข่าวสาร และหรือรายงานผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายงานประจ าปี 
ตลอดจนค่าแปลและจดัสง่เอกสารดงักล่าว 

12) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลง
ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั เช่น ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิแบบแสดง
รายการขอ้มูล ประกาศการปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น และ/หรอื ข่าวสาร
ถงึผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

13) ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าจดัท าและค่าจดัสง่จดหมายเชญิประชุม 
และ/หรอืเอกสารการประชุม รายงานการประชุม และหรอืเอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

14) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เพิม่ทุน และ/หรอืลดทุน รวมถงึค่าใชจ้่าย
ในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยทรสัต ์ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิในกรณีมกีารลดทุน และ/หรอืจ่ายปนัผล 
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการมบีญัชทีรสัต์กบัธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าสมุดเชค็ เป็นตน้ 

15) ค่าใชจ้่ายอนัเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรอืทีเ่กดิขึน้จากการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอื ประกาศของ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ การขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์ การลง
โฆษณาหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

16) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ค่าเอกสารการลงบญัชทีรสัต ์ 

17) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของทรัสต์และผู้จ ัดการ
กองทรัสต์  เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรพัย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีของทรสัตีที่ฟ้องร้องให้ผู้จดัการกองทรสัต์ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม หรอืเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังาน  ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีาง
ศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง 
ค่าใชจ้่าย ในดา้นนิตกิรรม  ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

18) ค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทรสัต ์หรอืเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืทรสัต ี

19) ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกั  

20) ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทรสัต ์

อตัราค่าธรรมเนียมในขอ้ 10.1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกบักองทรสัต์ เป็นอตัราตามที่จ่ายจริงที่ยงัไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต์ หากเป็นค่าใชจ้่ายทีม่ภีาระต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั จะถอืเป็นภาระของกองทรสัต ์ 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-10 หน้า 6 จาก 6 

 

ทัง้นี้ การตดัจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาตดัจ่ายทัง้
จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์เฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่าย
นัน้ๆ ทัง้นี้ การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

 
10.2 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย 

10.2.1  การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์ในจ านวนท่ีไม่เกินกว่า
อตัราเพดานท่ีระบุไว้ในข้อ 10.1 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการเพิม่ ลด ยกเวน้ค่าธรรมเนียม หรอื ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ ไม่เกนิกว่าอตัรา
เพดานทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10.1 โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะท าการติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ ส านักงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตร์บัทราบ 

10.2.2 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็เกินกว่าอตัราท่ีระบุไว้ในในข้อ 10.1  

ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์จะเพิม่ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็เกนิกว่าอตัราเพดานที่ระบุไวใ้นขอ้ 
10.1 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และจะตดิประกาศค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอตัราใหม่ ณ ส านักงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์



ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ไทคอน 

ส่วนท่ี 2-11 หน้า 1 จาก 1 

 

11. นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 

 
11.1 นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 

ในอนาคตกองทรสัต์อาจกู้ยมืเงนิเพือ่ใช้เป็นแหล่งเงนิทุนอื่นท ีน่อกเหนอืจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ด้วยการขอสินเช ือ่จากสถาบันการเงนิ การออกตราสารหนี้โดยกองทรสัต์ เช่น หุ้นกู้ หรอืการเข้าท าสัญญาทีม่ลีกัษณะเป็น
การกู้ยมื หรอืตราสารอื่นๆ ท ัง้นี้ การกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์จะเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อจ ากดั และการด าเนินการของ
กองทรสัต์ซึง่แสดงไว้ในส่วนท ี ่2 ข้อ 7 โครงสร้างและการด าเนนิงานของกองทรสัต์และเป็นไปตามรายละเอียดต่างๆ ท ี่
ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ 

สัญญาก่อตัง้ทรสัต์ก าหนดให้กองทรสัต์อาจกู้ยมืเงนิเพือ่ลงทุนในทรพัย์สินหลกัเพิม่เตมิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ าก ัด
เฉพาะอสังหารมิทรพัย์ และ/หรอืสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรพัย์ เพือ่ด าเนนิการปรบัปรุงอสังหารมิทรพัย์ท ีก่องทรสัต์ลงทุนให้
อยู่ในสภาพด ีหรอืต่อเตมิหรอืก่อสร้างอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิท ีก่องทรสัต์ลงทุน รวมท ัง้การลงทุนในทรพัย์สินอื่นใด การ
ช าระหนี้ท ีก่องทรสัต์มอียู่กบัเจ้าหนี้ต่างๆ และเพือ่ด าเนนิการอื่นใดหรอืเพือ่เหตุจ าเป็นอื่ นใดตามที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์
เหน็สมควรเพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์  

 
11.2 ข้อจ  ากดัในเร่ืองอัตราส่วนในการกู้ยืมเงิน 

กองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิได้โดยอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัในเรือ่งอัตราส่วนในการกู้ยมืเงนิดงัต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนเงนิท ีกู่้ยมืต้องไม่เกนิร้อยละ 35 ของมูลค่าทรพัย์สินรวมของกองทรสัต์  
(ข) ในกรณที ีก่องทรสัต์มอีันดบัความน่าเช ือ่ถอือยู่ในอันดบัท ีส่ามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ซึ่งเป็น

อันดบัความน่าเช ือ่ถอืครัง้ล่าสุดท ีไ่ด้รบัการจดัอันดบัโดยสถาบันการจดัอันดบัความน่าเช ือ่ถอืท ีไ่ด้รบัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักู้ยมืเงนิ จ านวนเงนิท ี่กู้ย ืมต้องไม่เก ินร้อยละ  60 ของ
มูลค่าทรพัย์สินรวมของกองทรสัต์  

ทัง้นี้ ในกรณที ีต่่อมาภายหลงัจ านวนเงนิท ีกู่้ยมืเกนิอัตราส่วนดงักล่าว แต่การเกนิอัตราส่วนนัน้มิได้เก ิดจากการ
กู้ยมืเงนิเพิม่เตมิ ผู้จดัการกองทรสัต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยมืเงนิไว้ต่อไป แต่จะกู้ยมืเงนิเพิม่เตมิอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วน
การกู้ยมืเงนิจะลดลงจนน้อยกว่าอัตราส่วนท ีก่ าหนดไว้ดงักล่าวข้างต้น 

 
11.3 การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกบัการกู้ยืมเงิน 

ในการกู้ยมืเงนิหรอืการก่อภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ
กองทรสัต์หรอืเพือ่การลงทุนในทรพัย์สินหลกัของกองทรสัต์ หรอืเพือ่วตัถุประสงค์อืน่ๆ ตามท ีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ 
ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยมืเงนิ รวมถึงการให้หลักประกันใดๆ และแจ้ง
ความคบืหน้าพร้อมข้อสรุปในการด าเนนิการดงักล่าวแก่ทรสัต ีและทรสัตแีละผู้จดัการกองทรสัต์ลงนามร่วมกันในการเข้า
ท าสัญญา และ/หรอืเอกสารใดๆ ท ีเ่ก ีย่วข้อง  

 
 



ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน 

ส่วนท่ี 2-12 หน้า 1 จาก 1 

 

12. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจ  ากดั 

12.1 ข้อก  าหนด นโยบายและวิธีการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 
กองทรสัต์มนีโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ อย่างไรกด็ ีในกรณี

ท ีผู้่จดัการกองทรสัต์เหน็สมควร ผู้จดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาการจ่ายประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์มากกว่าปีละ 2 
ครัง้ได้ ท ัง้นี้ 

(1) ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไร
สุทธทิ ีป่รบัปรุงแล้วของรอบปีบัญช ีโดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ้นรอบปีบัญชหีรือรอบระยะเวลา
บัญชที ีม่กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้แล้วแต่กรณหีรอือัตราอื่นใดท ีส่ านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

(2) ในกรณที ีก่องทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถ ือ
หน่วยทรสัต์ 

12.2 ข้อจ  ากดัและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 

(1) ในกรณที ีป่รากฏข้อเทจ็จรงิแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ว่ามบุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์เกนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ท ีจ่ าหน่ายได้แล้วท ัง้หมด ผู้จดัการกองทรสัต์จะแจ้งให้บุคคลดงักล่าว
ทราบโดยไม่ชกัช้าถงึข้อจ ากดัสิทธใินการได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ ในส่วนท ีเ่กนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ท ีจ่ าหน่ายได้แล้วท ัง้หมด เว้น
แต่กฎหมายทีเ่ก ีย่วข้องก าหนดหรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวตกเป็นของผู้ถอืหน่วยทรัสต์
รายอื่นตามสัดส่วนการถอืหน่วยทรสัต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ ผู้ถ ือ
หน่วยทรสัต์ท ีม่สีิทธไิด้รบัในคราวนัน้ 

(2) ผู้จดัการกองทรสัต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน 
โดย 

1. ประกาศในหนงัสือพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบับ 
2. ปิดประกาศไว้ในท ีเ่ปิดเผย ณ ท ีท่ าการทุกแห่งของผู้จดัการกองทรสัต์ 
3. ส่งหนงัสือแจ้งผู้ถอืหน่วยทรสัต์ท ีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ ว ันปิดสมุดทะเบียน

และทรสัต ีหรอืแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรพัย์ 
(3) ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิโอนเข้าบัญชเีงนิฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ถอืหน่วยทรสัต์ตามชือ่และท ีอ่ยู่ท ีป่รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรสัต์  
(4) ในกรณที ีผู้่ถอืหน่วยทรสัต์ไม่ใช้สิทธขิอรบัประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเร ียกร้อง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักล่าวไปใช้เพือ่การอื่นใด
นอกจากเพือ่ประโยชน์ของกองทรสัต์ 

(5) ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี
บัญชมีมูีลค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรสัต์สงวนสิทธทิ ีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้
สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพือ่น าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะให้มกีารจ่ายในงวดถดัไป  

12.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีผ่านมาแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 
ณ วนัท ี ่30 มถุินายน 2558 กองทรสัต์มปีระวตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทน ดงัต่อไปนี้ 
วนัท่ีผู้จดัการกองทรสัต์มี
มติจ่ายประโยชน์ตอบ

แทน 

วนัท่ีจ่าย 
ประโยชน์ตอบแทน 

ประโยชน์ตอบแทนท่ีจ่าย 
(บาทต่อหน่วย) ส าหรบัช่วงผลประกอบการ 

14 พ.ค. 2558 12 ม.ิย. 2558 0.2175 12 ธ.ค. 2557 ถงึ 31 ม.ีค. 2558 
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13.ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

  
งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

12 ธ.ค. 2557 ถึง 
31 ธ.ค. 2557 

1 ม.ค. 2558 ถึง 
31 มี.ค. 2558 

1 เม.ย. 2558 ถึง 
30 มิ.ย. 2558 

รายได้จากการลงทุน    
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร         8,920  90,395 88,322 
รายไดด้อกเบีย้ 1,389  551 748 
รายไดอ้ื่น 1,389  14,092 9,568 

รวมรายไดจ้ากการลงทุน         11,698  105,038 98,638 
ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 1,505  11,784 9,752 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 193  881 870 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน      59   338  338 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี            100   107  156 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ             121   7,140  7,454 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชตีดัจ่าย             793   3,570  3,611 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้             954   9,604  9,166 

รวมค่าใช้จ่าย           3,725   33,424  31,347 
รายได้จากการลงทุนสทุธิ 7,973   71,614  67,291 
รายการขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน - - (126,500) 
รวมรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน   (126,500) 
การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 7,973   71,614  (59,209) 

 ผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

ผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ในไตรมาส 2 ปี 2558 (ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน2558 ถึง วนัที ่30
มถุินายน 2558) กองทรสัตม์รีายไดจ้ากการลงทุนรวมทัง้สิน้ 98.64 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 ประมาณ 6.40 
ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร และรายไดอ้ื่นทีล่ดลงจ านวน 2.07 ลา้นบาท และ 4.52 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ทัง้นี้สาเหตุทีร่ายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารในไตรมาส 2 ปี 2558 ลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้านัน้มาจากผู้
เช่าคลงัสนิค้ารายหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านโลจสิติคส ์(Third Party Logistics Provider) มคีวาม
จ าเป็นต้องย้ายคลงัสนิค้าตามเสน้ทางการขนส่งของลูกคา้ ซึง่ เป็นปกตติามลกัษณะการประกอบธุรกจิประเภทดงักล่าว 
ส่วนสาเหตุทีร่ายไดอ้ื่นในไตรมาส 2 ปี 2558 ลดลงเป็นผลกระทบจากในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่กองทรสัต์มรีายไดอ้ื่นจาก
การยดึเงนิประกนัตามสญัญาเช่าจากผูเ้ช่าโรงงานจ านวน 1 ราย 

ส าหรบัค่าใชจ้่าย กองทรสัตม์คี่าใชจ้่ายรวม 31.35 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวนประมาณ 2.08 
ลา้นบาท ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมที่อ้างองิจากมูลค่าทรพัยส์นิรวม (Total Assets Value “TAV”) ของ
กองทรสัต ์ซึง่ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต์ และค่าธรรมเนียมทรสัตีทีล่ดลงตามมูลค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ที่
ลดลงจากการสอบทานมูลค่าทรพัย์สนิ ทัง้นี้ โครงสร้างค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ในไตรมาส 2 ปี 2558 ประกอบด้วย
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 7.45 ลา้นบาทค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทรสัต์ต่างๆ รวมจ านวน 11.12 ลา้นบาท
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ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ่ายจ านวน 3.61ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จ านวน 9.17 ลา้นบาทส่งผลใหก้องทรสัต์มี
รายไดจ้ากการลงทุนสทุธเิท่ากบั 67.29 ลา้นบาท  

อนึ่ง ในไตรมาสที ่2 ปี 2558 กองทรสัต์มรีายการขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน (Unrealized 
Loss) เนื่องจากเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2558 ผูป้ระเมนิราคาอสงัหารมิทรพัยไ์ด้สอบทานมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ โดยได้
ประเมนิมูลค่าของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกเท่ากบั 4,101.50 ลา้นบาท น้อยกว่าราคาลงทุนของอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุน
ครัง้แรก 126.50 ลา้นบาท ส่งผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2558 กองทรสัต์มกีารลดลงจากทรพัย์สนิสุทธจิากการด าเนินงาน
เท่ากบั 59.21 ลา้นบาทอย่างไรกด็ ีมูลค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรกตามการสอบทานการประเมนิมูลค่าดงักล่าวยงัสงูกว่า
มลูค่าประเมนิในปี 2557 (ราคาประเมนิครัง้แรกเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2557) ทีม่ลูค่า 3,809 ลา้นบาท 
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งบดลุ 
(หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค. 2557 

ณ วนัท่ี 
31 มี.ค. 2558 

ณ วนัท่ี 
30 มิ.ย. 2558 

สินทรพัย ์
 

  
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายตุธิรรม 

 
  

   (ราคาทุน: 4,228,000,000 บาท) 4,228,000  4,228,000  4,101,500 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 223,744  167,219  193,407 
ลกูหนี้    
จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 2,204  35,523  19,595 
จากดอกเบีย้ 451  1,001  424 
อื่น 8,388  847  724 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี 42,687  39,117  35,506 
สนิทรพัยอ์ื่น 1,300  7,450  5,039 

รวมสินทรพัย ์ 4,506,774  4,479,157  4,356,195 
หน้ีสิน    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 49,429  16,822  20,893 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 61,726  493  5,789 
เงนิมดัจ าค่าเช่าและบรกิาร 99,016  95,596  96,907 
เงนิกูย้มืระยะยาว 860,000  860,000  860,000 

หนี้สนิอื่น 
            

3,630  
1,659  1,722 

รวมหน้ีสิน     1,073,801  974,570  985,311 
สินทรพัยส์ทุธิ     3,432,973  3,504,587  3,370,884 
    
สินทรพัยส์ทุธิ:    

ทุนจดทะเบยีน    

หน่วยทรสัต ์342,500,000 หน่วยมลูค่าหน่วยละ 10 บาท 
     

3,425,000  
     

3,425,000  
     

3,425,000  
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์    
 
หน่วยทรสัต ์342,500,000 หน่วยมลูค่าหน่วยละ 10 บาท 

    
3,425,000  

      
3,425,000  

      
3,425,000  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม  7,973  79,587  (54,116) 
สินทรพัยส์ทุธิ 3,432,973  3,504,587  3,370,884 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วย 10.0232  10.2323 9.8420 
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด  
(พนัหน่วย) 

342,500 342,500 342,500 
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ฐานะทางการเงนิของกองทรสัต ์

สนิทรพัย ์
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 กองทรสัต์มมีูลค่าทรพัย์สนิรวม (“TAV”) จ านวน 4,356.20 ลา้นบาท ลดลงจ านวน

122.96 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 126.50 ลา้นบาท จากการสอบทานมูลค่าทรพัย์สนิ การลดลงของ
ลูกหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารจ านวน 15.93 ลา้นบาท เนื่องจากกองทรสัต์สามารถเรยีกเกบ็ค่าเช่าและบรกิาร สุทธกิบั
การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและเงนิฝากธนาคารจ านวน 26.19 ลา้นบาท  

หนี้สนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 กองทรสัต์มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้จ านวน 985.31 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากหนี้สนิรวม ณ 
วนัที ่31 มนีาคม 2558 จ านวน 10.74 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและภาษีหกั ณ 
ทีจ่่ายคา้งจ่ายจ านวน 4.07 ลา้นบาท และ 5.30 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
จ านวน 860.00 ลา้นบาทนัน้ไม่มกีารเปลีย่นแปลงในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 เน่ืองจากยงัไม่ถงึก าหนดเวลาการช าระเงนิตน้ 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ

ณ วนัที ่30มถุินายน 2558 กองทรสัต์มมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Assets Value “NAV”) จ านวน 3,370.88 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยเท่ากบั 9.8420 บาทต่อหน่วย ลดลงจากณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 จ านวน
133.70 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงจากทรพัยส์นิสทุธจิากการด าเนินงานเท่ากบั 59.21 ลา้นบาท และการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ของกองทรสัต์จ านวน 74.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยทีล่ดลงเท่ากบั 0.3903 บาทต่อหน่วย  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย :พนับาท) 

12 ธ.ค. 2557 ถึง 
31 ธ.ค. 2557 

1 ม.ค. 2558 ถึง 
30 มิ.ย.2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน 7,973 12,405 

ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน   

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธจิาก )ใชไ้ป (กจิกรรมด าเนินงาน ใน   

การซือ้(จ าหน่าย)เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (4,228,000) - 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี 793 7,181 

การลดลง(เพิม่ขึน้)ในลกูหนี้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร (2,204)  (17,890) 

การลดลง(เพิม่ขึน้)ในลกูหนี้จากดอกเบีย้ (451) 27 

การลดลง(เพิม่ขึน้)ในลกูหนี้อื่น (8,388)  7,664 

การลดลง(เพิม่ขึน้)ในค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี (43,480)  

การลดลง (เพิม่ขึน้) ในสนิทรพัยอ์ื่น (1,300) (3,739) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในภาษหีกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 61,726  (55,937) 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 49,216  (28,424) 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง)ในเงนิมดัจ าค่าเช่าและบรกิาร 99,016  (2,109) 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในหนี้สนิอืน่ 3,630  (1,908) 

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - 499 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 954 18,770 

รายการขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน - 126,500 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน (4,060,513) 63,039 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 860,000 - 

จ่ายดอกเบีย้ (742) (18,882) 

การแบ่งปนัสว่นทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ - (74,494) 

การขายหน่วยทรสัต ์ 3,425,000 - 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 4,284,258 (93,376) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 223,744 (30,337) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวด - 223,744 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด 223,744 193,407 
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การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด  

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2558 กองทรสัต์มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารลดลงสุทธ ิ30.38 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจาก
เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการจดัหาเงนิจ านวน 93.38 ลา้นบาท ซึง่ไดแ้ก่การจ่ายดอกเบีย้ และการแบ่งปนัส่วนทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์จ านวน 18.88 ล้านบาท และ 74.49 ล้านบาท สุทธจิากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 
63.04 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2557 (ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่12 ธนัวาคม2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557) กองทรสัต์มเีงนิสดและเงนิ
ฝากธนาคารเพิม่ขึน้จ านวน 223.74 ลา้นบาท โดยกองทรสัตม์เีงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 4,284.26 ลา้น
บาท ซึง่ประกอบด้วยเงนิสดรบัจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์จ านวน 3,425.00 ลา้นบาทเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื
ระยะยาว 860.00 ลา้นบาทสุทธกิบัดอกเบีย้จ่าย 0.74 ลา้นบาท และมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 
4,060.51 ล้านบาท โดยมรีายการส าคญัประกอบด้วยการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 4,228 ล้านบาท 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี43.48 ลา้นบาท ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 61.73 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 49.22 ลา้นบาท 
และสทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจ าค่าเช่าและค่าบรกิาร 99.02 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน(บาทต่อหน่วย) 

12 ถึง 31 ธ.ค. 
2557 ธ.ค. 2557 

1 ม.ค. 2558 ถึง 
31 มี.ค. 2558 

1 เม.ย. 2558 ถึง 
30 มิ.ย. 2558 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธติน้งวด 10.0000 10.0232 10.2323 

การเพิม่ขึน้ )ลดลง (ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน   0.0232  0.2091 (0.1729) 

การเพิม่ขึน้  )ลดลง ( ในสนิทรพัยส์ทุธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิ   (0.2175) 

การเพ่ิมขึน้ )ลดลง (ในสินทรพัย์ สทุธิทัง้ส้ิน  0.0232  0.2091 (0.3904) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิปลายงวด  10.0232 10.2323 9.8420 

    

อตัราส่วนการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ุทธิจากการ

ด าเนินงานต่อมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (%) 

0.12 1.03 (1.94) 

    

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ี

ส าคญั 

 
 

 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธปิลายงวด(พนับาท) 3,432,973  3,504,587  3,370,884 

อตัราสว่นของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ    

   ถวัเฉลีย่ระหว่างงวด(%)  0.11  0.96 0.91 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ    

   ถวัเฉลีย่ระหว่างงวด(%)  0.35 3.03 2.87 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ของการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างงวด    

   ต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด* (%) 125.59 - - 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (พนับาท)  3,366,487 3,468,780 3,437,736 

* การซือ้ขายเงนิลงทุนไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนตอ้งเป็น
รายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแทจ้รงิ ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

 
การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ 

ในไตรมาสที ่2 ปี 2558 กองทรสัตม์กีารลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานจ านวน 0.1729 บาทต่อหน่วย 
และมกีารลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากกจิกรรมการจดัหาเงนิจ านวน 0.2175 บาทต่อหน่วยท าใหมู้ลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทรสัตล์ดลงจาก 10.2323 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 เป็น 9.8420 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่30 มถุินายน 
2558 หรอื คดิเป็นอตัราการลดลงในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานต่อมูลค่าทรพัยส์นิสุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวดเท่ากบั
รอ้ยละ 1.94 

จากผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ปี 2557 ระหว่างวนัที ่12 ธนัวาคม 2557 ถงึ31 ธนัวาคม 2557 (20 วนั)
กองทรสัตม์กีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน 0.0232 บาทต่อหน่วย สง่ผลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิพิม่ขึน้จาก 
10.0000 บาทต่อหน่วยเป็น 10.0232 บาทต่อหน่วย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 หรอื คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์
สทุธจิากการด าเนินงานต่อมลูค่าทรพัยส์นิสทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวดเท่ากบัรอ้ยละ 0.12 
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ผลการด าเนินงานของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนครัง้แรก1 
12 ธ.ค. 2557 
ถึง 31 ธ.ค. 

2557 

1 ม.ค. 2558 ถึง 
31 มี.ค.2558 

1 เม.ย. 2558 ถึง 
30 มิ.ย.2558 

ทรพัยสิ์นรวม    
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่2 (รอ้ยละ) 81 86 86 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่3 (บาท/ตร.ม./เดอืน)  156   154   150  
พืน้ทีท่ีส่ามารถปล่อยเช่าได ้(ตร.ม.) 214,523 214,523 214,523 
ทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินค้า    
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่2 (รอ้ยละ) 76 84 85 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่3 (บาท/ตร.ม./เดอืน)  143   141   137  
พืน้ทีท่ีส่ามารถปล่อยเช่าได ้(ตร.ม.) 160,523 160,523 160,523 
ทรพัยสิ์นประเภทโรงงาน    
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่2 (รอ้ยละ) 95 93 89 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่3 (บาท/ตร.ม./เดอืน)  188   188   188  
พืน้ทีท่ีส่ามารถปล่อยเช่าได ้(ตร.ม.) 54,000 54,000 54,000 

หมายเหตุ 1 ผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ขา้งต้นเป็นผลการด าเนินงานทีไ่ม่รวมรายไดห้รอือตัราการเช่าในส่วนของการรบัประกนัการมผีู้
เช่า ซึง่สะทอ้นสถานะผูเ้ช่าจรงิ 

 2  อตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่ทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ ค านวณจากผลรวมของพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ช่า ณ สิ้นเดอืนส าหรบัแต่ละช่วงเวลาหารดว้ย
ผลรวมของพื้นทีเ่ช่าทีส่ามารถปล่อยเช่าไดส้ าหรบัแต่ละช่วงเวลา ทัง้นี้ อตัราการเช่า ณ 30 มถุินายน 2558 ของทรพัย์สนิรวม 
ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และทรพัย์สนิประเภทโรงงาน แบบไม่ค านึงถงึช่วงเวลาจะเท่ากบัรอ้ยละ 86 รอ้ยละ 85 และรอ้ยละ 
89 ตามล าดบั 

3 อตัราค่าเช่าเฉลีย่ค านวณจากสญัญาเช่าทีม่กีารปรบัปรุงโดยหกัค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent-free Period) และถ่วง
น ้าหนกัดว้ยขนาดของพืน้ทีเ่ช่าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัสิน้งวดหรอืวนัสิน้สุดสญัญาเช่าของช่วงเวลาทีอ่า้งองิตามตาราง 

ทีม่า ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้แรก 

 ภาพรวมอตัราการเช่าพื้นทีเ่ฉลีย่ของทรพัย์สนิทีล่งทุนครัง้แรกเพิม่ขึน้จากระดบัรอ้ยละ 81 ในไตรมาสที ่4 ปี 
2557 เป็นรอ้ยละ 86 คงทีใ่นไตรมาสที ่1 ปี 2558 และไตรมาสที ่2 ปี 2558 โดยอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนครัง้
แรกลดลงจาก 156 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ในไตรมาสที ่4 ปี 2557 เป็น 154 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ในไตรมาส
ที ่1 ปี 2558 และ 150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืนในไตรมาสที ่2 ปี 2558 ตามล าดบั  

 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2558 กองทรสัตม์ผีูเ้ช่ารายคลงัสนิคา้เพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย ซึง่มอีตัราค่าเช่าต ่ากว่าอตัราค่า
เช่าเฉลีย่ สง่ผลใหอ้ตัราค่าเช่าเฉลีย่ของทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ลดลงจาก 143 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืนในไตรมาส 
4 ปี 2557 เป็น 141 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืนและ 137 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ตามล าดบั และมอีตัราการเช่าพืน้ที่
เฉลีย่เพิม่ขึน้จากระดบัรอ้ยละ 71 ในไตรมาสที ่4 ปี 2557 เป็นรอ้ยละ 84 ในไตรมาสที ่1 ปี 2558 และรอ้ยละ 85 ไตรมาส
ที ่2 ปี 2558 ตามล าดบั  

 ทรัพย์สินที่ลงทุนครัง้แรกประเภทโรงงานมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยลดลงจากระดับร้อยละ 95 ใน 
ไตรมาสที ่4 ปี 2557 เป็นรอ้ยละ 93 ในไตรมาสที ่1 ปี 2558 และรอ้ยละ 89 ในไตรมาสที ่2 ปี 2558 ซึง่มสีาเหตุหลกัจากผู้
เช่าโรงงานจ านวน 1 รายไดเ้ลกิเช่าก่อนก าหนดในเดอืนมนีาคม 2558 อย่างไรกด็ ีอตัราค่าเช่าเฉลีย่ตัง้แต่กองทรสัต์เขา้
ลงทุนจนถงึไตรมาส 2 ปี 2558 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากผูเ้ช่าทีเ่ลกิเช่าก่อนก าหนดดงักล่าว มอีตัราค่าเช่าใกลเ้คยีง
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ของทรพัยส์นิประเภทโรงงานเดมิ 
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14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

 

ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ผู้จดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาลงทุนเพิม่เตมิ และ/หรอื ปรบัการลงทุนโดยจะ
ท าการซื้อ ขาย หรอืเช่าอสังหารมิทรพัย์ให้กบักองทรสัต์ และจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินท ีล่งทุนเพิม่เตมิโดยจะมแีนว
ทางการลงทุนและการบรหิารจดัการภายใต้ขอบเขตและทศิทางเดยีวกนักบัวตัถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทรัสต์ และ
นโยบายการลงทุน คอืจะเน้นลงทุนในกรรมสิทธิแ์ละสิทธกิารเช่าในอสังหารมิทรพัย์ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน เพื่อ
จดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าหรอืจ าหน่ายอสังหารมิทรพัย์ดงักล่าวเพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
กองทรสัต์  

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาด าเนนิการใดๆ ท ีไ่ม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และประกาศอื่นท ืเ่ก ีย่วข้อง ท ัง้ท ีม่ผีลใช้บังคบัอยู่ในปจัจุบันและท ีจ่ะได้มีการแก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต 

สรุปสาระส าคญัเก ีย่วกบัการลงทุนในทรพัย์สินหลกัของกองทรสัต์ ดงันี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของ
กองทรสัต์ แสดงไว้ในส่วนท ี ่2 ข้อ 7 โครงสร้างและการด าเนนิงานของกองทรสัต์ หวัข้อ สรุปสาระส าคญัของสัญญาก่อตัง้ 
ทรสัต์)   

14.1  กองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ประเภททีด่นิและสิ่งปลูกสร้างท ีเ่ป็นโรงงาน คลังสินค้า 
และ/หรอืส านกังาน 

14.2  กองทรสัต์อาจลงทุนในทรพัย์สินหลกัโดยทางอ้อมผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัท ีจ่ดัตัง้ข ึ้นโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่
ด าเนนิการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัต์ตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ ในอัตราส่วนท ี่กฎหมายท ี่เก ี่ยวข้อง
ก าหนด ซึง่ในปจัจุบันกองทรสัต์ต้องถอืหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นท ี่
จ าหน่ายได้แล้วท ัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนสิทธอิอกเสียงท ัง้หมดของบริษัทนัน้ และ
ผู้จดัการกองทรสัต์และทรสัตจีะต้องมมีาตรการหรอืกลไกในการดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการ
ประกอบกจิการเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ และหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นท ี่
เก ีย่วข้องตามท ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

14.3  กองทรสัต์อาจจะพจิารณาลงทุนเพิม่เตมิในอสังหารมิทรพัย์ประเภทอื่นนอกเหนอืจากท ีร่ะบุไว้ใน 14.1 และ 
14.2 หรอืทรพัย์สินอื่นใดท ีส่ านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
จะประกาศก าหนดให้เป็นทรพัย์สินหลกัของกองทรสัต์ 
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15. ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของผูเ้ช่าภายหลงัจากวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 

ระหว่างวนัที ่30 มถุินายน 2558 ถงึ วนัที ่14 ตุลาคม 2558 มผีูเ้ช่าคลงัสนิคา้ซึง่ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน  
โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 และ บางพล ี3 เพิม่เตมิจ านวน 3 ยนูิต โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบัท่ี รายการ คลงัสินค้า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี หมายเหตุ 
1 มผีูเ้ช่าเพิม่ คลงัสนิคา้  

1 ยนูิต 
โครงการไทคอน  
โลจสิตคิส ์พารค์  

บางพล ี1 

1,482 ตาราง
เมตร 

ผูเ้ช่ารายย่อยท าสญัญาเช่าเพิม่เตมิ อายุสญัญา
เช่า 10 ปี โดยมรีะยะเวลาเช่าตัง้แต่วนัที ่1 
กรกฎาคม 2558 ถงึ 30 มถุินายน 2568  

2 มผีูเ้ช่าเพิม่ คลงัสนิคา้  
2 ยนูิต 

โครงการไทคอน  
โลจสิตคิส ์พารค์  

บางพล ี3 

7,400 ตาราง
เมตร 

ผูเ้ช่ารายย่อยท าสญัญาเช่าเพิม่เตมิ อายุสญัญา
เช่า 3 ปี โดยมรีะยะเวลาเช่าตัง้แต่วนัที ่1 
สงิหาคม 2558 ถงึ 31 กรกฎาคม 2561  

นอกจากการเปลีย่นแปลงขา้งต้น ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน ไดแ้จ้งว่ามผีูเ้ช่าท าสญัญาเช่าล่วงหน้าและแจ้ง
ความประสงคเ์ลกิเช่า ดงัต่อไปนี้ 

ล าดบัท่ี รายการ 
คลงัสินค้า/ 
โรงงาน 

ท่ีตัง้ พืน้ท่ี หมายเหตุ 

1 ผูเ้ช่าท าสญัญา
เช่าล่วงหน้า 

คลงัสนิคา้  
2 ยนูิต 

โครงการไทคอน 
 โลจสิตคิส ์พารค์  

บางพล ี3 

4,900 ตาราง
เมตร 

ผูเ้ช่ารายย่อยท าสญัญาเช่าล่วงหน้า อายุสญัญา
เช่า 3 ปี โดยมรีะยะเวลาเช่าตัง้แต่วนัที ่1 
สงิหาคม 2559 ถงึ 31 กรกฎาคม 2561  

2 ผูเ้ช่าแจง้ความ
ประสงคจ์ะไม่
ต่อสญัญาเช่า 

คลงัสนิคา้  
2 ยนูิต 

โครงการไทคอน 
 โลจสิตคิส ์พารค์  
แหลมฉบงั 2 

4,900 ตาราง
เมตร 

ผูเ้ช่ารายย่อยแจง้ว่าจะไมต่่ออายุสญัญาเช่า  
(สญัญาเช่าครบก าหนดวนัที ่15 พฤศจกิายน 

2558) 
3 ผูเ้ช่าแจง้ความ

ประสงคจ์ะเลกิ
สญัญาเช่าก่อน

ก าหนด 

โรงงาน  
1 ยนูิต 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1,200 ตาราง
เมตร 

ผูเ้ช่ารายย่อยแจง้ขอยกเลกิสญัญาเชา่ก่อน
ก าหนด (สญัญาเช่าครบก าหนดวนัที ่30 

พฤศจกิายน 2559) 

เมื่อรวมพืน้ทีเ่ช่าทีม่ผีู้เช่าเพิม่เตมิ รายการทีผู่้เช่าแจ้งความประสงค์จะเลกิเช่าก่อนก าหนดหรอืไม่ต่อสญัญา
เช่าขา้งตน้ จะท าใหม้พีืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ช่าเพิม่ขึน้สทุธเิท่ากบั 7,682 ตารางเมตร  

ทัง้นี้ ผูเ้ช่าทีแ่จง้ขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนก าหนดหรอืแจง้ความประสงคจ์ะไม่ต่อสญัญาเช่าในขา้งตน้นัน้ ไม่ได้
เปลี่ยนไปเช่าโรงงานหรือคลงัสนิค้าในท าเลอื่นๆ ของกลุ่มไทคอน แต่เลิกเช่าเนื่องมาจากสาเหตุดงันี้ (1) ส าหรบั
คลงัสนิคา้ที่ตัง้อยู่ในโครงการ ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 จ านวน 2 ยูนิต ประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นโลจสิตคิส ์(Third Party Logistics Provider) เนื่องจากลูกคา้ของผูเ้ช่ารายดงักล่าวไม่ต่อสญัญาการจา้งบรกิาร ซึง่
เป็นปกตขิองการประกอบธุรกจิประเภทผูใ้หบ้รกิารด้านโลจสิตคิส์ โดยผลกระทบของการยกเลกิสญัญาเช่าของผู้เช่า
รายย่อยรายดงักล่าวคดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 3.12 ของรายไดค้่าเช่ารวมของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ (2) ส าหรบัผู้
เช่าโรงงานทีต่ัง้อยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ านวน 1 ยนูิต ผูเ้ช่ารายดงักล่าวแจง้ความประสงคข์อยกเลกิสญัญาเช่า
ก่อนก าหนด เน่ืองจากตอ้งการลดก าลงัการผลติจากการทีม่คี าสัง่ซือ้ลดลง อนัเป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิ
ในปจัจุบนั ทัง้นี้ รายไดค้่าเช่าทีไ่ดจ้ากโรงงานดงักล่าวคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 0.87 ของรายไดร้วมของทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ  
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อน่ึง ในกรณีที ่ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาทดแทนใหแ้ก่โรงงาน และคลงัสนิคา้
ที่ผู้เช่าแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดหรือจะไม่ต่อสญัญาเช่าข้างต้น หรือ ทีพาร์ค และ/หรือ  
ไทคอน สามารถจดัหาผู้เช่ารายใหม่เพื่อเข้าท าสญัญากบักองทรสัต์ได้ แต่ระยะเวลาการเช่า และการช าระค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ยงัไม่เริม่ตน้ ณ วนัลงทุน หรอืระยะเวลาการเช่าของสญัญาเช่าไดเ้ริม่ต้น
แลว้แต่ยงัอยู่ในระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent-Free Period) (“ระยะเวลาปลอดค่าเช่า”) หรอือยู่ในระยะเวลาทีผู่เ้ช่าราย
ย่อยมสีทิธชิ าระค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ในอตัราทีต่ ่ากว่าอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทั ้ง
ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อพน้ระยะเวลาทีผู่เ้ช่ารายย่อยมี
สทิธดิงักล่าวแลว้ (Fitting-Out Period) (“ระยะเวลาลดค่าเช่า”) ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอนในฐานะผูข้าย หรอืผูใ้หเ้ช่า 
(แลว้แต่กรณี) ตกลงทีจ่ะชดเชยส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัตใ์นอตัราเท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 
รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าทีท่ ากบัผูเ้ช่ารายย่อยในพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างนัน้ หรอืพืน้ทีอ่ื่นที่
มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัพื้นที่เช่าที่ว่างในกรณีที่พื้นที่ เช่าที่ว่างดงักล่าวไม่เคยมผีู้เช่ารายย่อยมาก่อน หรือในจ านวน
เท่ากบัสว่นต่างของอตัราค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามทีก่องทรสัต์ไดร้บัจรงิ กบัอตัราค่า
เช่า ค่าบริการ รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากมี) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าที่ผู้เช่าร ายย่อยต้องช าระเมื่อพ้น
ระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรอืระยะเวลาลดค่าเช่า (แล้วแต่กรณี) (“อตัราชดเชยการมผีู้เช่า”) เป็นระยะเวลา 12 เดอืน
นบัตัง้แต่วนัลงทุน หรอืนบัตัง้แต่วนัลงทุนจนถงึวนัทีก่องทรสัตท์ าสญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ หรอืนับตัง้แต่วนั
ลงทุนจนถงึวนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัค่าเช่า ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา
เช่าทีผู่เ้ช่ารายย่อยต้องช าระเมื่อพน้ระยะเวลาปลอดค่าเช่าหรอืระยะเวลาลดค่าเช่า (แลว้แต่กรณี) (แลว้แต่วนัใดจะถงึ
ก่อน) (“ระยะเวลาการชดเชยการมผีูเ้ช่า”) อนึง่ ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอนและกองทรัสต์อาจพิจารณาตกลงร่วมกนัในการ
ชดเชยการมีผู้ เช่าให้แก่กองทรัสต์ส าหรับพืน้ท่ีเช่าที่วา่งซึง่อาจเกิดขึน้ในภายหลงัได้ 

ทัง้นี้ หากสญัญาเช่าที่กองทรสัต์ท ากบัผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ตามหลกัเกณฑ์เรื่องการชดเชยดงักล่าว ซึ่ง  
ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน เป็นผูจ้ดัหา สิน้สดุลงภายในระหว่างระยะเวลา 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงทุน ทพีารค์ และ/หรอื 
ไทคอน ตกลงจะชดเชยการมผีูเ้ช่ารายย่อยส าหรบัพืน้ทีเ่ช่าทีว่่างดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ โดยใช้หลกัเกณฑ์เรื่องการ
ชดเชยดงักล่าวโดยอนุโลม 

อย่างไรกด็ ีในกรณีที่ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน สามารถจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่เพื่อเขา้ท าสญัญาเช่าได้
ภายในระยะเวลาการชดเชยการมผีู้เช่า แต่อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี น้อยกว่า
อตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า หรอืสญัญาเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลาปลอดค่าเช่าหรอืระยะเวลาลดค่าเช่า ทพีารค์ และ/หรอื ไท
คอน ตกลงที่จะช าระเงนิให้แก่กองทรสัต์ในจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของอตัราชดเชยการมีผู้เช่า กบัอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารส่วนกลาง (หากม)ี ตามสญัญาเช่าทีท่ ากบัผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าวหรอือตัราค่าเช่า 
ค่าบรกิาร รวมทัง้ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี ตามทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจรงิ (แลว้แต่กรณี) จนถงึวนัครบก าหนดระยะเวลา 
12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงทุน หรอืจนถงึวนัที ่ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน สามารถตกลงอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมทัง้
ค่าบรกิารสว่นกลาง (หากม)ี กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ดงักล่าวใหม้อีตัราไม่น้อยกว่าอตัราชดเชยการมผีูเ้ช่า แลว้แต่วนั
ใดจะถงึก่อน  
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ดงันัน้ หากรวมผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสถานะผูเ้ช่าภายหลงัวนัที ่30 มถุินายน 2558 ทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิทีเ่ขา้เงื่อนไขการรบัประกนัจะมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบัท่ี 
คลงัสินค้า/ 
โรงงาน 

ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
อตัราค่าเช่าท่ี
รบัประกนั 

ระยะเวลาท่ีรบัประกนั 

1 คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส์
พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 

2,450 
ตารางเมตร 

140 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน 
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
2 คลงัสนิคา้ 

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ แหลมฉบงั 2 
4,900 

ตารางเมตร 
160 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
3 คลงัสนิคา้  

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ แหลมฉบงั 2 
4,900 

ตารางเมตร 
150 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
4 คลงัสนิคา้ 

 2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ บางพล ี3 
4,900 

ตารางเมตร 
145 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

นบัจากวนัลงทุนถงึ 
วนัที ่30 กรกฎาคม 2559 ซึง่เป็นวนั

ก่อนวนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า 
5 โรงงาน 

 1 ยนูิต 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1,200 

ตารางเมตร 
170 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่

 ทัง้นี้ ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2558 สญัญาเช่าของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิไม่มสีญัญาทีม่ชี่วงระยะเวลาปลอด
ค่าเช่า (Rent-Free Period) หรอืช่วงระยะเวลาลดค่าเช่า (Fitting-Out Period) ทีม่รีะยะเวลานาน 12 เดอืน 

 อย่างไรกด็ ีจากการพจิารณาผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงนิและอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูร้บัประกนั
การมผีู้เช่าทัง้ 2 ราย ตามที่แสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 ผู้จดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิมี
ความเห็นว่าไทคอนและทีพาร์คมีฐานะทางการเงินที่มัน่คงและมีความสามารถในการรบัประกันการมีผู้เช่าให้แก่
กองทรสัต ์
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 
1. รายละเอียดของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 
ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์  บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต์

(หน่วยทรสัต)์ 
ประเภทการลงทุน  กองทรสัตจ์ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในทรพัยส์นิที่

จะลงทุนเพิม่เตมิ (“ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ”) ดงัต่อไปนี้ 
 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
 สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี นบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่ 
และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 

 สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเชา่อาคารคลงัสนิคา้ 30 ปีนบั
จากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 

 สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเชา่อาคารคลงัสนิคา้ประมาณ 
27 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าจนถงึ 21 กุมภาพนัธ ์
2586 

 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 
 สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเชา่อาคารโรงงาน 30 ปี นบัจาก
วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่  

คุณสมบตัขิองหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอ
ขายเพิม่เตมิ 

 ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

มลูค่าทีต่ราไว ้  9.80661 บาทต่อหน่วย  
ราคาหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย  10.00 บาทต่อหน่วยโดยเป็นราคาเสนอขายเดยีวกนัทัง้ในสว่นที่

เสนอขายต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์
(Rights Offering) และการเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public 
Offering)  

จ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย
เพิม่เตมิ 

 224,300,000 หน่วย 

มลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอ
ขายเพิม่เตมิ 

 2,243,000,000 บาท 

                                                   
1    มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัต์ ณ วนัทีอ่อกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรกคอื 10.00 บาทต่อหน่วย ทัง้นี้เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 

2558 คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ มมีตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์โดยการลด
มลูค่าของหน่วยทรสัต์ในอตัรา 0.1934 บาท ต่อหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวนัที ่4 กนัยายน 2558 ส่งผลใหม้ลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย
ของหน่วยทรสัต์เท่ากบั 9.8066 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้ ในวนัที ่30 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทั ไทคอน แมเนจเมน้ท์ จ ากดั มี
มตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์โดยการลดมลูค่าของหน่วยทรสัต์ในอตัรา 0.1743 บาทต่อหน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2558 ภายหลงัการลดทุนในวนัดงักล่าว มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของหน่วยทรสัต์จะเท่ากบั 9.6323 บาทต่อหน่วย 
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จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า  ส าหรับส่วนที่เ ป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Public 
Offering) 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 

วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์  วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558  
อตัราสว่นในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อก
แล ะ เ สนอข า ย เพิ่ ม เ ติ ม ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิม ตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต ์(Rights Offering)   

 2.4300 หน่วยทรสัตเ์ดมิต่อ 1 หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย
เพิม่เตมิ 

2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  

2.1 วิธีเสนอขายหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้น้ี 
การเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เตมิของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื “กองทรสัต”์) ในครัง้
นี้เป็นไปตามทีม่ตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ครัง้ที ่1/2558 ทีไ่ดอ้นุมตัใิหอ้อกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมทัง้หมดจ านวนไม่เกนิ 241,000,000 หน่วยเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไว้ใน ขอ้ 2.3.1 โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต์ (Rights Offering) และการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Public Offering) โดยก าหนดให้ผูล้งทุนในแต่ละ
ประเภทจะเป็นไปตามนิยามดงัต่อไปนี้ 

  
ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิม หมายถึง ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิของกองทรสัต์ที่มรีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และมสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้
ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงที่
จะจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอื
น้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้

 
ผูล้งทุนสถาบนั หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหน่วยทรัสต์และมีลักษณะตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 9/2555 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุน
รายใหญ่และทีม่ปีระกาศก าหนดเพิม่เตมิ โดยตามนิยามในปจัจุบนั หมายถงึ ผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

  (1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (2)  ธนาคารพาณิชย ์
  (3)  ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
  (4)  บรษิทัเงนิทุน 
  (5)  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
  (6)  บรษิทัหลกัทรพัย ์
  (7)  บรษิทัประกนัวนิาศภยั 
  (8)  บรษิทัประกนัชวีติ 
  (9)  กองทุนรวม  
  (10)  กองทุนสว่นบุคคลซึง่บรษิทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงนิทุนของผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ 

(26) หรอืของผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (11)  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
  (12)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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  (13)  กองทุนประกนัสงัคม 
  (14)  กองทุนการออมแห่งชาต ิ
  (15)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
  (16)  ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  (17)  ผูป้ระกอบธุรกจิการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า  
  (18)  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  
  (19)  สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 
  (20)  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
  (21)  นิตบิุคคลประเภทบรรษทั 
  (22)  นิตบิุคคลซึ่งมบีุคคลตาม (1) ถงึ (21) ถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละเจด็สบิหา้ของจ านวนหุน้ที่มี

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
  (23)  ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (22) 
  (24)  ผู้จดัการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จ ัดการกองทุ นตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการแต่งตัง้และการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทุน 

  (25)  ผู้จ ัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จ ัดการลงทุนตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการแต่งตัง้และการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  (26)  ผูล้งทุนอื่นใดตามทีส่ านกังานประกาศก าหนด 
ผูล้งทุนสถาบนัดงักล่าวจะต้องจองซื้อหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย

เท่านัน้ โดยผูล้งทุนสถาบนัสามารถซือ้หน่วยทรสัตไ์ดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.4 และในการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผู้
ลงทุนสถาบนัจะอยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายดงักล่าวตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 2.4 

 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หมายถงึ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้บุคคลที่

เกีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ทัง้นี้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของผู้จดัการกองทรสัต์ จะต้องจองซื้อหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายเท่านัน้ โดยบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ สามารถซือ้หน่วยทรสัต์ไดต้ามวธิกีารที่
ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.4 และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ส าหรบัส่วนทีจ่องซือ้
หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี้เกนิสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ จะเป็นไปตาม
วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกบั
หน่วยทรสัตท์ีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เขา้ลงทุนทัง้หมดจะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ทีอ่อก
และเสนอขายในครัง้นี้ 

 
ผู้มีอุปการคณุของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/

หรอื นิตบิุคคลทีม่ใิช่ผูล้งทุนสถาบนัตามนิยามทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึลูกคา้หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลูกคา้ คู่สญัญา บรษิทัคู่
ค้า ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรอืผู้มอีุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้มีอุปการคุณของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย รวมทัง้บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนผูถ้อืหุน้
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ใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุม หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้นทัง้ทีต่ดิต่อในปจัจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ 
หรอืผูท้ีค่าดว่าจะไดต้ดิต่อของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย   

ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.4 โดยการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณ
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ส าหรบัส่วนทีจ่องซือ้หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ
ในครัง้นี้เกนิสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร จะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกองทุนรวมและบุคคลอื่นใดซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทธ. 70/2552 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่3 
สงิหาคม 2552 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
ผูจ้องซ้ือทัว่ไป หมายถงึ บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่ใิช่ผูล้งทุนสถาบนัตามนิยามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
 
สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในครัง้น้ี  
การเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี้ จะมีการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ใหม่

ทัง้หมดเป็นจ านวน 224,300,000 หน่วย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) 
เสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ในจ านวน 140,946,502 หน่วย ซึง่สอดคลอ้งกบัมตทิี่

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ที ่1/2558 ทีอ่นุมตัใิหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้  ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่ื

อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ (Rights 
Offering) โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตาม
สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้
 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 
เสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้จ านวน 83,353,498 หน่วยใหก้บัผูล้งทุนทัว่ไป (Public 

Offering) 
 
 ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการน าหน่วยทรสัต์
ทีเ่หลอืการการเสนอขายในแต่ละสว่นขา้งตน้มาจดัสรรใหแ้กต่่อผูล้งทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม (Claw Back / 
Claw Forward) 
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ในการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ในเบือ้งตน้จะเป็นดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิท่ีได้รบัจดัสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์
(Rights Offering) 

 140,946,502 หน่วย* 
ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 

จดัสรรสว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์(Rights 
Offering)                           83,353,498 หน่วย* 

 สว่นที ่2.1 เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั  ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย*  
 สว่นที ่2.2 เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย

และรบัประกนัการจดัจ าหน่าย  
 ไม่น้อยกว่า 40,000,000 หน่วย*  

 สว่นที ่2.3 เสนอขายต่อผูจ้องซือ้ทัว่ไป  ไม่เกนิ 13,353,498 หน่วย* 
จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมทัง้หมดในครัง้น้ี  224,300,000 หน่วย*  
หมายเหตุ *จ านวนหน่วยขา้งต้น ไม่รวมส่วนของการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืจากการจองซื้อของผูจ้องซื้อหน่วยทรสัต์ในแต่ละ
ประเภท 
 
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการเปลีย่นแปลง

จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรร ใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทตามทีร่ะบุไว้ขา้งต้น หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์
ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่3 ขอ้ 2.4 หวัขอ้ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตข์องเอกสารฉบบันี้โดยพจิารณาจากปจัจยั
ต่างๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์
ครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ในการเสนอขายสงูสดุ 

 
2.2 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรสัต ์
ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ีส่ านักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดั

จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย (ยกเวน้สาขาไมโคร) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดใน
หนงัสอืชีช้วนระหว่างเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหรอืเวลาเปิดท าการของแต่ละ
สาขาในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ถงึ วนัที ่15 ธนัวาคม 2558  

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชี้ชวน ซึ่งมขีอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสอืชี้ชวนที่ยื่นต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ไดก้่อนท าการจองซือ้หน่วยทรสัตจ์ากเวบ็ไซต์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 
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2.3 วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

2.3.1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 
 ช่ือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ยกเวน้สาขาไมโคร) 
 ท่ีอยู ่ 333 ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์ 02-230-1621, 02-626-3592 
 โทรสาร 02-236-0501 

 
2.3.2 เง่ือนไขและค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะไดร้บัค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ไม่
เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิทัง้หมดในครัง้นี้ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขาย

เพ่ิมเติมทัง้หมดในครัง้น้ี 

ค่าใชจ้่าย (ประมาณการค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่)   
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 100,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ประเภทหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

ไม่เกนิ 250,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ประมาณ* ไม่เกนิ 44,675,714 บาท 
รวมค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้หมดประมาณ ไม่เกนิ 45,025,714 บาท 
หมายเหตุ *ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รวมถงึ ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่า
ผูป้ระเมนิราคาอสิระ ค่าธรรมเนียมการจดัท ารายงานวเิคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ค่าธรรมเนียมในการจดัท าประมาณการงบก าไร
ขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ค่าตรวจสอบเชงิวศิวกรรม ค่าจดัพมิพ์ใบ
จองซื้อหน่วยทรสัต์ หนงัสอืชีช้วน เอกสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการท าประชาสมัพนัธแ์ละการโฆษณา เป็นตน้ 
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2.3.4 วิธีการจองซ้ือหน่วยทรสัต ์ 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering)  
ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนั และ บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ สามารถจอง

ซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ีส่ านักงานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสาร
ฉบบันี้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีเ่ป็นผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายและผู้
จองซื้อทัว่ไปสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้ที่ส านักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจัด
จ าหน่าย (ยกเวน้สาขาไมโคร) ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้   

โดยผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิแต่ละรายอาจแสดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิใน
ครัง้นี้ตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อ
หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้ 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ จะต้องช าระเงนิ
ค่าจองซือ้หน่วยทรสัตจ์นเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ณ วนัทีจ่อง
ซื้อหน่วยทรสัต์ พร้อมทัง้กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมกบัยื่น
เอกสารประกอบตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายก าหนดใหค้รบถว้น  

 
ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 
ส่วนท่ี 2.1 (Public Offering) ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั  
ผูจ้องซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ีส่ านักงานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั

จ าหน่าย ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ โดยจะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นมูลค่าขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000 หน่วย 
และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อและแนบเอกสาร
หลกัฐานในการจองซือ้ตามขอ้ 2.3.8 ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน 

อนึ่ง ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิ หรอืผ่อนผนัใหผู้จ้องซือ้ไม่ตอ้งน าสง่เอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ตามทีเ่หน็สมควร 

 
ส่วนท่ี 2.2 (Public Offering) ส าหรบัผู้มีอุปการคุณของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั

จ าหน่าย 
ผูจ้องซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดท้ีส่ านกังานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั

การจดัจ าหน่าย (ยกเวน้สาขาไมโคร) ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ โดยจะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นมลูค่าขัน้ต ่า
ไม่น้อยกว่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หน่วย โดยผูจ้องซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจอง
ซือ้และแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ตามขอ้ 2.3.8 ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน 

อน่ึง ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิ หรอืผ่อนผนัใหผู้จ้องซือ้ไม่ตอ้งน าสง่เอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ตามทีเ่หน็สมควร 

 
ส่วนท่ี 2.3 (Public Offering) ส าหรบัผูจ้องซ้ือทัว่ไป 
ผูจ้องซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดท้ีส่ านกังานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั

การจดัจ าหน่าย (ยกเวน้สาขาไมโคร) ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ โดยจะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นมลูค่าขัน้ต ่า
ไม่น้อยกว่า 2,000  หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หน่วย โดยผูจ้องซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจอง
ซือ้และแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ตามขอ้ 2.3.8 ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน 
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อนึ่ง ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิ หรอืผ่อนผนัใหผู้จ้องซือ้ไม่ตอ้งน าสง่เอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.5 การรบัช าระและการเกบ็รกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยทรสัต ์ 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) 
ผูป้ระสงคจ์ะจองซือ้ต้องจดัส่งเอกสารตามทีก่ าหนดพรอ้มช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่จองซื้อไปที่

ส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 หรอืหน่วยงานขายหรอืสาขา
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายดงักล่าวทีม่บีรกิารรบัจองซือ้ ตัง้แต่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 
ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม 2558 ในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายและจะไม่รบัจอง
ซือ้ทางไปรษณีย ์โดยผูป้ระสงคจ์ะจองซือ้สามารถช าระค่าจองซือ้ไดด้งันี้ 

(1) ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั 
(1.1) ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีป่ระสงค์จะช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเงนิสดหรอืเงนิโอน สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่าง

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่ 15 ธนัวาคม 2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 15.30 น. 
ส าหรบักรณีทีป่ระสงคจ์ะช าระเป็นเงนิโอนผ่านระบบบาทเน็ท (BAHTNET) จะต้องโอนก่อนเวลา 
11.00 น. ของวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 โดยช าระเป็นเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บญัชดีงันี้  

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 
 
(1.2) ส าหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า  

“เชค็ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์สามารถจองซือ้ได้ระหว่างวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 15.30 น.   

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่15 
ธนัวาคม 2558 และสามารถเรยีกเกบ็เงินได้จากส านักหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซื้อ
เท่านัน้ และขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชดีงันี้ 

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 
 
(2) ส าหรบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดัการกองทรสัต์  ผู้มีอุปการคุณของผู้จ ัดการการจดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจ าหน่าย และผูจ้องซือ้ทัว่ไป 
(2.1) ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีป่ระสงคจ์ะช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเงนิสดหรอืเงนิโอน สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่าง

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม 2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของ
หน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง ถงึเวลา 15.30 น. หรอืเวลาปิดท าการของหน่วยงานขายหรอื
สาขาแต่ละแห่ง   

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.3.1 หรอืหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายดงักล่าวทีม่บีรกิารรบัจองซือ้ โดยช าระเป็นเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บญัชี
ดงันี้  

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 



ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่3 หน้า 9 จาก 26 

 

 
(2.2) ส าหรบัผู้จองซื้อทีป่ระสงค์จะช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่เรยีกว่า “เชค็

ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่างวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที่ 4 ธนัวาคม 
2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 
15.30 น. หรอืเวลาปิดท าการของหน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง และวนัที่ 4 ธนัวาคม 2558 
ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง ถงึเวลา 12.00 น. 
หรอืเวลาปิดรบัเชค็ของหน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง  

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.3.1 หรอืหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายดงักล่าวทีม่บีรกิารรบัจองซือ้ โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะต้อง
ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่4 ธนัวาคม 2558 และสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนักบัของ
สถานทีจ่องซือ้เท่านัน้ และขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชดีงันี้ 

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 
 
ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering)  
ผูป้ระสงคจ์ะจองซือ้ต้องจดัส่งเอกสารตามทีก่ าหนดพรอ้มช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่จองซื้อไปที่

ส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 หรอืหน่วยงานขายหรอืสาขา
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายดงักล่าวทีม่บีรกิารรบัจองซือ้ ตัง้แต่วนัที ่8 ธนัวาคม 2558 ถงึ
วนัที ่15 ธนัวาคม 2558 ในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายแ ละจะไม่รบัจอง
ซือ้ทางไปรษณีย ์โดยผูป้ระสงคจ์ะจองซือ้สามารถช าระค่าจองซือ้ไดด้งันี้ 

 
(1) ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั 
 

(1.1) ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีป่ระสงคจ์ะช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเงนิสดหรอืเงนิโอน สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่าง
วนัที ่8 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 15.30 น. ส าหรบั
กรณีทีป่ระสงคจ์ะช าระเป็นเงนิโอนผ่านระบบบาทเน็ท (BAHTNET) จะต้องโอนก่อนเวลา 11.00 น. 
ของวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 โดยช าระเป็นเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บญัชดีงันี้  

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 

 
(1.2) ส าหรบัผู้จองซื้อทีป่ระสงค์จะช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่เรยีกว่า “เชค็

ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่างวันที ่8 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที่ 15 ธนัวาคม 
2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถงึเวลา 15.30 น.   

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่15 
ธนัวาคม 2558 และสามารถเรยีกเกบ็เงินได้จากส านักหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซื้อ
เท่านัน้ และขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชดีงันี้ 



ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่3 หน้า 10 จาก 26 

 

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 
 
(2) ส าหรบัผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย และผูจ้องซือ้ทัว่ไป 
 

(2.1) ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีป่ระสงคจ์ะช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเงนิสดหรอืเงนิโอน สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่าง
วนัที ่8 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่ 15 ธนัวาคม 2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของ
หน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง ถงึเวลา 15.30 น. หรอืเวลาปิดท าการของหน่วยงานขายหรอื
สาขาแต่ละแห่ง   

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.3.1 หรอืหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายดงักล่าวทีม่บีรกิารรบัจองซือ้ โดยช าระเป็นเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บญัชี
ดงันี้  

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 
 

(2.2) ส าหรบัผู้จองซื้อทีป่ระสงค์จะช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที่เรยีกว่า “เชค็
ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่างวนัที ่8 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที่ 11 ธนัวาคม 
2558 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 
15.30 น. หรอืเวลาปิดท าการของหน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง และวนัที ่14 ธนัวาคม 2558 
ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรอืเวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง ถงึเวลา 12.00 น. 
หรอืเวลาปิดรบัเชค็ของหน่วยงานขายหรอืสาขาแต่ละแห่ง  

 ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะช าระค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.3.1 หรอืหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายดงักล่าวทีม่บีรกิารรบัจองซือ้ โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะต้อง
ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่14 ธนัวาคม 2558 และสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนักบั
ของสถานทีจ่องซือ้เท่านัน้ และขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชดีงันี้ 

 ชื่อบญัช:ี “บญัชจีองซือ้หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน” 
 
 
 
 

  



ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่3 หน้า 11 จาก 26 

 

2.3.6 เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจองซ้ือ  
 (ก) หลงัจากทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายไดร้บัการจองซือ้หน่วยทรสัตพ์รอ้ม

ทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซือ้แลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะ
ออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(ข) ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธิที่จะ
ยกเลกิการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้รายนัน้ 

 ในกรณีทีเ่ชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผูจ้องซื้อ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวน
สทิธทิีจ่ะยกเลกิการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้รายนัน้ 

(ค) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยทรสัต ์ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์จะต้องช าระค่าหน่วยทรสัต์เตม็ตามจ านวน
ทีจ่องซือ้ จะไม่สามารถหกักลบลบหนี้กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายได ้

(ง) ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยทรสัต์และได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยทรสัต์เต็มตาม
จ านวนแลว้ จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยทรสัต ์และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ได ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเป็นกรณีพเิศษ 

(จ) ผูจ้องซือ้ทุกรายทีไ่ด้ช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ในวนัจองซือ้ จะไม่มสีทิธไิดร้บัดอกเบี้ย และ/
หรอืค่าเสยีหายใด ๆ บนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ จากผูจ้ดัการกองทรสัต์และจากผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย (เวน้แต่เป็นกรณีทีร่ะบุไวต้ามขอ้ 2.8 2.9 และ 2.10 ทีจ่ะ
กล่าวต่อไป) 

(ฉ) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัต์
ก่อนก าหนด หากจ านวนหน่วยทรสัตม์ผีูจ้องซือ้เขา้มาครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ 
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2.3.7 เง่ือนไขในการขายหน่วยทรสัต ์ 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธิแต่เพยีงผู้เดยีวทีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบั

การจองซือ้หน่วยทรสัตท์ัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  
(1) กรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยทรสัตน์ัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์เกนิกว่าจ านวนหน่วยทรสัต์ที่

จะออกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้  
(2) กรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นจ านวนทีอ่าจเป็นเหตุใหบุ้คคลใด

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวถือหน่วยทรสัต์ภายหลงัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติม
รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายได้รับจากผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัตไ์ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยทรสัต์ของผูจ้องซือ้
หน่วยทรสัตไ์ม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเหน็ว่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะลงทุน
อาจมมีลูค่ารวมกนัแลว้ไม่ถงึรอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงนิทีก่องทรสัตร์ะดมทุนได ้ 

(6) กรณีผูล้งทุนต่างดา้วประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กนิกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

(7) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายอาจขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้หน่วยทรสัต์
ในบางกรณี ตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเหน็สมควร เช่น ในกรณีทีผู่จ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอื
กรณีที่การจองซือ้หน่วยทรสัต์อาจก่อให้เกดิปญัหาในการบรหิารกองทรสัต์ หรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่
กองทรสัต ์หรอืในกรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นพลเมอืงสหรฐัอเมรกิา ผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา บุคคลซึง่ปกติ
มถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าว และบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้
และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ และชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายเป็นหลกั 

(8) ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ทีม่ถีิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษต่ีางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์อง 

(9) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจดัหน่ายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ได้
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย (Underwriting 
Agreement)  

โดยหากมกีารรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตไ์วแ้ลว้และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะคนื
เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ัง้จ านวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ซึง่จะเป็นไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.9 วธิกีารคนื
เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นกรณีทีผู่เ้สนอขายหน่วยทรสัตร์ะงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืไม่สามารถส่งมอบ
หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายได ้

ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ และ/หรือ ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์และ/หรอื ผูล้งทุนไดท้ าการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามหรอืผูกพนัตามขอ้ตกลง ขอ้ก าหนด สญัญา 
หรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่กองทรสัต์เขา้ผูกพนัไว้ตามอ านาจที่มตีามกฎหมายทัง้ที่ได้ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ /หรือ 
หนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายไดป้ระกาศก าหนดทัง้ทีม่อียู่ในปจัจุบนั และที่จะไดแ้กไ้ข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในภายหน้า  
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2.3.8 เอกสารหลกัฐานในการจองซ้ือ 
(1) ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหถู้กต้อง ครบถ้วน และ

ชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี โดยมเีอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี้ 
 (1.1) กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการทีย่งัไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุใหแ้นบส าเนาทะเบยีน
บ้านที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกัพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัชแีละชื่อบญัชผีูจ้องซือ้ (ต้องไม่เป็นบญัชี
ร่วม) กรณีผู้จองซือ้ขอรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์คนืโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี้ 
หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย ขอสงวนสทิธดิ าเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผู้
จองซื้อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต ์

ค) กรณีทีผู่้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบค ายนิยอมของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรอืผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ปกครอง และส าเนาทะเบยีน
บา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ง)  แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูล้งทุน (ในกรณีผูล้งทุนไม่
มปีระวตักิารท า Suitability Test กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอื
กรณีการท า Suitability Test ครัง้สดุทา้ยมรีะยะเวลาเกนิกว่า 2 ปี) 

(1.2) กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว (มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย) 
ก) ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

และ  
ข) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัชแีละชื่อบญัชผีูจ้องซือ้ (ต้องไม่เป็นบญัชี

ร่วม) กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์คนืโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี้ 
หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย ขอสงวนสทิธดิ าเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผู้
จองซื้อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต ์

ค) กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้โดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ง) แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูล้งทุน (ในกรณีผูล้งทุนไม่
มปีระวตักิารท า Suitability Test กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอื
กรณีการท า Suitability Test ครัง้สดุทา้ยมรีะยะเวลาเกนิกว่า 2 ปี) 

 (1.3) กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  
ก) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน  6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

หน่วยทรสัต ์ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและประทบัตรา
ส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี 
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ข) ส าเนาบตัรประชาชน ใบต่างด้าว หรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ค) หนังสอืมอบอ านาจกระท าการส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทนพร้อม
ส าเนาบตัรประชาชน ใบต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รบัมอบอ านาจรบัรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสอืมอบ
อ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูม้อบอ านาจดว้ย 

ง) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์คนืโดยการ
โอนเงินเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี้ หากมไิด้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคารดงักล่าวไว ้
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ขอสงวนสทิธดิ าเนินการใหม้กีารคนืเงนิ
ค่าจองซือ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ดว้ย
เชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์

จ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูล้งทุน (ในกรณีผูล้งทุนไม่
มปีระวตักิารท า Suitability Test กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอื
กรณีการท า Suitability Test ครัง้สดุทา้ยมรีะยะเวลาเกนิกว่า 2 ปี) 

(1.4) กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
ก) ส าเนาหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of 

Incorporation) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบัและส าเนาหนังสอืรบัรองทอีอกไม่เกนิ 1 ปี ก่อน
วนัจองซื้อพร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

ข) ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ค) ส าเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทัง้หมดที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บัการ
รบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าที่ของสถานทูตไทยหรอื
สถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง และมอีายุไม่เกนิ 
1 ปี ก่อนวนัจองซือ้และแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุ 
(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ง) แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูล้งทุน (ในกรณีผูล้งทุน
ไม่มปีระวตักิารท า Suitability Test กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 
หรือกรณีการท า Suitability Test ครัง้สดุทา้ยมรีะยะเวลาเกนิกว่า 2 ปี) 

(1.5)  กรณีนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการจองซือ้แทน 
ก) ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน

พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผู้
จองซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดย
ผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติ
บุคคล (ถา้ม)ี 

ข) แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูล้งทุน (ในกรณีผูล้งทุน
ไม่มปีระวตักิารท า Suitability Test กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 
หรอืกรณีการท า Suitability Test ครัง้สดุทา้ยมรีะยะเวลาเกนิกว่า 2 ปี)  
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หมายเหตุ 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการพจิารณาความสมบรูณ์ของเอกสารหรอื
ขอเอกสารเพิม่เติมหรอืทดแทนซึ่งเป็นขอ้ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ ระเบยีบต่างๆ ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนด หรอืระเบียบของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่
ประกาศก าหนด 

(2) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยทรสัต์รายใดไม่มปีระวตักิารเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจดัจ าหน่าย  ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การรูจ้กัลกูคา้ (Know Your 
Customer : KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence : 
CDD) 

(3) ในการจองซือ้หน่วยทรสัต์ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะตรวจสอบว่าผูจ้องซื้อ
หน่วยทรสัตม์ปีระวตักิารท า Suitability Test แลว้หรอืไม่ หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตร์ายใดไมม่ปีระวตักิารท า 
Suitability Test หรอืกรณีการท า Suitability Test ครัง้สุดท้ายมรีะยะเวลาเกนิกว่า 2 ปี ผูจ้ดัการการ 
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะจดัใหผู้ล้งทุนดงักล่าวท า Suitability Test เพื่อประเมนิความ
เสีย่งของหน่วยทรสัต์ที่เหมาะสมกบัผู้ลงทุน โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย  
สงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้ในกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ยนิยอมท า Suitability Test หรอืในกรณีที่หน่วยทรสัต์
มรีะดบัความเสีย่งสงูกว่าระดบัความเสีย่งทีผู่ล้งทุนรบัไดต้าม Suitability Test และในกรณีทีห่น่วยทรสัต์มี
ระดบัความเสีย่งสงูกว่าระดบัความเสีย่งทีผู่ล้งทุน (ยกเวน้ผูล้งทุนสถาบนั) รบัไดต้าม Suitability Test และผู้
ลงทุนรายดงักล่าวยงัประสงคจ์ะลงทุนในหน่วยทรสัตอ์ยู่ ผูล้งทุนจะตอ้งลงลายมอืชื่อในใบจองซือ้เพื่อยนืยนั
ในฐานะผูจ้องซือ้ว่าตนยนิยอมรบัความเสีย่งของหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้ซึง่สงูกว่าระดบัความเสีย่งทีผู่ล้งทุนรบั
ไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้ในกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ยนิยอมลงลายมอืชื่อดงักล่าว 

(4) ในการจองซือ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคท์ีจ่ะใชบ้รกิาร
ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ
เลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผู้
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์
การจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายในครัง้นี้ แบ่งเป็นการจดัสรร 3 สว่น ตามรายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.1 หวัขอ้ 

วธิกีารเสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Rights Offering) 
เสนอขายหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ในจ านวนจ านวน 140,946,502 หน่วย ซึง่สอดคลอ้ง

กบัมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ที่ 1/2558 ที่อนุมตัิให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์
เดิมที่มีรายชื่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ ตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต ์(Rights Offering) โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขาย
เพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 
 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป (Public Offering) 
เสนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้จ านวน 83,353,498 หน่วยใหก้บัผูล้งทุนทัว่ไป (Public 

Offering) 
 

 ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการน าหน่วยทรสัต์
ทีเ่หลอืการการเสนอขายในแต่ละส่วนขา้งต้นมาจดัสรรใหแ้ก่ต่อผูล้งทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม (Claw Back / 
Claw Forward) 

 
การจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะอยู่ภายใตเ้กณฑด์งันี้ 

1. ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง 
กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของตนเองรวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวทัง้หมด ตลอดจนกองทุนรวมทีม่ลีกัษณะที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย
ถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทธ. 70/2552 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2552 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) เวน้แต่ ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเป็น
การจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด  

2. ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจ านวน
หน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพจิารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืผูจ้องซือ้ทัว่ไปเพิม่เตมิ หากพจิารณาแลว้เหน็ว่ามหีน่วยทรสัต์
เหลอืจากการจดัสรรในส่วนของผู้ลงทุนสถาบนั เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ประสบ
ความส าเรจ็สงูสดุ 

3. ภายหลงัจากการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ส าหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ ัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหน่วยทรสัต์เหลอืจากการจดัสรรในส่วนของผูล้งทุนสถาบนั แต่มผีู้สนใจจองซื้อ
หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าจ านวนทีจ่ะจดัสรรส าหรบัส่วนของผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจดัจ าหน่าย หรอืผูจ้องซือ้ทัว่ไป เป็นตน้ ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการ
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จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นี้ประสบ
ความส าเรจ็สงูสดุ โดยจะปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและจะมกีารแจง้ขา่วใหน้กัลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบโดย
ทัว่กนัทางสือ่ต่างๆ ทีเ่หมาะสมต่อไป  

4. การจดัสรรหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้เป็นการปฏบิตัิเพื่อให้สอดคล้องกบัคุณสมบตัิที่ก าหนดตามขอ้ 4 (3) เรื่องการ
กระจายการถอืหน่วยทรสัตร์ายย่อยภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบั การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. 2556 ลงวนัที่ 15 
มนีาคม 2556 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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วิธีจดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนท่ี 1 (Rights Offering) ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ 
140,946,502 หน่วยเพื่อเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฎในสมุดทะเบยีน โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ
อาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีร่บัจดัสรร 
หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด ้

ทัง้นี้ ในกรณีการจดัสรรสทิธติามสดัส่วนทีก่ าหนดไม่สามารถกระท าไดห้รอืกรณีมเีศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถ
จดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ไดใ้หป้ดัลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จดัจ าหน่ายจะน าหน่วยทรสัต์ที่เหลือจากการจดัสรรดงักล่าวไปรวมกบัหน่วยทรสัต์ที่มิได้รบัการจองซื้อเนื่องจากผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิสละสทิธหิรอืไม่จองซือ้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืจองซือ้ไม่เตม็สทิธหิรอืเหตุอื่นใดกต็ามมาเสนอขาย
และจดัสรรตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีม่หีน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิตามสทิธ ิ(Rights Offering) มจี านวน
เพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัต์เกนิสทิธขิองตนไดค้รบทุกราย ใหจ้ดัสรร
หน่วยทรสัต์ที่เหลอืให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยทรสัต์เกินสทิธิดงักล่าวแต่ละรายตาม
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวแสดงความจ านงไว ้ 

หากมีหน่วยทรสัต์เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมข้างต้น ผู้จ ัดการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยทรสัต์คงเหลอืดงักล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนทัว่ไป (Public 
Offering) ในสว่นที ่2 

(2) ในกรณีทีม่หีน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิตามสทิธ ิ(Rights Offering) มจี านวน
ไม่เพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์กนิสทิธขิองตนไดค้รบทุกราย ใหจ้ดัสรร
หน่วยทรสัต์ที่เหลอืให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยทรสัต์เกินสทิธิดงักล่าวแต่ละรายตาม
สดัสว่นของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายแสดงความประสงคจ์ะจองซือ้เกนิสทิธดิงักล่าว   

หากยงัมผีูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่สดงความประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัต์เกนิสทิธดิงักล่าวและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่
ครบถ้วน ผูจ้ดัการการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการน าจ านวนหน่วยทรสัต์ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้เกนิสทิธแิต่ยงัไม่ไดร้บัการ
จดัสรรทีม่จี านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วยและเป็นทวคีูณของ 100 หน่วย ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของการจองซือ้ในส่วนที่ 2 
(Public Offering) และใหใ้ชว้ธิจีดัสรรตามทีก่ าหนดไว ้ 

ส าหรบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ีป่ระสงคจ์ะจองซือ้เกนิสทิธแิต่ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรทีม่จี านวนต ่ากว่า 2,000 หน่วย
หรอืสว่นทีเ่กนิ 2,000 หน่วยแต่เป็นเศษไม่ลงตวัของหลกั 100 หน่วย ก าหนดใหก้ารด าเนินการจดัสรรอยู่ภายใต้ดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวโดยปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหก้าร
เสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ประสบความส าเรจ็สงูสดุ ทัง้นี้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายอาจถอืว่า
จ านวนหน่วยทรสัตด์งักล่าวเป็นการจองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร และจะไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรรตามรายละเอยีดในหวัขอ้ วธิคีนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรร
ไม่ครบเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้  
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วิธีจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 2.1 (Public Offering) ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั  

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรร
หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ หากยอดการจองซือ้หน่วยทรสัต์ครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัตก์่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฏว่ายงัมจี านวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดัจ าหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจ านวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ประเภทอื่นๆ เพิม่เตมิ 
อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการจดัจ าหน่ายจะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเดยีวกนัใดในจ านวนทีเ่ป็นเหตุให้
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิรวมเกนิกว่ารอ้ยละ 
50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 
วิธีจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 2.2 (Public Offering) ให้แก่ผูมี้อปุการคณุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ

รบัประกนัการจดัจ าหน่าย  

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผู้มอีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายให้อยู่ใน
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายโดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูม้อีุปการคุณ ผู้
ทีเ่ป็นลกูคา้หรอืคาดว่าจะเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิก่อนจงึจะจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะ
ปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้โดยจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย จะมจี านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 100 หน่วย หาก
ยอดการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวน
สทิธใินการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัตก์่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฏว่ายงัมีจ านวนหน่วยทรสัต์คงเหลือภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจ านวน
หน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ประเภทอื่นๆ เพิม่เตมิ อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการจดัจ าหน่ายจะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์
ใหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเดยีวกนัใดในจ านวนทีเ่ป็นเหตุใหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัต์ภายหลงั
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิรวมเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 

วิธีจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 2.3 (Public Offering) ให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทัว่ไปใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายโดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่
บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทัว่ไปจะมจี านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวน
ทวีคูณของ 100 หน่วย หากยอดการจองซื้อหน่วยทรสัต์ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัตก์่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

หากปรากฏว่ายงัมจี านวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทัว่ไป ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดัจ าหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจ านวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ประเภทอื่นๆ เพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีจ่ านวนทีจ่องซือ้โดยผูจ้องซือ้ทัว่ไปมมีากกว่าจ านวนทีก่ าหนดไว้ส าหรบัผูจ้องซือ้ทัว่ไป ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายอาจจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผู้จองซือ้ทัว่ไป โดยใชว้ธิจีดัสรรแบบ Random 
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ซึง่จะเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทัว่ไปโดยคอมพวิเตอรจ์ะท าการสุม่เลอืกผูจ้องซือ้ทัว่ไปใหไ้ดจ้ านวนจองซือ้หน่วยทรสัต์
รวมกนัเท่ากบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ีก่ าหนดไวส้ าหรบัผูจ้องซือ้ทัว่ไป ทัง้นี้ผูจ้องซือ้ทัว่ไปทีไ่ดร้บัการสุม่คดัเลอืกแต่ละรายจะ
ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ซึง่ก าหนดเป็นจ านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และจะต้องเป็นจ านวนทวคีูณ
ของ 100 หน่วย ยกเวน้ผูจ้องซือ้ทัว่ไปทีไ่ดร้บัการจดัสรรเป็นอนัดบัสุดทา้ยจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์เท่ากบัจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีเ่หลอื ซึง่อาจจะน้อยกว่าจ านวนทีจ่องซือ้หรอืจ านวนจองซือ้ขัน้ต ่าทีก่ าหนด 

ผู้จองซื้อทัว่ไปที่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์เป็นจ านวนน้อยกว่าจ านวนที่จองซื้อหรือจ านวนจองซื้อขัน้ต ่าที่
ก าหนดหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนใบจองทีย่ื่นจองซือ้ จะไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บั
การจดัสรรตามรายละเอยีดในหวัขอ้ วธิคีนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่
ครบเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่าจะสามารถประกาศผลการจดัสรรหน่วยทรสัต์ไดอ้ย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. 
ของวนัที ่17 ธนัวาคม 2558 โดยผูจ้องสามารถตรวจสอบผลการจองซือ้ไดท้ี ่Bualuang Phone หมายเลขโทรศพัท ์02-
645-5555 หรอื 1333 หรอืผ่านทางเวบ็ไซต ์(Website) www.bangkokbank.com 
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2.5 ข้อจ ากดัการจดัสรร การถอื และ การโอนหน่วยทรสัต ์

เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กร. 
14/2555 เรื่อง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรสัต์และการเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัต์ไว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัทีจ่ะท าใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

 การจดัสรรทีจ่ะท าใหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ภายหลงัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ 

 การจดัสรรทีจ่ะท าใหท้รสัตขีองกองทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ภายหลงัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ 

 รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นใดทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศ
ก าหนด และทีอ่าจมแีกไ้ขเปลีย่นแปลงสดัสว่นการจดัสรรเป็นอย่างอื่น 

นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดสิทธิในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนด โดยผู้ถือ
หน่วยทรสัตด์งักล่าวจะไม่มสีทิธริบัผลประโยชน์ตอบแทนและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในส่วนทีต่นถอืหน่วยทรสัต์เกนิ
กว่าอตัราทีก่ าหนด โดยกองทรสัตจ์ะยกผลประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายอื่นตามสดัส่วน 
และถอืว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้  

 
2.6 ข้อจ ากดัตามกฎหมายเก่ียวกบัอตัราการลงทุนของผูล้งทุนต่างด้าว 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัต์ไวส้ าหรบัผูล้งทุนต่างดา้วว่า ในกรณีที่กองทรสัต์มกีาร
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยให้ผูล้งทุนต่างดา้วถือหน่วยทรสัต์เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนซึ่งกฎหมาย กฎ 
หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัย์นัน้ก าหนดไว้ส าหรบัผู้ลงทุนต่างด้าว โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หก้บัผูล้งทุนต่างดา้วไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด เนื่องจากกองทรสัตน์ี้มกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีถ่อืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่าขอ้จ ากดัดงักล่าวจะมขีอ้จ ากดัสทิธเิช่นเดยีวกบัทีร่ะบุในขอ้ 2.5 ขา้งตน้ 

 
2.7 การยกเลิกการจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายมีสทิธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ด าเนินการไม่
ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น ตามขอ้ 2.3 (วนัและวธิกีารจองและการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ และ/หรอื ในกรณีทีม่ไิดร้บั
การช าระเงนิครบถ้วนจากผูจ้องซือ้ ณ เวลาทีท่ าการจองซือ้หน่วยทรสัต์ ในกรณีช าระเงนิโดยเงนิสดหรอืเงนิโอน หรอืใน
กรณีทีผู่จ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จดัจ าหน่าย ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนักบัสถานทีจ่องซือ้นัน้ ๆ  
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2.8 วิธีคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัตใ์นกรณีท่ีไม่ได้รบัการจดัสรรหรือได้รบัการจดัสรรไม่ครบเตม็ตาม
จ านวนท่ีจองซ้ือ 

กรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ หรอื
กรณีทีผู่จ้องซือ้ปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งตามเงื่อนไขการจองซือ้หรอืขอ้จ ากดัในการจดัสรร การถอื และการโอนหน่วยทรสัต์ซึง่เป็น
เหตุให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายใช้สทิธิปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย จะด าเนินการจดัสง่เงนิค่าซือ้หน่วยทรสัตใ์นสว่นทีไ่ม่ไดร้บั
จดัสรรหรอืในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้หรอืในสว่นที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย ปฏเิสธการจดัสรร โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ คนืใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ โดยจดัท าเป็นเชค็
ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรอืโดยการโอนเงนิเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดและวธิกีารทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายก าหนดภายใน 7 
วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคนืเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะมสีทิธไิดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัตท์ีต่อ้งคนืใหแ้ก่ผูจ้องซือ้นัน้ นบัจากวนัทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้จนถงึ (แต่ไม่รวม) วนัทีไ่ดม้กีารช าระ
เงนิคนื ทัง้นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้กีารส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ทีร่ะบุ
ในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิคนืค่าจองซือ้แลว้โดยถูกตอ้งแลว้และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้ง
ดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
2.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต์ในกรณีท่ีผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ระงบัหรือหยุดการเสนอขาย

หน่วยทรสัตห์รอืไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายได้ 

ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัต์ที่
เสนอขายได ้ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะด าเนินการให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายส่งคนืเงนิค่า
จองซือ้หน่วยทรสัตด์งักล่าวโดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ คนืใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์โดยจดัท าเป็นเชค็ขดี
คร่อมเฉพาะให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ภายใน 14 วนันับจากวนัที่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุแห่งการยกเลกิการเสนอ
ขาย (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์หรอืทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรอืน าส่งโดยวธิีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัตท์ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ หรอืโดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดและวธิกีารที่ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายก าหนด โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้
สามารถคนืค่าจองซือ้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลานบัจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิ 14 วนั ทีเ่ป็นเหตุแห่งการยกเลกิการเสนอขาย ผูจ้องซือ้ดงักล่าวมี
สทิธไิดร้บัดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ต้องคนืใหแ้ก่ผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต์นัน้นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มกีารช าระคนื อย่างไรกด็ ีไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ หากไดม้สีง่เชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ หรอืไดม้กีารโอนเงนิ
เขา้บญัชเีงนิฝากของผู้จองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ ให้ถอืว่าผู้จองซือ้หน่วยทรสัต์ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้แลว้โดยถูกต้องแล้ว 
และผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 
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2.10 กรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ที่จ ัดตัง้ขึ้นแล้ว หากปรากฎกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(1) มลูค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัตก์นัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่าเงนิกูย้มื
จากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสังหารมิทรพัยท์ี่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนงัสอืชีช้วน โดยใหย้กเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน  

(2) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื
ผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถอืหน่วยทรสัต์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยที่
ถอือยู่เดมิ (ถา้ม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ที ่ทจ. 49/2555 โดยใหย้กเลกิการเสนอการขายเฉพาะสว่นทีเ่กนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

ในกรณีที่มกีารยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้จดัการกองทรสัต์ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ต้อง
ด าเนินการหรอืดแูลใหผู้จ้ดัการการจ าหน่ายด าเนินการดงันี้ 

(1) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามขอ้ 2.9 (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้
ดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

(2) ไม่น าเงนิทีไ่ดร้บัเป็นค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นสว่นทีค่าดว่าตอ้งคนืใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตาม (1) ไปใชใ้นกจิการใด 
ๆ ก่อนทีจ่ะด าเนินการเพื่อคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(3) เมื่อปรากฏกรณีที่เป็นเหตุให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์  ผู้เสนอขาย
หน่วยทรสัตจ์ะแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว   
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3. ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 
ราคาในตลาดรองของหน่วยทรัสต์นับตัง้แต่วันที่เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
ปี เดอืน ราคาเฉลีย่ ราคาสงูสดุ ราคาต ่าสดุ มลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนั (ลา้นบาท) 

2558 9 ถงึ 31 มกราคม  10.08   10.20   10.10   4.63  
กุมภาพนัธ ์  10.13   10.30   10.10   2.06  
มนีาคม  10.21   10.40   10.10   2.92  
เมษายน  10.30   10.40   10.20   0.90  
พฤษภาคม  10.41   11.00   10.30   1.20  
มถุินายน  10.36   10.60   10.30   2.23  
กรกฎาคม  10.31   10.40   10.30   1.65  
สงิหาคม  10.38   10.60   10.10   0.60  
กนัยายน  10.27   10.30   10.20   0.40  
ตุลาคม  10.12   10.30   10.10   2.40  

หมายเหตุ หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ขา้ซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัที ่9 มกราคม 2558 
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4. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปจัจุบนั บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) เป็นนายทะเบียน
หน่วยทรสัตใ์หก้บักองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์และใหบ้รกิารรบัฝากใบทรสัต์ทีจ่องซือ้
ในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผูจ้องซือ้สามารถใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ าหน่วยทรสัต์ทีต่นไดร้บั
การจดัสรรเขา้สูร่ะบบซือ้ขายแบบไรใ้บทรสัต์ (Scripless System) ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหน่วยทรสัต์
ไดท้นัททีีห่น่วยทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตใหเ้ริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่จ้อง
ซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์ 

ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหด้ าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหน่วยทรสัตไ์วใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้
มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ที่ไดร้บัจดัสรร
ฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะ
บนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ที่บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหน่วยทรสัต์อยู่ และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัท
หลกัทรพัย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรสัต์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบัจดัสรรจะ
สามารถขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรไดท้นัททีีห่น่วยทรสัต์ไดร้บัอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลอืกให้ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์ด าเนินการตาม (1) นี้ ชื่อ
ของผูจ้องซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยท์ีผู่้จองซือ้ประสงค์จะฝากหน่วยทรสัต์ไวใ้น
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการฝาก
หน่วยทรสัตใ์นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ตาม (2) ทีจ่ะกล่าวไวด้า้นล่างนี้ใหแ้ก่ผู้
จองซือ้แทน  

(2) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคจ์ะใช้บรกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 กรณี
นี้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไว้ในบญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นับจาก
วนัที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้นี้ผู้จองซื้อต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึกฎหมายของรฐัต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ดว้ย ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บั
การจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ การจะฝาก
หน่วยทรสัต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอก “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองซื้อหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์ ( Issuer 
Account) เท่านัน้” เพื่อน าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยด์ว้ย ซึง่หากไม่จดัท าเอกสารตามทีก่ าหนดขา้งตน้อย่าง
ครบถ้วน ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกเป็นใบทรสัต์ให้แทน และจะจดัส่งใหต้ามชื่อ
และที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อไดท้ีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่าธรรมเนียมการถอน
หน่วยทรสัตต์ามอตัราทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

(3) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัตโ์ดยใหอ้อกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซือ้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์โดย
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบทรสัต์ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
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ส่วนที ่3 หน้า 27 จาก 26 

 

ตามชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ใน
กรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีห่น่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ดเ้ริม่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรอื ขอ้มูลที่ผู้จองซื้อระบุไม่สมัพนัธ์กนัหรอืไม่
ชดัเจน หรอืไม่ไดร้ะบุรหสัสมาชกิบรษิัทหลกัทรพัย ์ชื่อบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหมายเลขบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ย่างใด
อย่างหนึ่ง ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกเป็นใบทรสัต์ใหแ้ทน และผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะไม่
รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซื้อขาย
หน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร 
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ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ฉบบันี้แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิัทหรอืผู้ที่ด ารงต าแหน่งบรหิารสูงสุดในสายงานที่รบัผดิชอบการจดัท างบ
การเงนิของกองทรสัต์  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้้อื่นส าคญัผดิ หรอืไม่
ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  
 (1) งบการเงนิของกองทรสัต์และขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายหน่วยทรสัต์ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงนิสดของกองทรสัตแ์ลว้  

 (2) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีด่ ีและระบบการบรหิารจดัการทีร่ดักุม
เพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน  รวมทัง้เพื่อให้การจดัการ
กองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่ขา้พเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกาเป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกาก ากบัไว ้ ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย อมร จุฬาลกัษณานุกลู  กรรมการบรหิาร __________________________ 
 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต ์ 
 
ผูร้บัมอบอ านาจในการลงชื่อก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกา ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

__________________________ 

 
  



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

ส่วนที ่4  

 
 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ฉบบันี้แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัท ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มเีหตุ
อนัควรสงสยัว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั ขา้พเจ้าไดม้อบหมายให้ นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกาเป็นผู้ลงลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกาก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแล้ว
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย สรร วเิทศพงษ ์ กรรมการอสิระ _________________________ 
นาย โสภณ บุณยรตัพนัธุ ์ กรรมการอสิระ _________________________ 
นาย วรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการบรษิทั _________________________ 
นาย ชาย วนิิชบุตร กรรมการบรษิทั _________________________ 
Mr. Okubo Kiyoshi กรรมการบรษิทั _________________________ 

 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต ์ 
 
ผูร้บัมอบอ านาจในการลงชื่อก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกา ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

__________________________ 
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2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน  
ขา้พเจา้ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัทีเ่สนอขายหน่วยทรสัต ์ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูล

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้
ในสาระส าคญั เวน้แต่ขอ้มลูในรายการดงัต่อไปนี้ 

 รายงานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ที่จดัท าโดย บรษิัทไนท์แฟรค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประเมนิเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2558 และ รายงานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย ์ทีจ่ดัท าโดย บรษิทัเน็ก
ซสั พรอพเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั ประเมนิเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2558  

 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมของโรงงานส าเรจ็รูปให้เช่าและอาคารคลงัสนิคา้ให้เช่าในประเทศไทย ที่
จดัท าโดย บรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัที ่27 กรกฎาคม 2558  

 รายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกบัการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของทรสัต์และการท า
ธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบับุคคลที่เกีย่วโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ทีจ่ดัท าโดย บรษิัท เบเคอร์ ทลิลี ่
คอรเ์ปอเรท แอด็ไวซอรี ่เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2558 

ซึง่ขา้พเจา้เหน็ว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องดงักล่าวเป็นอย่างด ี 
ทัง้นี้ ส าหรบัขอ้มูลรายละเอยีดของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เตมิ ขา้พเจ้าได้ด าเนินการศกึษาตรวจสอบขอ้มูล

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) อย่างไรกด็ ีรายงานของผูป้ระเมนิราคา รายงานทางวศิวกรรม และรายงานตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องทัง้หมดหรือบางส่วน อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีต่รวจสอบไดย้ากหรอืไม่สามารถตรวจพบได ้และทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิม่เตมิอาจมลีกัษณะหรอืถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งทีเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กบักฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลเกี่ยวกบัเรื่อง
ดงักล่าวทีแ่สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตฉ์บบันี้ไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 
นาย นรนิทร ์โอภามุรธาวงศ ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการสายวานชิธนกจิ  
(ผูร้บัมอบอ านาจ) 

__________________________ 

 
 
  



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

ส่วนที ่4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล



ส่วนที ่4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่4  

 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทั
หรอืผูท้ีด่ ารงต าแหน่งบรหิารสงูสุดในสายงานทีร่บัผดิชอบการจดัท างบการเงนิของกองทรสัต์  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  
 (1) งบการเงนิของกองทรสัต์และขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งขอหนังสอืชีช้วนได้แสดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของกองทรสัตแ์ลว้  
 (2) ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบต่อการจดัให้บรษิัทมรีะบบควบคุมภายในที่ด ีและระบบการบรหิารจดัการที่รดักุม

เพยีงพอ ทีจ่ะท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัและกองทรสัต์มคีวามถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้เพื่อใหก้ารจดัการกองทรสัต์
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 
ขา้พเจ้าไดม้อบหมายให้ นาย พชิยั ชยัณรงค์โลกา เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกา ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่ขา้พเจ้าไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย อมร จุฬาลกัษณานุกลู  กรรมการบรหิาร __________________________ 
 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต ์ 
 
ผูร้บัมอบอ านาจในการลงชื่อก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกา ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

__________________________ 

 
  



ส่วนที ่4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่4  

 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิทั ขา้พเจา้ไม่
มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั  

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มเีหตุอนั
ควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็  ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
ขา้พเจ้าไดม้อบหมายให้ นาย พชิยั ชยัณรงค์โลกา เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกา ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย สรร วเิทศพงษ ์ กรรมการอสิระ _________________________ 
นาย โสภณ บุณยรตัพนัธุ ์ กรรมการอสิระ _________________________ 
นาย วรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการบรษิทั _________________________ 
นาย ชาย วนิิชบุตร กรรมการบรษิทั _________________________ 
Mr. Okubo Kiyoshi กรรมการบรษิทั _________________________ 

 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตใีหด้ าเนินการแทนกองทรสัต ์ 
 
ผูร้บัมอบอ านาจในการลงชื่อก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย พชิยั ชยัณรงคโ์ลกา ผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

__________________________ 

 
 
 
  



ส่วนที ่4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่4  

 

2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน  
ขา้พเจา้ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัทีเ่สนอขายหน่วยทรสัต์ ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลใน

หนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ เว้นแต่ข้อมูลในรายการ
ดงัต่อไปนี้ 

 รายงานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัท าโดย บรษิทัไนทแ์ฟรค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ประเมนิ
เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2558 และ รายงานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย ์ทีจ่ดัท าโดย บรษิทัเน็กซสั พรอพ
เพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั ประเมนิเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2558  

 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมของโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าและอาคารคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในประเทศไทย ทีจ่ดัท า
โดย บรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัที ่27 กรกฎาคม 2558 

 รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของทรสัต์และการท าธุรกรรม
ระหว่างทรสัต์กบับุคคลที่เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทีจ่ดัท าโดย บรษิทั เบเคอร ์ทลิลี ่คอร์เปอเรท 
แอด็ไวซอรี ่เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2558 

ซึง่ขา้พเจา้เหน็ว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างด ี
ทัง้นี้ ส าหรบัขอ้มลูรายละเอยีดของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการศกึษาตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) อย่างไรกด็ ีรายงานของผูป้ระเมนิราคา รายงานทางวศิวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ อาจมขีอ้บกพร่องหรอืไม่ถูกต้องทัง้หมดหรอืบางส่วน อนัเนื่องมาจากความ
บกพร่องของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิทีต่รวจสอบไดย้ากหรอืไม่สามารถตรวจพบได ้และทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิอาจ
มลีกัษณะหรอืถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทีเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กบักฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าวที่แสดงไว้ ใน 
หนงัสอืชีช้วนฉบบันี้ไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

 
นาย นรนิทร ์โอภามุรธาวงศ ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ผูจ้ดัการสายวานชิธนกจิ  
(ผูร้บัมอบอ านาจ) 

__________________________ 
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เอกสารแนบ 3 

งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลง 

  













 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของผูร้บัประกนัการมีผูเ้ช่า 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

เอกสารแนบ 6 หน้า 1 จาก 12 

 

เอกสารแนบ 6 ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของผูร้บัประกนัการมีผูเ้ช่า 

6.1 ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) 

ตารางเปรยีบเทยีบงบก าไรขาดทุนระหว่างปี 2555 ถงึปี 2557 และระหว่างงวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และปี 
2558   

 
หมายเหตุ: * ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
 ** ก าไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูเ้พิม่เตมิและทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 
ท่ีมา: ไทคอน 

  

งบก าไรขาดทนุของไทคอน

(งบการเงินรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้รวม        5,844.0 100.0           6,310.0 100.0           5,856.5 100.0           1,132.4 100.0              755.1 100.0    

ต้นทุนขายรวม 3,204.3     54.8     3,212.9     50.9     3,635.0     62.1     331.1        29.2     192.7        25.5     

ก าไรขัน้ต้น 2,639.7      45.2      3,097.2      49.1      2,221.5      37.9      801.3         70.8      562.3         74.5      

ค่าใช้จ่ายในการขาย 41.6         0.7       159.4        2.5       68.1         1.2       14.0         1.2       18.0         2.4       

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 274.2        4.7       381.8        6.1       445.6        7.6       201.0        17.7     231.1        30.6     

ค่าเสือ่มราคา 116.3        2.0       174.4        2.8       255.7        4.4       121.0        10.7     139.4        18.5     

ค่าใช้จ่ายอืน่ (14.0)        (0.2)      9.6           0.2       4.0           0.1       0.0           0.0       1.3           0.2       

รวมค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 418.0         7.2        725.2         11.5      773.5         13.2      336.1         29.7      389.8         51.6      

ก าไรจากการด าเนินงาน 2,221.6      38.0      2,371.9      37.6      1,448.0      24.7      465.2         41.1      172.5         22.8      

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน* 169.2        2.9       216.6        3.4       266.7        4.6       143.0        12.6     123.9        16.4     

ก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย*์* (423.4)       (7.2)      (350.6)       (5.6)      (172.1)       (2.9)      (59.3)        (5.2)      46.2         6.1       

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงินและภาษี

เงินได้นิติบคุคล 1,967.5      33.7      2,237.9      35.5      1,542.7      26.3      548.9         48.5      342.7         45.4      

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (410.8)       (7.0)      (546.4)       (8.7)      (642.6)       (11.0)    (322.4)       (28.5)    (360.8)       (47.8)    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 1,556.6      26.6     1,691.4      26.8     900.1         15.4     226.5         20.0     (18.1)          (2.4)      

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (260.0)       (4.4)      (277.2)       (4.4)      (138.5)       (2.4)      (77.5)        (6.8)      (11.7)        (1.6)      
ก าไรสทุธิ 1,296.6      22.2      1,414.2      22.4      761.6         13.0      149.1         13.2      (29.9)          (4.0)       

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 30 มิ.ย. 5830 มิ.ย. 57

ส าหรบัปีส้ินสดุส าหรบัปีส้ินสดุส าหรบัปีส้ินสดุ งวด 6 เดือน ส้ินสดุ งวด 6 เดือน ส้ินสดุ 



เอกสารแนบ 6 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

เอกสารแนบ 6 หน้า 2 จาก 12 

 

รายไดร้วม 

ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบรายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกจิส าหรบัปี 2555 ถงึปี 2557 และระหว่างงวดหก
เดอืนแรกของปี 2557 และปี 2558   

 
ท่ีมา: ไทคอน 

ไทคอนมธีุรกิจหลกั คือ การพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรมโดยการสร้างโรงงานและคลงัสนิค้า
เพื่อใหเ้ช่า และขายเมื่อมโีอกาสเหมาะสม ซึง่ระหว่างปี 2555 ถงึ ปี 2557 ไทคอนมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบรกิารคดิ
เป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 18.0 รอ้ยละ 17.6 และรอ้ยละ 16.5 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วม ตามล าดบั ขณะทีร่ายไดจ้ากการ
ขายโรงงาน/คลังสนิค้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 74.7 ร้อยละ 73.9 และร้อยละ 77.9 ตามล าดับ ทัง้นี้ การขาย
โรงงาน/คลงัสนิคา้ขา้งตน้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทั  

ไทคอนมสีดัสว่นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และ ปี 2558 ในสดัส่วนที่
ค่อนขา้งสงูคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 37.8 และ รอ้ยละ 67.6 ของรายไดร้วมตามล าดบั ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยค์ดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 47.8 และ 6.4 ตามล าดบั ทัง้นี้ สดัสว่นรายไดง้วดหกเดอืนยงัไม่ไดส้ะทอ้น
ถงึโครงสรา้งผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิ เนื่องจากสว่นใหญ่ไทคอนจะมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ในช่วงครึง่ปีหลงั  

งบก าไรขาดทุนส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2558 ของไทคอนแสดงรายรบัรวมทัง้สิน้ 755.1 ลา้นบาท ลดลง
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่อยู่ที ่1,132.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงประมาณรอ้ยละ 33.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
ในช่วงหกเดอืนแรกของปี 2557 มกีารขายโรงงานขนาดใหญ่จ านวน 2 หลงั พืน้ทีร่วม 16,950 ตารางเมตร ใหแ้ก่กองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย์ ส่งผลใหไ้ทคอนบนัทกึรายไดจ้ากรายการดงักล่าวมูลค่าประมาณ 460 ลา้นบาท ในขณะทีห่กเดอืน
แรกของปี 2558 มกีารขายอาคารโรงงานเพยีง 1 หลงั พืน้ที ่2,275 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 48.1 ลา้นบาท ขณะที ่
ไทคอนมรีายได้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเพิม่ขึน้จาก 427.8 ล้านบาทส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2557 เป็น 510.3 
ลา้นบาท ส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2558 หรอืคดิเป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 19.3 โดยมสีาเหตุมาจาก
การเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หเ้ช่า  

ตน้ทุนขายรวม 

ระหว่างปี 2555 ถงึ ปี 2557 ไทคอนมตีน้ทุนขายรวมคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 54.8 รอ้ยละ 50.9 และรอ้ย
ละ 62.1 เมื่อเทยีบกบัรายได้รวม ตามล าดบั โดยต้นทุนขายหลกัมาจากรายการต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งคดิเป็น
สดัส่วนระหว่างร้อยละ 45.0 ถึง ร้อยละ 55.0 ของรายได้รวม ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2556 และ 2557 ต้นทุนขาย
อสงัหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 305.9 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 ไทคอนมีสดัส่วนการขาย/ให้เช่า

รายได้รวมของไทคอน

(งบการเงินรวม)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการให้เช่าและบรกิารที่

เกีย่วขอ้ง      1,053.0 18.0          1,109.7 17.6             966.1 16.5             427.8 37.8             510.2 67.6     

รายได้จากการรบัเหมาก่อสรา้ง         117.2 2.0                56.5 0.9                54.2 0.9                28.0 2.5                21.5 2.8       

รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์      4,364.5 74.7          4,663.0 73.9          4,561.3 77.9             541.2 47.8              48.1 6.4       

รายได้ค่าสาธารณูปโภค          23.0 0.4                26.0 0.4                38.0 0.6                13.1 1.2                18.1 2.4       

รายได้ค่าบรหิารจดัการจากบรษิทัร่วม         105.1 1.8               152.6 2.4               165.3 2.8                91.9 8.1                92.5 12.2     

ดอกเบีย้รบั          13.3 0.2                  7.2 0.1                  8.2 0.1                  3.7 0.3                  4.1 0.5       

รายได้อืน่         167.9 2.9               295.1 4.7                63.4 1.1                26.7 2.4                60.5 8.0       

รวมรายได้        5,844.0 100.0           6,310.0 100.0           5,856.5 100.0           1,132.4 100.0              755.1 100.0    

งวด 6 เดือน ส้ินสดุ งวด 6 เดือน ส้ินสดุ 

30 มิ.ย. 5830 มิ.ย. 57

ส าหรบัปีส้ินสดุส าหรบัปีส้ินสดุส าหรบัปีส้ินสดุ

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57
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เอกสารแนบ 6 หน้า 3 จาก 12 

 

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิคา้ซึง่มตีน้ทุนขายทีส่งู มากกว่าการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานซึง่มตี้นทุน
ขายที่ต ่ากว่า นอกจากนี้ คลงัสนิค้าที่จ าหน่ายในปีดงักล่าวส่วนมากจะเป็นคลงัสนิคา้ประเภททีส่รา้งขึน้ตามความความ
ตอ้งการของลกูคา้ (Build to suit) ซึง่มตีน้ทุนทีส่งูกว่าคลงัสนิคา้มาตรฐาน 

ไทคอนมตี้นทุนขายส าหรบังวดหกเดอืนของปี 2557 และปี 2558 ลดลงจาก 331.1 ลา้นบาท คงเหลอืเท่ากบั 
192.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงประมาณรอ้ยละ 41.8 ทัง้นี้ เน่ืองจากในปี 2557 ไทคอนมกีารขายโรงงานขนาดใหญ่
จ านวน 1 หลงั ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ก าไรขัน้ตน้ (จากการใหเ้ช่าและการขาย) 

ไทคอนมอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินธุรกจิ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสนิคา้) ในรอบ 3 ปีที่
ผ่านมาเท่ากบัรอ้ยละ 43.1 รอ้ยละ 45.5 และรอ้ยละ 37.8 ตามล าดบั 

ในปี 2556 ไทคอนมอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินธุรกจิเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนหน้า เนื่องจากไทคอนมี
รายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น การปรับขึ้นราคาค่าเช่าและบริการ การลดลงของค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิในส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 และการหยุดคดิค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนให้
เช่าทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายตัง้แต่ไตรมาส 2 จนถงึเดอืนธนัวาคมทีไ่ทคอนไดข้ายสนิทรพัย์
ดงักล่าวเสรจ็สิน้ 

ในปี 2557 ไทคอนมอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินธุรกจิลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นจาก
การขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงเนื่องจากไทคอนมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นคลงัสนิคา้ในสดัส่วนทีส่งูกว่าอาคาร
โรงงานซึง่คลงัสนิคา้มอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายต ่ากว่าโรงงาน นอกจากนี้คลงัสนิคา้ทีข่าย/ใหเ้ช่า เป็นคลงัสนิคา้ทีส่รา้ง
ตามความต้องการของลูกคา้มากขึน้ ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าคลงัสนิค้าส าเรจ็รูป นอกจากนี้มอีตัราก าไรขัน้ต้นจาก
รายไดค้่าเช่าลดลง 

ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และ ปี 2558 ไทคอนมอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินธุรกจิเท่ากบัรอ้ยละ 69.6  
เน่ืองจากในช่วงหกเดอืนแรกของปี 2558 และของปีก่อนหน้า ไทคอนมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นอาคารโรงงาน 
ซึง่การขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงานมกี าไรขัน้ตน้สงูกว่าขาย/ใหเ้ช่าอาคารคลงัสนิคา้ ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมส าหรบัปี 2555 ถงึปี 2557 ไทคอนมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวม
จ านวน 418.0 ล้านบาท 725.3 ล้านบาท และ 773.5 ล้านบาท ตามล าดบั โดยค่าใช้จ่ายหลกั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
บรหิาร ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัรกัษาความปลอดภยัทรพัยส์นิทีว่่างพรอ้ม
ให้เช่า และค่าเสื่อมราคาซึง่เป็นส่วนของโรงงาน/คลงัสนิค้าที่ว่างพร้อมใหเ้ช่า ทัง้นี้  ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและค่าเสื่อม
ราคาคดิเป็นสดัสว่นระหว่างรอ้ยละ 6.0 ถงึ รอ้ยละ 12.0 ของรายไดร้วม  

ส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และปี 2558 ไทคอนมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมเพิม่ขึน้ 53.7 ลา้นบาท 
โดยค่าใช้จ่ายหลกัทีเ่พิม่ขึน้ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จ านวน 18.4 ล้านบาท จ านวน 30.1 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ส าหรบัปี 2555 ถงึปี 2557 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิมจี านวน 410.8 ลา้นบาท 546.4 ลา้นบาท และ 642.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนระหว่างรอ้ยละ 7.0 ถึง รอ้ยละ 11.0 ของรายไดร้วม ทัง้นี้ ส าหรบัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
ส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และปี 2558 ไทคอนมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 322.3 ลา้นบาท และ 360.8 ลา้น
บาท ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการกูย้มืเงนิทีเ่พิม่ขึน้เพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของไทคอน  



เอกสารแนบ 6 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

เอกสารแนบ 6 หน้า 4 จาก 12 

 

ก าไรสทุธ ิ

ไทคอนมกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 2555 ถงึปี 2557 เท่ากบั 1,296.6 ลา้นบาท 1,414.2 ลา้นบาท และ 761.6 ลา้นบาท 
โดยในระหว่างปี 2555 ถงึ 2556 ไทคอนมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จ านวน 117.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1 เนื่องจากไท
คอนมกี าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร และก าไรจากขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากปีก่อน  

 ในปี 2557 ไทคอนมีก าไรสุทธิลดลงจ านวน 652.7 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 46.2 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
รายได้จากการให้เช่า และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ลดลงจ านวน 143.6 ล้านบาท และ 101.8 ล้านบาท 
ตามล าดับ นอกจากนี้  ไทคอนมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตัง้ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาย
อสงัหาริมทรพัย์ให้แก่ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2557 จ านวนประมาณ 118.0 ล้านบาท รวมทัง้มี
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารและค่าใชจ้่ายทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายการพฒันาโครงการของไทคอน 

ส าหรบัผลประกอบการงวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และปี 2558 ไทคอนมรีายไดล้ดลง และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลให้ก าไรสุทธลิดลงจ านวน 178.9 ลา้นบาท และท าใหผ้ลประกอบการงวดหก
เดอืนแรกของปี 2558 ไทคอนมผีลขาดทุนสุทธจิ านวน 29.9 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีผลประกอบการส าหรบังวดหกเดอืน
ไม่ไดส้ะทอ้นถงึผลประกอบการรายปีของไทคอน เน่ืองจากโดยทัว่ไป ไทคอนจะมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ในช่วงไตรมาสที ่3 หรอื 4 ของแต่ละปี 
  



เอกสารแนบ 6 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

เอกสารแนบ 6 หน้า 5 จาก 12 

 

 ตารางสรุปงบแสดงสถานะทางการเงนิของไทคอน และ บรษิทัย่อย 

 
ท่ีมา:  ไทคอน 

สนิทรพัย ์

 ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 ไทคอนมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 19,736.0 ลา้นบาท 26,451.4 ลา้นบาท และ 
31,209.1 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยประมาณรอ้ยละ 90.5 ของทรพัยส์นิรวมขา้งตน้เป็นสนิทรพัยป์ระเภทไม่หมุนเวยีน อาทิ
เช่น อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  และ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2555 ถงึปี 
2557 ไทคอนมสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ประมาณ 11,473.1 ลา้นบาท โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้
ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (สุทธจิากส่วนทีข่ายใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และกองทรสัต์) ซึง่สะทอ้นให้
เหน็ถงึการขยายธุรกจิของไทคอนผ่านการลงทุนในทีด่นิและการพฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ไทคอนมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 34,093.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2557 
จ านวน 2,884.4 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือเพื่อไว้เผื่อขายจ านวน 
2,645.0 ลา้นบาท  

หนี้สนิ 

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 ไทคอนมหีนี้สนิรวมจ านวน 11,839.3 ลา้นบาท 17,763.6 ลา้นบาท และ 
19,743.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นผลมาจากการกูย้มืเพื่อใชล้งทุนซือ้ทีด่นิและการขยายงานก่อสรา้งโรงงาน/คลงัสนิคา้ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ไทคอนมหีนี้สนิรวมจ านวน 23,213.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณ 3,470.3 ลา้นบาท 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี้มสีาเหตุมาจากไทคอนไดท้ าการระดมทุนผ่านการออกหุน้กูเ้พื่อน าเงนิไป
ใชใ้นการขยายการลงทุนในธุรกจิโรงงาน/คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบรษิทั 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ไทคอนมสี่วนของผู้ถอืหุน้รวมจ านวน 7,896.7 ลา้นบาท 8,687.8 ลา้นบาท 
และ 11,465.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าว มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 
และสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญัจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (Warrant) และใบแสดง

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน

ของไทคอน (งบการเงินรวม) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,338.0     6.8       1,044.9     4.0       860.1        2.8       623.9        1.8       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 18,398.0    93.2     25,406.5    96.0     30,349.0    97.2     33,469.7    98.2     
รวมสินทรพัย์ 19,736.0    100.0    26,451.4    100.0    31,209.1    100.0    34,093.5    100.0    

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสิน

หนี้สนิหมุนเวยีน 3,945.9     20.0     4,063.4     15.4     3,808.5     12.2     5,522.0     16.2     

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 7,893.4     40.0     13,700.3    51.8     15,935.0    51.1     17,691.8    51.9     
รวมหนี้สนิ 11,839.3    60.0     17,763.6    67.2     19,743.5    63.3     23,213.8    68.1     

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,896.7     40.0     8,687.8     32.8     11,465.6    36.7     10,879.8    31.9     
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 19,736.0    100.0    26,451.4    100.0    31,209.1    100.0    34,093.5    100.0    

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 30 มิ.ย. 58ณ 31 ธ.ค. 55
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สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ไทคอนมสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวนเท่ากบั
10,879.75 ลา้นบาท 
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สรุปฐานะทางการเงินของผู้รบัประกนัการมีผู้เช่าและความสามารถในการรบัประกนัการมีผู้เช่าของ
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

จากโครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะไดร้บัการประกนัการมกีารผูเ้ช่าของทรพัยส์นิที่
จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืน ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวส้่วนที ่2 หวัขอ้ที ่15 ขอ้มูลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ ณ 
วนัที ่14 ตุลาคม 2558 มรีายละเอยีดทรพัยส์นิทีล่งทุนเพิม่เตมิทีเ่ขา้เงื่อนไขการรบัประกนัโดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ล าดบัท่ี 
คลงัสินค้า/
โรงงาน 

ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
อตัราค่าเช่าท่ี
รบัประกนั 

ระยะเวลาท่ีรบัประกนั 

1 คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส์
พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 

2,450 
ตารางเมตร 

140 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน 
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
2 คลงัสนิคา้ 

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ แหลมฉบงั 2 
4,900 

ตารางเมตร 
160 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
3 คลงัสนิคา้  

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ แหลมฉบงั 2 
4,900 

ตารางเมตร 
150 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
4 คลงัสนิคา้ 

 2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ บางพล ี3 
4,900 

ตารางเมตร 
145 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

นบัจากวนัลงทุนถงึ 
วนัที ่30 กรกฎาคม 2559 ซึง่เป็นวนั

ก่อนวนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า 
5 โรงงาน 

 1 ยนูิต 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1,200 

ตารางเมตร 
170 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่

ในกรณีที่ทรพัย์สนิทีเ่ขา้เงื่อนไขการรบัประกนัมรีายละเอยีดตามตารางขา้งต้น ณ วนัลงทุน ไทคอน และ /หรอื  
ทพีารค์ จะมภีาระการรบัประกนัการมผีูเ้ช่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 33.3 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของไทคอนจ านวนไม่เกนิ 
2.5 ลา้นบาท และ ทพีารค์จ านวนไม่เกนิ 30.9 ลา้นบาท  

ผลประกอบการงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 ไทคอนมกี าไรส าหรบังวดปรบัปรุงดว้ยค่าเสื่อมราคาเท่ากบั 109.6 
ลา้นบาท และมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 จ านวน 103.9 ลา้นบาท ทัง้นี้หากการขาย
ทรพัยส์นิเพิม่เตมิใหแ้ก่กองทรสัต์ในครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ ไทคอนจะมรีายไดจ้ากขายอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้จ านวน
มาก นอกจากนี้ไทคอนยงัเป็นผู้น าในธุรกจิโรงงานส าเร็จรูป และคลงัสนิค้าให้เช่า ซึ่งเมื่อพจิารณาจากพื้นที่ให้เช่าแล้ว 
โรงงานและคลงัสนิคา้ของกลุ่มไทคอนจะมสีว่นแบ่งทางการตลาดเท่ากบัรอ้ยละ 46 และรอ้ยละ 49 ตามล าดบั (อา้งองิจาก
รายงานของบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย)) ยิง่ไปกว่านัน้ ไทคอนยงัไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืองคก์รใน
ระดบั A (องคก์รทีม่คีวามเสีย่งในระดบัต ่า) (แนวโน้ม negative (หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง)) จากบรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ซึง่เมื่อพจิารณารายละเอยีดขา้งตน้แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าไทคอนมี
ฐานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงและมคีวามสามารถในการรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์ 
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6.2 ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั (“ทีพารค์”) 

ตารางเปรยีบเทยีบงบก าไรขาดทุนระหว่างปี 2555 ถงึปี 2557 และ ส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และปี 2558 

 
หมายเหตุ: * ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
 ** ก าไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูเ้พิม่เตมิและทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หบ้รษิทัร่วม 
ท่ีมา: ทพีารค์ 
 

รายไดร้วม 

ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบรายไดร้วมแยกตามประเภทธุรกจิระหว่างปี 2555 ถงึ ปี 2557 และ ส าหรบังวดหก
เดอืนแรกของปี 2557 และปี 2558 

 
ท่ีมา: ทพีารค์  

ทีพาร์คมีธุรกิจหลกัคือการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมโดยการสร้างคลังสินค้าเพื่อให้เช่า  
และขายเมื่อมโีอกาสเหมาะสม ซึง่ระหว่างปี 2555 ถงึปี 2557 ทพีารค์มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 18.1 รอ้ยละ 13.8 และรอ้ยละ 15.3 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วม ตามล าดบั ขณะทีร่ายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ ยงัคงมสีดัสว่นทีส่งูทีส่ดุเมื่อ

งบก าไรขาดทนุของทีพาร์ค

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้รวม 2,510.3     100.0    3,543.7     100.0    3,156.2     100.0    235.6        100.0    383.5        100.0    

ต้นทุนขายรวม (1,632.0)    (65.0)    (2,171.3)    (61.3)    (2,463.1)    (78.0)    56.1         23.8     113.6        29.6     

ก าไรขัน้ต้น 878.3         35.0      1,372.4      38.7      693.1         22.0      179.5         76.2      269.9         70.4      

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร 98.2         3.9       208.7        5.9       196.1        6.2       65.1         27.6     79.9         20.8     

ค่าเสือ่มราคา 59.8         2.4       120.3        3.4       190.7        6.0       93.2         39.5     94.6         24.7     

ค่าใช้จ่ายอืน่ 1.1           0.0       9.3           0.3       0.0           0.0       -           -       0.3           0.1       

รวมค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 159.1         6.3        338.3         9.5        386.9         12.3      158.2         67.1      174.8         45.6      

ก าไรจากการด าเนินงาน 719.2         28.6      1,034.1      29.2      306.263     9.7        21.3           9.0        95.1           24.8      

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน* -           -       -           -       0.2           0.0       (0.0)          (0.0)      -           -       

ก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย*์* -           -       -           -       (41.3)        (1.3)      -           -       -           -       

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงินและภาษี

เงินได้นิติบคุคล 719.2         28.6      1,034.1      29.2      265.1         8.4        21.3           9.0        95.1           24.8      

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (183.8)       (7.3)      (320.2)       (9.0)      (354.0)       (11.2)    (173.9)       (73.8)    (40.6)        (10.6)    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 535.4         21.3      714.0         20.1      (88.9)          (2.8)       (152.7)        (64.8)     54.5           14.2      

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 50.5         2.0       (34.8)        (1.0)      11.3         0.4       (5.2)          (2.2)      (6.2)          (1.6)      

ก าไรสทุธิ 484.9         19.3      679.1         19.2      (77.6)          (2.5)       (157.9)        (67.0)     48.3           12.6      

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ งวด 6 เดือน ส้ินสดุ งวด 6 เดือน ส้ินสดุ 

30 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 5831 ธ.ค. 55  31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57

รายได้รวมของทีพาร์ค

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการให้เช่าและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 454.9        18.1     488.0        13.8     481.5        15.3     185.5        78.7     319.0        83.2     

รายได้จากการรบัเหมาก่อสรา้ง 15.5         0.6       6.8           0.2       13.2         0.4       4.9           2.1       6.6           1.7       

รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,998.9     79.6     2,925.6     82.6     2,571.5     81.5     -           -       -           -       

รายได้ค่าสาธารณูปโภค 14.7         0.6       16.1         0.5       25.8         0.8       7.3           3.1       12.9         3.4       

รายได้อืน่  26.3         1.0       107.3        3.0       64.1         2.0       37.9         16.1     45.0         11.7     

รวมรายได้        2,510.3 100.0           3,543.7 100.0           3,156.2 100.0              235.6 100.0              383.5 100.0    

30 มิ.ย. 58 31 ธ.ค. 55  31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57 30 มิ.ย. 57

ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ ส าหรบัปีส้ินสดุ งวด 6 เดือน ส้ินสดุ งวด 6 เดือน ส้ินสดุ 
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เทียบกับรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79.6 ร้อยละ 82.6 และร้อยละ 81.5 ตามล าดับ การขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตด์งักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกจิ
ของทพีารค์ในแต่ละปี 

ทัง้นี้ หากพจิารณารายไดง้วดหกเดอืนแรกของปี 2558 ทพีารค์มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 383.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 62.7 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและบรกิาร  
ที่เพิม่ขึน้กว่าร้อยละ 72.4 นอกจากนี้ หากพจิารณาถึงผลประกอบการในอดีต พบว่าทพีาร์คมีรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื กองทรสัต ์ในช่วงไตรมาสที ่3 หรอื 4 ของแต่ละปี ดงันัน้ หาก
การขายทรพัย์สนิเพิม่เติมใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หรอื กองทรสัต์ ประสบความส าเรจ็ มโีอกาสที่ทพีาร์คจะมี
รายไดจ้ากขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ 

ตน้ทุนขายรวม 

ระหว่างปี 2555 ถงึ ปี 2557 ทพีารค์มตี้นทุนขายรวมคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 65.0 รอ้ยละ 61.3 และ 
รอ้ยละ 78.0 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วม ตามล าดบั โดยสดัสว่นตน้ทุนขายหลกัมาจากรายการตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ต้นทุนการการให้เช่าและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยป์รบัตวั
เพิม่ขึน้ประมาณ 206.1 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2557 ทพีารค์มสีดัสว่นการขาย/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิคา้
ทีส่รา้งขึน้ตามความความตอ้งการของลกูคา้ (Build to suit) ซึง่มตีน้ทุนทีส่งูกว่าคลงัสนิคา้มาตรฐาน  

ก าไรขัน้ตน้ (จากการใหเ้ช่าและการขาย) 

ทพีารค์มอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินธุรกจิ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายคลงัสนิคา้) ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา
เท่ากบัรอ้ยละ 34.8 รอ้ยละ 36.9 และรอ้ยละ 22.3 ตามล าดบั 

ในปี 2556 ทพีาร์คมอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินธุรกจิเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนหน้า เนื่องจากทพีาร์คม ี
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเพิม่ขึน้ จากการปรบัขึน้ราคาค่าเช่าและบรกิาร รวมทัง้การลดลงของค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิในส่วนที่
ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554  

ทัง้นี้ ในปี 2557 ทพีาร์คมอีตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเหลอืร้อยละ 22.3 เป็นผลมาจากการขายอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทคลงัสนิคา้ทีส่รา้งขึน้ตามความความตอ้งการของลกูคา้ (Build to suit) ซึง่มตีน้ทุนทีส่งูกว่าคลงัสนิคา้มาตรฐาน ซึง่
เป็นผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ในปีดงักล่าวลดลง 

ในงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 ทพีาร์คมอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินธุรกจิเท่ากบัร้อยละ 68.3 โดยอตัรา
ก าไรขัน้ต้นดังกล่าวค านวณมาจากรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านัน้ ซึ่งยังมิได้รวมรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะเกดิขึน้ในช่วงไตรมาสที ่3 หรอื 4 ของปี 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมส าหรบัปี 2555 ถึงปี 2557 ทพีาร์คมคี่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม
จ านวน 159.1 ลา้นบาท 338.3 ลา้นบาท และ 386.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ซึง่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงาน และค่าเสื่อมราคา 
ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และค่าเสือ่มราคาคดิเป็นสดัสว่นระหว่างรอ้ยละ 6.3 ถงึ รอ้ยละ 12.3 ของรายไดร้วม 

ส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2558 ทพีารค์มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวม เพิม่ขึน้ 16.6 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นการเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 10.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การเพิม่ขึน้ของ 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 14.8 ลา้นบาท 
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ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ส าหรบัปี 2555 ถงึปี 2557 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิมจี านวน 183.8 ลา้นบาท 320.2 ลา้นบาท และ 354.0 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนระหว่างรอ้ยละ 7.3 ถึงร้อยละ 11.2 ของรายได้รวม ทัง้นี้ ส าหรบัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
ส าหรบังวดหกเดอืนแรกของปี 2557 และปี 2558 ทพีารค์มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิจาก 173.9 ลา้นบาท ลดลงเหลอื 40.6 
ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัโครงสรา้งเงนิทุน ซึง่ทพีารค์มกีารจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืส่วนหนึ่งใหแ้ก่กจิการที่
เกยีวขอ้ง  

ก าไรสทุธ ิ

ทพีารค์มกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 2555 และปี 2556 เท่ากบั 484.9 ลา้นบาท 679.1 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2557 ทพีารค์
มผีลขาดทุนสทุธเิท่ากบั 77.6 ลา้นบาท โดยปี 2556 ทพีารค์มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 194.2 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
40.0 จากปี 2555 เน่ืองจากมกี าไรจากขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้  

 ในปี 2557 ทพีาร์คมกี าไรสุทธลิดลงจ านวน 756.8 ลา้นบาท หรอืลดลงร้อยละ 111.4 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจ านวน 354.1 ลา้นบาท นอกจากนี้ ทพีารค์มคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตัง้ประมาณ
การหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการขายอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้ก่ กองทรสัต์ จ านวนประมาณ 55.5 ล้านบาท รวมทัง้มี
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารและค่าใชจ้่ายทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายการพฒันาโครงการของบรษิทั 

ส าหรบัผลประกอบการงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 ทพีารค์มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ประมาณ 206.2 ลา้นบาท เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2557 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การเพิม่ขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและบรกิารประมาณ 
133.5 ลา้นบาท รวมทัง้ทพีารค์มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิทีล่ดลงจ านวน 133.3 ลา้นบาท เน่ืองจากทพีารค์ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มื
สว่นหนึ่งใหแ้ก่กจิการทีเ่กยีวขอ้ง 
  



เอกสารแนบ 6 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

เอกสารแนบ 6 หน้า 11 จาก 12 

 

ตารางสรุปงบแสดงสถานะทางการเงนิของทพีารค์ 

 
ท่ีมา:  ทพีารค์  

สนิทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 ทพีารค์มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 9,823.4 ลา้นบาท 16,331.0 ลา้นบาท และ 
20,826.3 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 98.0 เป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน อาทเิช่น อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
การลงทุน เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  และ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2555 ถงึปี 2557 ทพีารค์มสีนิทรพัย์
รวมเพิม่ขึน้ประมาณ 11,002.9 ลา้นบาท โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
การลงทุน (สทุธจิากสว่นทีข่ายใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และกองทรสัต์) ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขยายธุรกจิของ 
ทพีารค์ผ่านการลงทุนในทีด่นิและการพฒันาคลงัสนิคา้  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ทพีารค์มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 23,899.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก สิน้ปี 2557 จ านวน 
3,073.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.8 

หนี้สนิ 

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 ทพีารค์มหีนี้สนิรวมจ านวน 6,181.6 ลา้นบาท 12,007.9 ลา้นบาท และ 4,580.9 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่การเปลีย่นแปลงของรายการหนี้สนิรวมมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัโครงสรา้งเงนิทุนระหว่างปี 
2556 และ ปี 2557 โดยทพีารค์จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืสว่นหนึ่งใหแ้ก่กจิการทีเ่กยีวขอ้ง  

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ทพีารค์มหีนี้สนิรวมจ านวน 4,571.2 ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนทีใ่กล้เคยีงกบัหนี้สนิ
รวม ณ สิน้ปี 2557 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 ทพีารค์มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 3,641.9 ลา้นบาท 4,323.1 ลา้นบาท และ 
16,245.4 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้ดงักล่าว มสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัโครงสรา้งเงนิทุนโดยไทคอนไดแ้ปลง
หนี้เป็นทุน ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ทพีารค์มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ านวนเท่ากบั 19,328.3 ลา้นบาท 

สรุปรายการ งบแสดงฐานะทางการเงิน

ของ ทีพาร์ค (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 181.4        1.8       201.1        1.2       344.3        1.7       406.4        1.7       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 9,642.1     98.2     16,129.9    98.8     20,482.0    98.3     23,493.1    98.3     
รวมสินทรพัย์ 9,823.4      100.0    16,331.0    100.0    20,826.3    100.0    23,899.5    100.0    

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสิน

หนี้สนิหมุนเวยีน 392.0        4.0       562.8        3.4       469.2        2.3       795.6        3.3       

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 5,789.6     58.9     11,445.1    70.1     4,111.7     19.7     3,775.6     15.8     
รวมหนี้สนิ 6,181.6     62.9     12,007.9    73.5     4,580.9     22.0     4,571.2     19.1     

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,641.9     37.1     4,323.1     26.5     16,245.4    78.0     19,328.3    80.9     
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 9,823.4      100.0    16,331.0    100.0    20,826.3    100.0    23,899.5    100.0    

ณ 30 มิ.ย. 58ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57



เอกสารแนบ 6 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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สรุปฐานะทางการเงินของผู้รบัประกนัการมีผู้เช่าและความสามารถในการรบัประกนัการมีผู้เช่าของ
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

จากโครงสรา้งการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์กองทรสัตจ์ะไดร้บัการประกนัการมกีารผูเ้ช่าของทรพัยส์นิที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิจากทพีารค์เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืน ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวส้่วนที ่2 หวัขอ้ที ่15 ขอ้มูล
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่ง ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2558 มรีายละเอยีดทรพัยส์นิทีล่งทุนเพิม่เตมิทีเ่ขา้เงื่อนไขการรบัประกนัโดยมี
รายละเอยีดดงันี้  

ล าดบัท่ี คลงัสินค้า ท่ีตัง้ พืน้ท่ี 
อตัราค่าเช่าท่ี
รบัประกนั 

ระยะเวลาท่ีรบัประกนั 

1 คลงัสนิคา้ 
1 ยนูิต 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส์
พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 1 (บ)ี 

2,450 
ตารางเมตร 

140 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน 
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
2 คลงัสนิคา้ 

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ แหลมฉบงั 2 
4,900 

ตารางเมตร 
160 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
3 คลงัสนิคา้  

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ แหลมฉบงั 2 
4,900 

ตารางเมตร 
150 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัลงทุน
หรอืจนกว่ากองทรสัต์ท าสญัญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
4 คลงัสนิคา้ 

2 ยนูิต 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์

พารค์ บางพล ี3 
4,900 

ตารางเมตร 
145 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดอืน 

นบัจากวนัลงทุนถงึ 
วนัที ่30 กรกฎาคม 2559 ซึง่เป็นวนั

ก่อนวนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า 

จากขอ้มูลขา้งต้น ทพีารค์จะมภีาระการค ้าประกนัการมผีูเ้ช่าโดยรวมทัง้สิน้ประมาณ 30.9 ลา้นบาท ซึง่จากผล
ประกอบการงวดหกเดอืนแรกของปี 2558 ทพีารค์มกี าไรส าหรบังวดปรบัปรุงดว้ยค่าเสื่อมราคาเท่ากบั 142.9 ลา้นบาท 
และมทีรพัยส์นิหมุนเวยีน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 จ านวน 406.4 ลา้นบาท ทัง้นี้หากการขายทรพัยส์นิเพิม่เตมิใหแ้ก่
กองทรสัตใ์นครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ ทพีารค์จะมรีายไดจ้ากขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จ านวนมาก นอกจากนี้ทพีารค์ยงั
เป็นผูน้ าในธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ซึง่เมื่อพจิารณาจากพืน้ทีเ่ช่าแลว้ คลงัสนิคา้ของกลุ่มไทคอนจะมสี่วนแบ่งทางการตลาด
เท่ากบัรอ้ยละ 49 (อา้งองิจากรายงานของบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย)) อกีทัง้ไทคอนตกลงทีจ่ะดูแลและให้
ความช่วยเหลอืทีจ่ าเป็นแก่ทพีารค์ในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยใหแ้ก่ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการ
ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิเพื่อให้ทพีาร์คสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขเกี่ยวกบัการชดเชยการมผีู้เช่าทีม่แีก่กองทรสัต์  
ซึง่ไทคอนเป็นบรษิทัที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืองคก์รในระดบั A (องคก์รทีม่คีวามเสีย่งในระดบัต ่า) (แนวโน้ม 
negative (หมายถงึอนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง)) จากบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ซึง่เมื่อพจิารณารายละเอยีดขา้งต้นแล้ว 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าทพีารค์มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงและมีความสามารถในการ
รบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัต์  

 

 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  
 

 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกันชุดปจัจุบันของ 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “A” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติ 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำทของบรษิัทที่ระดบั “A” 
เชน่กนั โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถำนะผูน้ ำของบรษิทัในธุรกจิโรงงำนส ำเรจ็รูปและคลงัสนิคำ้ให้
เชำ่ ตลอดจนกระแสเงนิสดทีส่ม ่ำเสมอจำกรำยไดค้่ำเช่ำโรงงำนและคลงัสนิคำ้ อยำ่งไรกต็ำม อนัดบั
เครดติพจิำรณำถงึอตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยทีต่ ่ำกวำ่คำดกำรณ์ซึง่อำจสง่ผลลบ
ตอ่กำรลงทุนและควำมตอ้งกำรโรงงำนและคลงัสนิคำ้ใหเ้ชำ่ 
 บรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่เป็นผูน้ ำในธุรกจิโรงงำนส ำเรจ็รูปให้เช่ำในประเทศ
ไทยซึ่งก่อตัง้ในปี 2533 และจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2545 บรษิทัได้
ขยำยธุรกจิสูก่ำรใหบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ใหเ้ชำ่ตัง้แตปี่ 2548 ณ เดอืนมถิุนำยน 2558 บรษิทัมโีรงงำนให้
เช่ำจ ำนวน 67 แห่งและมคีลงัสนิค้ำใหเ้ช่ำจ ำนวน 80 แห่งซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอุตสำหกรรม และพืน้ที ่
โลจสิตกิสห์ลกัของประเทศ รวมเป็นพืน้ทีใ่หเ้ชำ่ทัง้สิน้ 528,681 ตำรำงเมตร (ตร.ม.) 
 ณ เดอืนมนีำคม 2558 ผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษิทัยงัคงเป็น บรษิทั สวนอุตสำหกรรมโรจนะ 
จ ำกดั (มหำชน) (43.5%) กลุม่ซติีเ้รยีลตี ้(7%) และกลุม่ผูบ้รหิำรของบรษิทั (5.8%) ปจัจุบนับรษิทัมี
โรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ชำ่กระจำยตวัอยูใ่นท ำเลตำ่ง ๆ 18 แหง่และมคีลงัสนิคำ้ใหเ้ชำ่ใน 32 ท ำเล  
 รำยงำนของ CB Richard Ellis (CBRE) ระบุวำ่บรษิทัยงัคงเป็นผูน้ ำในธุรกจิโรงงำนส ำเรจ็รูป
และคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำในประเทศไทย บรษิทัและบรษิทัในเครอืมสีว่นแบ่งทำงกำรตลำดเท่ำกบั 46% 
หำกพจิำรณำจำกพื้นที่โรงงำนที่มผีูเ้ช่ำ ณ เดือนมนีำคม 2558 ส ำหรบัธุรกิจคลงัสนิค้ำให้เช่ำนัน้ 
บรษิทัเป็น 1 ใน 2 ของผูใ้หบ้รกิำรคลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำรำยใหญ่ของไทย โดยพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำของ
บรษิทัและบรษิทัในเครอืคดิเป็น 49% ของพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหเ้ชำ่ทัง้ประเทศ  
 ในช่วงระหว่ำงปี 2557 จนถงึครึ่งแรกของปี 2558 พืน้ที่ให้เช่ำของบรษิทัเพิม่ขึน้ 280,156  
ตร.ม. ในปี 2557  และ เพิม่ขึน้ 90,283 ตร.ม. ในชว่งครึง่แรกของปี 2558 เทยีบกบักำรเพิม่ขึน้เฉลีย่
ปีละ 180,000 ตร.ม. ในชว่งระหวำ่งปี 2554-2556   โดยประมำณ 90% ของพืน้ทีใ่หเ้ช่ำของบรษิทัที่
เพิม่ขึน้เป็นพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ใหเ้ชำ่ของบรษิทัเพิม่ขึน้ 248,666 ตร.ม. ในปี 2557 และ 
84,233 ตร.ม. ในช่วงครึง่แรกของปี 2558 เทยีบกบักำรเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 135,000 ตร.ม. ในช่วง
ระหว่ำงปี 2554-2556 กำรเติบโตของพื้นที่คลงัสนิค้ำเกิดจำกควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจโลจสิตกิสท์ีเ่พิม่ขึน้มำกในเขตพืน้ที่ภำคกลำงและภำคตะวนัออกของประเทศ ในขณะที่พืน้ที่
โรงงำนใหเ้ช่ำของบรษิทัเพิม่ขึน้เพยีง 31,490 ตร.ม. ในปี 2557 และ 6,050 ตร.ม. ในช่วงครึง่แรก
ของปี 2558 ทัง้น้ี ควำมตอ้งกำรโรงงำนใหเ้ชำ่ในเขตทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น ้ำท่วมใหญ่ใน
ปี 2554 ซึง่คดิเป็น 23% ของพืน้ทีว่่ำงใหเ้ช่ำทัง้หมดของบรษิทัยงัคงไม่ฟ้ืนตวั ควำมตอ้งกำรจำก
อุตสำหกรรมอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่เดมิเป็นหน่ึงในกลุ่มลูกคำ้หลกัของโรงงำนใหเ้ช่ำยงัคงลดลงเน่ืองจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีนอกจำกน้ี ควำมตอ้งกำรโรงงำนให้เช่ำยงัชะลอตวัเน่ืองจำกกำร
ชะลอตวัของธุรกจิยำนยนตด์ว้ย 
 อตัรำกำรใหเ้ชำ่พืน้ทีข่องบรษิทัยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำ ทัง้น้ี บรษิทัมอีตัรำกำรใหเ้ช่ำไม่รวมพืน้ที่
เช่ำล่วงหน้ำ (Pre-leased Area) ณ สิน้เดอืนมถิุนำยน 2558 เท่ำกบั 57% เทยีบกบัระดบั 73% ณ 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Negative 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
07/05/58 A    Negative 
02/05/55 A     Stable 
14/10/54 A  Alert Negative 
21/11/48 A   Stable 
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สิน้ปี 2555 อตัรำกำรใหเ้ช่ำพืน้ที่ที่ต ่ำมสีำเหตุเน่ืองมำจำกกำรที่บรษิทัลงทุนสร้ำงคลงัสนิค้ำเพิม่เตมิในพืน้ที่ใหม่ ๆ จ ำนวนมำกและอตัรำกำรให้เช่ำ
โรงงำนทีเ่พิม่ขึน้ชำ้กวำ่ทีค่ำด 
 รำยไดค้ำ่เชำ่ของบรษิทัในไตรมำสแรกของปี 2558 เทำ่กบั 246 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 202 ลำ้นบำทในชว่งเดยีวกนัของปีก่อน อยำ่งไรกต็ำมอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ของรำยไดค้ำ่เชำ่เทำ่กบั 69% ลดลงจำกระดบั 75% ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปี 2557 เน่ืองจำกกำรแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้และสดัสว่นรำยไดค้่ำเช่ำ
จำกคลงัสนิคำ้เพิม่มำกขึน้ โดยรำยไดค้ำ่เชำ่จำกคลงัสนิคำ้จะมอีตัรำก ำไรทีต่ ่ำกวำ่รำยไดค้ำ่เชำ่จำกโรงงำน ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2558 บรษิทัมกี ำไร
ก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) เทำ่กบั 252 ลำ้นบำท ลดลงจำก 522 ลำ้นบำทในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีก่อน สำเหตุ
หลกัเน่ืองจำกบรษิทัไม่มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิทรพัยใ์นไตรมำสแรกของปี 2558 เทยีบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิทรพัย์ 498 ลำ้นบำทในไตรมำสแรก 
ของปี 2557  
 อตัรำสว่นกระแสเงนิสดสว่นเกนิส ำหรบัรองรบักำรช ำระหน้ีของบรษิทัลดลงตัง้แต่ปี 2557 เป็นตน้มำ อตัรำสว่นก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำ
เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำยตอ่ดอกเบีย้จำ่ยของบรษิทัลดลงเทำ่กบั 2.9 เทำ่ในปี 2557 และ 1.3 เทำ่ในไตรมำสแรกของปี 2558  เทยีบกบั 4.5-7.0 เท่ำ
ในชว่งปี 2553-2556 และอตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกู้รวมอ่อนลงมำอยูท่ี่ระดบั 9.3% ในปี 2557 และ 6.8% (ปรบัดว้ยตวัเลข 12 เดอืน
ยอ้นหลงั) ในไตรมำสแรกของปี 2558  เทยีบกบั 10%-21% ในชว่งปี 2553-2556 
 เงนิกู้รวมของบรษิทัเพิม่ขึน้จำก 15,679 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2556 และ 17,229 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2557 เป็น 18,720 ลำ้นบำท ณ เดอืนมนีำคม 
2558 จำกกำรลงทุนจ ำนวนมำกเพือ่เพิม่โรงงำนและคลงัสนิคำ้ในหลำยท ำเลทัว่ประเทศ อตัรำสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้
จำกระดบั 60% ณ สิน้ปี 2557 เป็น 62% ณ สิน้ไตรมำสแรกของปี 2558   
 ในอนำคต ภำระหน้ีของบรษิทัจะยงัคงอยูใ่นระดบัสงูเน่ืองจำกบรษิทัมแีผนลงทุนประมำณ 50,000 ลำ้นบำทในช่วง 5 ปีขำ้งหน้ำ (ปี 2558-2562) 
ส ำหรบักำรลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัมคีวำมยดืหยุ่นในกำรจดัหำเงนิทุนโดยสำมำรถระดมเงนิทุนบำงส่วนได้จำกกำรขำย
สนิทรพัยเ์ขำ้ REIT ซึง่จะชว่ยลดภำระหน้ีและเพิม่กระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทั ในปี 2558 บรษิทัยงัมแีผนจะขำยสนิทรพัยม์ูลค่ำประมำณ 3,300 ลำ้นบำท
เขำ้ REIT ในชว่งไตรมำสสดุทำ้ยของปี 2558 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Negative” หรอื “ลบ” สะทอ้นถงึสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัทีอ่่อนแอลง เน่ืองจำกผลกำรด ำเนินงำนทีอ่่อนกว่ำคำดและ
ภำระหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ แนวโน้มอนัดบัเครดติอำจปรบัเป็น “Stable” หรอื “คงที”่ ไดห้ำกบรษิทัสำมำรถรกัษำระดบัอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนให้
ต ่ำกวำ่ 60% และมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติอำจถูกปรบัลดลงหำกบรษิทัมโีครงสรำ้งทำงกำรเงนิทีอ่่อนแอ
ตอ่เน่ือง หรอืบรษิทัตอ้งใชเ้วลำทีย่ำวนำนในกำรฟ้ืนฟูควำมแขง็แกรง่ทำงกำรเงนิ 

 

 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TICON) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TICON158A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2558 A 
TICON162A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A 
TICON165A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 650 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A 
TICON165B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A 
TICON169A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 600 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A 
TICON171A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A 
TICON171B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2560  A 
TICON177A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A 
TICON177B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,150 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2560 A 
TICON178A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A 
TICON181A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,550 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2561 A 
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TICON185A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2561 A 
TICON187A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 350 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A 
TICON189A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561                A 
TICON19OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 620 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562    A 
TICON191A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 600 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562              A 
TICON195A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2562              A 
TICON205A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A 
TICON217A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 800 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A 
TICON225A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2565 A 
TICON229A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2565 A 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2568    A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative                                       

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 

*  งบการเงนิรวม 

**  ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
 
 
 

 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 

 ------------------------------ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ---------------------- 
 ม.ค.-มี.ค.  

2558 
2557 2556 2555 2554             2553 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 246 966 1,110 1,053 880 851 
รายไดจ้ากการขายโรงงาน - 101 - 31 133 157 
รายไดจ้ากการขายสนิทรพัยใ์หก้องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ - 4,460 4,663 4,333 944 1,738 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 190 752 600 441 280 255 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  (53) 934 1,695 1,622 496 1,001 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน (16) 1,603 1,988 2,103 886 1,279 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 1,681 7,935 9,398 5,291 3,209 1,746 
เงนิกูร้วม 18,720 17,229 15,679 10,600 8,757 6,176 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,462 11,464 8,688 7,897 5,740 5,597 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

38.7 29.3 39.3 41.6 48.6 52.6 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 4.8 **           6.5         11.8         13.9        7.3 13.5 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

1.3 2.9 4.8 6.1 4.5 7.0 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 6.8 **           9.3         12.7         19.8       10.1 20.7 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 62.0 60.0 64.3 57.3 60.4 52.5 

 

© บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2558  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกี่ยวกบั
การลงทุน หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและข้อมูลทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บริษทั ทรสิเรทติ้ง จ า กดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้น
การเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้
ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ 
ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเว้น
ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-info 
rmation-th2/rating-criteria.html 
 

http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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