
 
 

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

เสนอขำย 
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) 
ทรสัต์ไมก่ ำหนดอำยุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

ระดมทุนโดยกำร  1) เสนอขำยหน่วยทรสัต์ มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 3,425,000,000 บำท 
 2) กูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพือ่ซือ้ทรพัยส์นิหลกัในกำรลงทุนครัง้แรก มลูค่ำทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 860,000,000 บำท 

 มลูค่ำระดมทุนทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 4,285,000,000 บำท 
โดยมหีน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขำยจ ำนวนทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 342,500,000 หน่วย  

รำคำเสนอขำยหน่วยละ 10.00 บำทและมลูค่ำทีต่รำไวข้องหน่วยทรสัตห์น่วยละ 10.00 บำท 

วตัถุประสงคข์องกำรระดมเงนิในครัง้นี้ของทรสัต์ ทรสัต์จะน ำเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุนไปลงทุนใน 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิำรเช่ำในทีด่นิและอำคำรคลงัสนิคำ้ของบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั  

รวมทัง้สทิธกิำรเช่ำช่วงในทีด่นิจำกบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พำรค์ จ ำกดั  
และ กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอำคำรโรงงำนของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์(ผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ทรสัตี 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

 

วนัทีย่ ืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน วนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2557 
วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั วนัที ่8 ธนัวำคม พ.ศ. 2557  

ช่วงเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ วนัที ่8 ถงึ 9 และวนัที ่11 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ถงึเวลำ 12.00 น. 
ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อทีก่ ำหนดได้ 

ในกรณทีีม่ยีอดกำรจองซื้อหน่วยทรสัต์เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยทรสัต์ทีก่ ำหนด 
 

 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิำรณญำณในกำรพจิำรณำขอ้มลูรำยละเอียดเกี่ยวกบัทรสัต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่
เกีย่วขอ้งเป็นอย่ำงด ีกำรมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนี้มไิดเ้ป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แนะน ำให้ลงทุนใน
หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืมไิดป้ระกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย หรอืรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มลูในแบบแสดงร ำยกำร
ขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนนี้แต่อย่ำงใด ทัง้นี้ กำรรบัรองควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนนี้เป็นควำมรบัผดิชอบของผูเ้สนอขำย  

หำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนมขีอ้ควำมหรอืรำยกำรเป็นเทจ็ หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรแจง้ในสำระส ำคญั ผูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ทีไ่ดซ้ื้อหน่วยทรสัต์ไมเ่กนิ 1 ปีนบัแต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นัน้มผีลใชบ้งัคบั มสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำกบรษิทั
ผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ไดต้ำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ว้่ำแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสอืชี้ชวนเป็นเทจ็หรอืขำดขอ้ควำมที่ควรต้องแจง้ในสำระส ำคญั แต่ไม่เกนิ 2 ปีนับแต่วนัที่แบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั 

เอกสำรฉบบันี้ไมใ่ช่หนงัสอืชีช้วนส ำหรบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์ แต่จดัท ำขึน้เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อใหผู้้
ลงทุนมรีะยะเวลำพอสมควรในกำรศกึษำขอ้มลูเกีย่วกบัทรสัต์ดงักล่ำวก่อนกำรตดัสนิใจลงทุน โดยขอ้มลูทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบันี้ไม่แตกต่ำงไปจำกขอ้มลูที่
ปรำกฏในหนงัสอืชี้ชวนทีไ่ดย้ื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ซึ่งยงัไม่มผีลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำย ดงันัน้ ขอ้มลูในเอกสำร
ฉบบันี้จงึอำจมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้

ทัง้นี้ กำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์จะกระท ำไดก้็ต่อเมื่อแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและหนังสอืชี้ชวนทีไ่ดย้ื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัยม์ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ และไดจ้ดัส่งหรอืแจกจ่ำยหนงัสอืชีช้วนใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้ 

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

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 



ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

สารบญั 
 
ส่วนท่ี 1 สรปุข้อมูลส าคญัของทรสัต ์(Fact Sheet) ส่วนท่ี 1  หน้า 1 
 1.  ขอ้มลูทีส่ ำคญัของทรสัต ์
 2.  ควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของกำรลงทนุในหน่วยทรสัต ์
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัทรสัต ์ ส่วนท่ี 2  หน้า 1 
 1.  ปจัจยัควำมเสีย่ง สว่นที ่2-1  หน้ำ 1 
 2.  ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์ สว่นที ่2-2  หน้ำ 1 
 3.  ขอ้พพิำทหรอืขอ้จ ำกดัในกำรใชป้ระโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัย ์ สว่นที ่2-3  หน้ำ 1 
 4.  กำรจดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำรมิทรพัย ์ สว่นที ่2-4  หน้ำ 1 
 5.  รำยกำรระหว่ำงทรสัตก์บัผูจ้ดักำรกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั 
  ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์และทรสัตก์บัทรสัตแีละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ี สว่นที ่2-5  หน้ำ 1 
 6.  ภำพรวมของภำวะอุตสำหกรรมของธุรกจิ สว่นที ่2-6  หน้ำ 1 
 7.  โครงสรำ้งและกำรด ำเนินงำนของทรสัต ์ สว่นที ่2-7  หน้ำ 1 
 8.  ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ สว่นที ่2-8  หน้ำ 1 
 9.  ทรสัต ี สว่นที ่2-9  หน้ำ 1 
 10. อตัรำและวธิกีำรเกบ็ค่ำธรรมเนียมทีจ่ะเรยีกเกบ็จำกทรสัต ์ สว่นที ่2-10  หน้ำ 1 
 11. นโยบำยกำรกูย้มืเงนิ สว่นที ่2-11  หน้ำ 1 
 12. นโยบำยกำรจ่ำยผลประโยชน์และขอ้จ ำกดั สว่นที ่2-12  หน้ำ 1 
 13. ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของทรสัต ์ สว่นที ่2-13  หน้ำ 1 
 14. นโยบำยกำรลงทุนในอนำคต สว่นที ่2-14  หน้ำ 1 
 15. ขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง สว่นที ่2-15  หน้ำ 1 
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ ส่วนท่ี 3  หน้า 1 
 1. รำยละเอยีดของหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขำย  
 2. กำรจอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร  
 3. รำคำหน่วยทรสัตใ์นตลำดรอง  
 4.  ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเสนอขำยในครัง้นี้  
 
ส่วนท่ี 4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล ส่วนท่ี 4  หน้า 1 
 1.  กำรรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูโดยผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
 2.  กำรรบัรองกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 
 
เอกสารแนบ 1. ร่ำงสญัญำก่อตัง้ทรสัต ์

2. สรุปรำยงำนกำรประเมนิ 
3. งบก ำไรขำดทุนทีค่ำดคะเนตำมสมมตฐิำน 

 



ค ำจ ำกดัควำม ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

- ก - 

 

ค ำจ ำกดัควำม 

กฎหมายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กฏ
ระเบยีบค าสัง่ หนงัสอืเวยีน หนงัสอืซกัซอ้มความเขา้ใจ หนงัสอืผ่อนผนัและ
กฏหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 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 

การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป 

หมายถงึ การเพิม่ทุนของทรสัต ์ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีใ่หอ้ านาจผูจ้ดัการ
กองทรสัตก์ าหนด หรอืเหน็ชอบวตัถุประสงคก์ารออก และจดัสรรหน่วยเพิม่
ทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม 

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 านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของทรสัตเ์พื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน โดย
เป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธ ิ
ขอ้จ ากดัสทิธิครอบครองในทรพัย์สนิ เงื่อนไข และข้อจ ากดัทางกฎหมาย 
ขอ้จ ากดัอื่นของการใชป้ระโยชน์ รายละเอยีดการใชป้ระโยชน์ในปจัจุบนั และ
รายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การส ารวจทรพัยส์นิตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ 

ก าไรสทุธทิีป่รบัปรงุแลว้ หมายถงึ ก าไรสุทธิที่อ้างองิสถานะเงินสดของทรสัต์ ซึ่งได้รวมการช าระคนืเงินต้น
ตามที่ระบุในสญัญากู้ (หากม)ี แล้ว รวมทัง้ปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่ปจัจุบนัไดแ้ก่ สว่นต่างของรายไดค้่าเช่าทีร่บัรู้
ในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑเ์สน้ตรงกบัรายไดค้่าเช่าทีไ่ดร้บัจรงิตามสญัญา 
สว่นต่างของค่าเช่าจ่ายทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนตามเกณฑเ์สน้ตรงกบัค่าเช่า
จ่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิตามสญัญา ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (unrealized gain) 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คลงัสนิคา้ หมายถงึ อาคารคลงัสนิคา้ และอาคารโรงงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเกบ็สนิคา้
ทีส่รา้งขึน้เพื่อจุดประสงคห์ลกัส าหรบัการใหเ้ช่า รวมถงึสว่นควบของอาคาร
ดงักล่าว  

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

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทรพัยส์นิของทรสัต ์ หมายถงึ เงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์และทรพัยส์นิทีท่รสัตไ์ดล้งทุน รวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ อสงัหารมิทรพัย ์สทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์สทิธทิีจ่ะไดร้บั
ช าระหนี้ และทรพัยส์นิหลกั หรอืทรพัยส์นิอื่น รวมถงึดอกผลของทรพัยส์นิ
ดงักล่าว 

ทรพัยส์นิหลกั หมายถงึ ทรพัยส์นิหลกัทีท่รสัตส์ามารถลงทุนได ้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ 
ทจ. 49/2555 

ทรพัยส์นิอื่น หมายถงึ ทรพัยส์นิอื่นที่ทรสัต์สามารถลงทุนได้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ 
ทจ. 49/2555 

ทรสัต ์ หมายถงึ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

ไทคอน 

ทรสัต ี หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

ทแีมน หรอื TMAN หมายถงึ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึง่จะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์เมื่อมี
การก่อตัง้ทรสัตแ์ลว้ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ หมายถงึ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

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 

บรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ หมายถงึ บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์ ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบบรษิทัประเมนิมูลค่า
ทรัพย์สิน  และผู้ประเมินหลักส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ 

บรษิทัฯ หรอื ผูก้่อตัง้ทรสัต ์
หรอื ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

หมายถงึ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึง่จะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์เมื่อมี
การก่อตัง้ทรสัตแ์ลว้ 
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บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

ใบทรสัต ์ หมายถงึ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์ทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ออกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

ประกาศ กร. 14/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กร. 
14/2555  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็น 
ทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 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 าหนดเกีย่วกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ท
รสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจกิายน 
2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ผูเ้ช่ารายย่อย หมายถงึ ผู้เช่าคลังสินค้า และ/หรือ โรงงาน จากทรัสต์ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
คลงัสนิคา้ 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 ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

หมายถงึ 

 

ผูท้ี่ได้รบัมอบหมายจากผู้จดัการกองทรสัต์ใหท้ าหน้าทีช่่วยเหลอืผู้จดัการ
กองทรสัต์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกบัทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัครัง้แรก โดยใน
เบือ้งตน้ไดแ้ก่  

1) ทพีารค์ 
2) ไทคอน 
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ผูล้งทุนต่างดา้ว หมายถงึ ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มสีทิธใินที่ดินเสมอืนคนต่างด้าว
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ หรอืกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด แลว้แต่กรณี 

ผูส้อบบญัช ี หมายถงึ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองทรสัต์ โดยเป็นผูส้อบ
บญัชทีี่อยู่ในบญัชรีายชื่อที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีและต้อง
มใิช่กรรมการ พนกังาน หรอื ลกูจา้งของทรสัต ี

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 ์

มลูค่าหน่วยทรสัต ์ หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณ 

รายงานการประเมนิค่า
อสงัหารมิทรพัย ์

หมายถงึ รายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัต์จะลงทุนซึง่จดัท าขึน้ตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศ ทจ. 49/2555 

โรงงาน หมายถงึ อาคารโรงงานที่สร้างขึน้เพื่อจุดประสงคห์ลกัส าหรบัการให้เช่ารวมถงึส่วน
ควบของอาคารดงักล่าว 

วนัท าการ หมายถงึ วนัใดๆ ทีไ่ม่ใช่วนัหยุดท าการ 

วนัทีย่ื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลู 

หมายถงึ วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2557 

วนัหยุดท าการ หมายถงึ วนัเสาร ์วนัอาทติย ์หรอืวนัหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

สญัญาเช่า หมายถงึ สญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิของทรสัตร์ะหว่างผูเ้ช่ารายย่อยกบั 

ทพีารค์หรอืไทคอน 

สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

หมายถงึ สัญญาแต่งตั ้งผู้จ ัดการกองทรัสต์ส าหรับทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอน ระหว่าง บรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (ในฐานะทรสัต)ี และ บรษิทั 
ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต)์  
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- จ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

 

หมายถงึ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ระหว่าง บรษิทั ไท
คอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (ในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์) และผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ หมายถงึ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ระหว่าง บรษิทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
(ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และผู้จ ัดการกองทรัสต์) และ บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (ในฐานะทรสัต)ี  

สญัญาบรกิาร หมายถงึ สญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิของทรสัตร์ะหว่างผูเ้ช่ารายย่อยกบั 

ทพีารค์และไทคอน 

สญัญาบรกิารสว่นกลาง หมายถงึ สญัญาบรกิารพืน้ทีส่ว่นกลางระหว่างผูเ้ช่ารายย่อยกบัทพีารค์ 

ส านกังาน หรอื ส านกังาน 
ก.ล.ต. หรอื ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หน่วยทรสัต ์ หมายถงึ ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในทรสัต์ 

หนงัสอืรบัรองจากทรสัต ี หมายถงึ หนงัสอืรบัรองจากทรสัตหีรอืผูท้ีจ่ะเขา้เป็นทรสัตขีองทรสัตว์่าจะยอมรบัทีจ่ะ
เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีของทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ออกตาม พ.ร.บ. 
ทรสัต ์

IMPACT REIT หมายถงึ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็ โกรท 

TFUND หมายถงึ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

TLOGIS หมายถงึ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์

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

ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 
(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)  

 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือทรสัต ์(ภำษำไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

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

ช่ือยอ่ทรสัต ์ TREIT 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
(REIT Manager) 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 

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

  

1. ข้อมูลท่ีส ำคญัของทรสัต ์ 

อำยทุรสัต ์ ทรสัตไ์ม่ก าหนดอาย ุ

ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์

(Property Manager) 

ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 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 เป็นเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อประชาชนทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering, “IPO”) โดยเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
 มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมทัง้ส้ิน ไม่เกนิ 3,425,000,000 บาท โดยมลูค่าการเสนอขายรวมทัง้สิน้จะขึน้อยู่กบั

จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย (โดยการระดมทุนในครัง้นี้ 
เป็นการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรสัต์ มูลค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิ 
3,425,000,000 บาท และ กูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อซือ้ทรพัยส์นิหลกั
ในการลงทุนครัง้แรก มลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 860,000,000 บาท มลูค่าระดมทุน
ทัง้สิน้ไม่เกนิ 4,285,000,000 บาท) 

 จ ำนวนหน่วยท่ีเสนอขำยทัง้ส้ิน ไม่เกนิ 342,500,000 หน่วย 
 รำคำเสนอขำย 10.00 บาทต่อหน่วย 
 มูลค่ำท่ีตรำไว ้ 10.00 บาทต่อหน่วย 
 ประเภทหน่วยทรสัต ์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะยื่นขอจดทะเบียน

หน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 คณุสมบติัของหน่วยทรสัต ์ เป็นหน่วยทรสัต์ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด และไม่มี

ขอ้จ ากดัการโอนเวน้แต่ขอ้จ ากดัการโอนทีเ่ป็นไปตามกฎหมายซึง่ไดร้ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

 ลกัษณะกำรเสนอขำย สดัสว่นการเสนอขายต่อนกัลงทุน  
 นกัลงทุนสถาบนั ไม่เกนิ 150,000,000 หน่วย 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของผู้จดัการกองทรสัต์ 

ไม่น้อยกว่า 70,000,000 หน่วย 
(ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ จ ากดั เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 11 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 16 และ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. 
Ltd.  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 6 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 11 ของจ านวน
หน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายทัง้สิ้น ทัง้นี้  จ านวนดงักล่าวจะไม่รวมส่วน
ของการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมด)  

 ผู้มีอุปการคุณของผู้จ ัดการการจัดจ าห น่าย และผู้จ ัดจ าหน่าย 
หน่วยทรสัต ์ไม่เกนิ 120,000,000 หน่วย 

 ผูจ้องซือ้รายย่อย ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย 
(โปรดดคู านิยามของนกัลงทุนแต่ละประเภทในสว่นที ่3 ของเอกสารฉบบันี้) 

 ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) 
 วิธีกำรจดัสรร จดัสรรโดยใชดุ้ลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
 จ ำนวนหน่วยจองซ้ือขัน้ต ำ่ 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 
 จ ำนวนเงินจองซ้ือขัน้ต ำ่ 20,000 บาท และเพิม่เป็นทวคีณูของ 1,000 บาท 
 ช่วงเวลำกำรเสนอขำย

หน่วยทรสัต ์
วนัที ่8 ถึง 9 ธนัวาคม 2557 ในเวลาท าการของสาขาที่เปิดรบัจองซื้อและ
วนัที ่11 ธนัวาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. 

ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายย่อยจะมจี านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวน
ทวคีณูของ 100 หน่วย แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิ 200,000 หน่วยต่อ 1 ราย หากยอดการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้ราย
ย่อยครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัต์ของผูจ้องซือ้
รายย่อยก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
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1.2 ควำมสมเหตสุมผลของรำคำซ้ือทรพัยสิ์น 

 ส าหรบัส าหรบัราคาสงูสดุของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกจากทพีารค์และไทคอนจะไม่เกนิ 4,250 ลา้น
บาท (สงูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิแต่ละรายการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระประมาณไม่เกนิ 
442 ล้านบาท หรอืประมาณไม่เกนิร้อยละ 11.59) ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุน
สงูสดุดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสมและสามารถยอมรบัไดเ้นื่องจากหากพจิารณาจากกรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มืประมาณการ
อตัราผลตอบแทนในปีแรกของทรสัต์จะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 6.52 ซึง่จะต ่ากว่าอตัราเงนิปนัผล (Dividend Yield) จากการ
ลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเทยีบเคยีงโดยพจิารณาจาก ประเภทของทรพัยส์นิทีล่งทุน การลงทุน
ในกรรมสทิธิแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่า และขนาดของทุนจดทะเบยีนสงูกว่า 4,000 ลา้นบาท และไม่มกีารกูย้มื กองทุนรวม
ทีเ่ทยีบเคยีงไดจ้ะมอีตัราเงนิปนัผลเฉลีย่ (Dividend Yield) เท่ากบัรอ้ยละ 6.81  แต่เนื่องจากทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะเขา้
ลงทุนนัน้ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงนิเห็นว่ายงัมโีอกาสในการบรหิารทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนให้
แสวงหารายได้เพิ่มเติม เช่น การแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากการให้เช่าพื้นที่หลงัคาคลงัสนิค้าเพื่อติดตัง้แผงเซล
พลงังานแสงอาทติย์ ซึง่ปจัจุบนัการใหเ้ช่าพื้นทีต่ิดตัง้แผงเซลลพ์ลงังานแสงอาทติย์ไดด้ าเนินการบนคลงัสนิคา้หลาย
แห่งของทพีารค์แลว้โดยสามารถใหเ้ช่าในอตัรา 5 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน และมสีดัสว่นพืน้ทีเ่ช่าหลงัคาต่อพืน้ทีใ่ห้
เช่าของอาคารในสดัส่วน 1:1 อย่างไรกต็าม การด าเนินการน าหลงัคาคลงัสนิคา้มาตดิตัง้แผงเซลพลงังานแสงอาทติย์
ดงักล่าวจะต้องขอความยนิยอมผูเ้ช่ารายย่อยและตดิต่อหาผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิดงักล่าว  ศกัยภาพใน
การเพิม่รายไดจ้ากทีต่ัง้คลงัสนิคา้ซึง่อยู่ในพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ (พืน้ทีส่มี่วง) ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
51 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทัง้หมดทีท่รสัต์จะลงทุนซึง่สามารถใชจ้ดัเกบ็สนิคา้ไดห้ลากหลายประเภทกว่าในพืน้ทีป่ระเภท
อื่นและมศีกัยภาพในการปรบัค่าเช่าเพิม่ขึน้ การสรา้งประโยชน์เพิม่เตมิจากพืน้ทีเ่ช่าเนื่องจากโรงงานทีท่รสัต์จะลงทุน
นัน้ม ีค่า Floor Area Ratio (FAR) (สดัส่วนระหว่างพืน้ทีเ่ช่าต่อเนื้อทีด่นิรวมทัง้หมด) อยู่ประมาณ 33.4% ซึง่ต ่ากว่า
เมื่อเทยีบกบัโรงงานใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมทีท่รพัยส์นิส่วนใหญ่ตัง้อยู่ซึง่ม ีFAR ทีป่ระมาณ 55% โดยสดัส่วนทีต่ ่า
กว่านี้มผีลท าใหท้รสัตส์ามารถสรา้งรายไดเ้พิม่โดยเพิม่พืน้ที่ในการเช่าดว้ยต่อเตมิอาคารโรงงานเดมิหรอืสรา้งโรงงาน
ใหม่ในพืน้ทีเ่ดมิไดต้ามความตอ้งการของผูเ้ช่ารายย่อยซึง่เป็นผลใหท้รสัต์มโีอกาสไดร้บัรายไดเ้พิม่เตมิจากพืน้ทีเ่ช่าที่
เพิม่ขึน้ รวมถงึมคีวามเหน็บางประการทีแ่ตกต่างไปจากผู้ประเมนิอสิระ (โดยมรีายละเอยีดแสดงในส่วนที ่2 ขอ้ 2.4 
การลงทุนในทรพัยส์นิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์) 

ทัง้นี้ หากพจิารณาประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกของทรสัต์ในกรณีมกีารกูย้มืในสดัส่วนรอ้ยละ 20 
ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดทีล่งทุนครัง้แรก หรอืไม่เกนิ 860 ลา้นบาท (รายละเอยีดการกูย้มืแสดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 2.6 
การกูย้มืเงนิส าหรบัการลงทุนครัง้แรก) จะไดอ้ตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 7.21 แมว้่าจะสงูกว่ากรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มืรอ้ยละ 
6.52 แต่ผูล้งทุนจะมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้จากการกูย้มืของทรสัต์ดว้ยเช่นกนั ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 1.1.6 ความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มื 

อน่ึงการทีท่รสัตล์งทุนในทรพัยส์นิในราคาสงูสุดไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท จะท าใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนใน
กรณีมกีารกูย้มืเงนิ ประมาณรอ้ยละ 7.21 เปรยีบเทยีบกบักรณีทีท่รสัต์ลงทุนในราคาประเมนิต ่าสุดที ่3,809 ลา้นบาท 
โดยผูล้งทุนจะได้ผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 7.34 โดยมรีายละเอยีดเปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของทรสัต์ในกรณี
ต่างๆ ดงันี้ 
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ราคาซื้อ 

(ลา้นบาท) 

ประมาณการอตัราผลตอบแทน 

(รอ้ยละ) 
อตัราเงนิปนัผลเฉลีย่ของกองทุนรวม  

3 กองทุนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ (รอ้ยละ) 

หากทรสัต์ซื้อในราคาประเมนิ
ต ่าสดุ (ไม่มกีารกูย้มื) 

3,809 7.34 - 

ราคาที่ทรัสต์จะท าการซื้อ
ทรพัยส์นิโดยไม่มกีารกูย้มืเงนิ 

ไม่เกนิ 4,250 ไม่ต ่ากว่า 6.52 6.811 

ราคาที่ทรัสต์จะท าการซื้อ
ทรพัยส์นิโดยมกีารกูย้มืเงนิ 

ไม่เกนิ 4,250 ไม่ต ่ากว่า 7.21 - 

อย่างไรกด็ ีการก าหนดราคาทรพัยส์นิสดุทา้ยทีท่รสัตจ์ะลงทุน จะก าหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้
ลงทุนสถาบนั ณ อตัราผลตอบแทนทีต่่างกนั (Bookbuilding) โดยราคาทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนสุดทา้ยทีไ่ดจ้ากการ
ท า Bookbuilding อาจต ่ากว่าหรือเท่ากับมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดตลอดจน
ผลตอบแทนของผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงทีเ่สนอขาย ณ เวลานัน้ๆ อกีดว้ย 

นอกเหนือจากอตัราผลตอบแทนที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้ลงทุนจะไดร้บัเงนิสดจากการลดทุนอนัเนื่องจากสภาพ
คล่องสว่นเกนิซึง่เกดิจากรายการทีไ่ม่ใช่ค่าใชจ้า่ยเงนิสด ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้และออกเสนอขายหน่วยทรสัต ์ซึง่
มอีตัราประมาณรอ้ยละ 0.54 เมื่อค านวณจากราคาทีท่รสัตจ์ะท าการซือ้ทรพัยส์นิ ไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท 
 

1.3 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทนุในครัง้น้ี 
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment 
Trust) ต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้แรก (IPO) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าเงนิที่ได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขาย
หน่วยทรสัตแ์ละการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิไปลงทุนในทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 

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

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า เน้ือทีป่ระมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และ กรรมสทิธิ ์
ในอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 5,540 ตารางเมตร  

3. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเชา่ช่วงทีด่นิ เน้ือทีป่ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา และ สทิธกิารเช่า
อาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 5 หลงั 9 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิธกิาร
เช่าประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า (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 

                                                   
1 อตัราเงนิปนัเฉลีย่ของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบัทรสัต์ โดย
พจิารณาจากประเภทของทรพัยส์นิทีล่งทุน การลงทุนในกรรมสทิธิแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่า ขนาดของทุนจดทะเบยีนสูงกว่า 4,000 ลา้นบาท 
และไมม่กีารกูย้มื ซึง่ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(TLOGIS) กองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าเหมราชอนิดสัเตรยีล (HPF) มอีตัราเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (“Dividend Yield”) 6.51%, 
6.96% และ 6.92% ตามล าดบั โดยค านวณจากเงินปนัผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนย้อนหลงั 4 ไตรมาส หรือ ท าให้เป็นรายปี 
(Annualized) แลว้หารดว้ยราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัทีม่กีารซื้อขาย (Trading Day) สิ้นสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 (โดยทัง้ 3 
กองทุนรวมไมม่กีารลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกนิในรอบ 4 ไตรมาสยอ้นหลงั) 
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ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยการให้เช่าเป็นหลกั หรอืบางกรณี
ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ เพื่อมุ่งเน้นการก่อใหเ้กดิรายได ้โดยคาดว่าจะไดร้บัเงนิจาก
การระดมทุนในครัง้นี้จ านวนไม่เกนิ 3,425 ล้านบาท และจากการกู้ยมืเงนิจ านวนไม่เกนิ 860 ลา้นบาท โดยเมื่อหกั
ค่าใชจ้่ายต่างๆ แลว้จะเหลอืเงนิทีจ่ะน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวเ้ป็นจ านวนไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท 

1.4 กำรกู้ยืมเงิน 
ในการลงทุนครัง้แรกของทรสัตจ์ะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิ โดยทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บั

ธนาคารกรุงเทพ ซึง่มรีายละเอยีดเบือ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 

 ธนำคำรผูใ้ห้เงินกู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 ผูข้อสินเช่ือ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 
 วตัถปุระสงคใ์นกำรกู้ยืมเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิหลกั 
 วงเงินกู้ ไม่เกนิ 1,350,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น  

1) จ านวนเงนิกูย้มืเพื่อการลงทุนซือ้ทรพัยส์นิหลกัครัง้แรก 860,000,000 บาท 
หรอืประมาณรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด (Total Asset Value) 

2) ส่วนที่เหลอืเบกิถอนภายในปี 2558 เพื่อลงทุนในทรพัย์สนิหลกัเพิม่เติม 
โดยจะด าเนินการขออนุมัติลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ และนโยบายการท ารายการระหว่างทรัสต์และผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์

 ประเภทของอตัรำดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
 อตัรำดอกเบี้ย ไม่เกนิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25  

โดย “อตัราดอกเบีย้ MLR” หมายถงึ อตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ีประเภท
เงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาของธนาคารผูใ้หเ้งนิกู ้(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* หลงัจากนัน้จะช าระเป็น
ราย 6 เดอืน 

 หลกัประกนักำรกู้ยืม ไม่มหีลกัประกนั 
 เง่ือนไขกำรกู้ยืม 1. ไม่จ าหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินหลักของทรัสต ์

(Negative Pledge) 
2. ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เงนิกู้มสีทิธใินการให้บรกิารทางการเงนิก่อนสถาบนั

การเงนิอื่น ในกรณีทีอ่ตัราหรอืราคาทีท่รสัต์ไดร้บัจากธนาคารผูใ้หเ้งนิกูอ้ยู่
ในอตัราทีเ่ทยีบเท่ากบัหรอืดกีว่าสถาบนัการเงนิอื่น (Right to Match) 

3. ทรสัตต์อ้งไม่ปฏบิตัใินเรื่องต่างๆตามทีร่ะบุส่วนที ่2 ขอ้ 2.6 หวัขอ้การกูย้มื
เงนิส าหรบัการลงทุนครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากธนาคารผูใ้ห้
เงนิกูแ้บบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) 

 ทีม่า  ทแีมน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
      *เริม่นบัวนัที ่1 ธนัวาคม 2557 เป็นวนัแรกของแต่ละปีของการช าระคนืเงนิกูย้มื 
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 อย่างไรกด็ ีทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้
จากสว่นที ่2 ขอ้ 1 หวัขอ้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากจากการกูย้มืเงนิ 
 ทัง้นี้ ในการกูย้มืครัง้นี้ ทรสัต์อาจกูย้มืต ่ากว่าจ านวน 1,350 ลา้นบาทตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขา้งต้น โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตค์าดว่าในการลงทุนครัง้แรกนี้ จะกูย้มืเป็นมูลค่าประมาณรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะเข้าลงทุน
ทัง้หมด หรอืคดิเป็นมลูค่าเงนิกูย้มืโดยประมาณไม่เกนิ  860  ลา้นบาท ทัง้นี้ มลูค่าเงนิกูย้มืทีจ่ะเกดิขึน้จรงิจะขึน้อยู่กบั
ปจัจยัต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด จ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ และราคาสุดทา้ยของ
ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก เป็นต้น โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาใชเ้งนิกูย้มืส าหรบัการเขา้ลงทุนในครัง้นี้
ในจ านวนทีเ่หมาะสมและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
 นอกเหนือจากการกูย้มืเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิครัง้แรกตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ ในอนาคตผู้จดัการ
กองทรสัต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สนิอื่นที่ผู้จดัการกองทรสัต์เห็นสมควรและก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยกระบวนการพจิารณาเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมินัน้จะเป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศก าหนด  และเป็นการลงทุนเพื่อ
ประโยชน์ของทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์  
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1.4 กำรจดัตัง้ทรสัตแ์ละโครงสรำ้งของทรสัต ์
ทรสัต์จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(Real Estate 
Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และผูก้่อตัง้ทรสัต์จะยื่นค าขอให้รบัหน่วยทรสัต์ดงักล่าว
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป  

ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์แล้ว ทรสัต์จะน าเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก และทแีมนในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) จะท าหน้าทีบ่รหิาร
จดัการทรสัตใ์นดา้นต่างๆ ซึง่รวมถงึการลงทุนและจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิของทรสัต์ การจดัหาแหล่งเงนิทุน การ
คดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) เป็นตน้ ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ทพีารค์และไทคอนเป็น
ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ส าหรบัทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ในการลงทุนครัง้แรก เพื่อน าทรพัย์สนิหลกัดงักล่าวไปหา
ผลประโยชน์โดยการให้เช่า ใหเ้ช่าช่วง โอน และ/หรอืจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยต่์างๆ ทีท่รสัต์ได้ลงทุนหรอืมไีว ้โดย
รายไดท้ีท่รสัตจ์ะไดร้บัจากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/
หรอืค่าบรกิารสว่นกลาง 

การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบัดูแลโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ  
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตี (Trustee) ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ (Trust Deed) 
สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 รวมทัง้
ประกาศอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ทรสัต์จะไม่ด าเนินการใน
ลกัษณะใดทีเ่ป็นการใชท้รสัตเ์พื่อประกอบธุรกจิอื่น อกีทัง้จะไม่น าอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่บุคคลทีม่เีหตุ
อนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

แผนภำพแสดงโครงสรำ้งของทรสัต ์ 
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1.5 นโยบำยกำรลงทุน 
การลงทุนของทรสัต์ม ี 2 ประเภท คอื การลงทุนในทรพัยส์นิหลกั และการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อเป็นการ

บรหิารทรพัยส์นิทีเ่ป็นสภาพคล่องสว่นเกนิใหเ้กดิผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
ทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิหลกั ซึ่งได้แก่ อสงัหารมิทรพัย์ประเภทที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างที่เป็น

คลงัสนิคา้ โรงงาน และ/หรอืส านกังาน ทรสัตอ์าจลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยทางออ้มผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบัทรสัต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยทรสัต์ต้องถอืหุน้ในบรษิัท
ดงักล่าวไม่น้อยกว่าสดัส่วนทีก่ฎหมายก าหนดซึง่ในปจัจุบนัไดแ้ก่รอ้ยละ 99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
และมสีทิธอิอกเสยีงของบรษิทันัน้ และผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตจีะตอ้งมมีาตรการหรอืกลไกในการดูแลและควบคุม
ให้บริษัทดงักล่าวมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และหลกัเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด รวมถงึการถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(ในกรณีทีม่กีฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต)  

 
1.6 ข้อมูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 
(1) ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นท่ีทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 

ตำรำงสรปุขอ้มูลของคลงัสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำแยกตำมท่ีตัง้ 

โครงกำร / นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม 
จ ำนวนอำคำร 

(ยูนิต) 
พืน้ท่ีอำคำร

ประมำณ (ตร.ม.) 
อำยอุำคำร 
เฉล่ีย (ปี)* 

คลงัสินค้ำ 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 4 5,540 2.1 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 4 15,800 1.9 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 5 44,418 0.7 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2  2 9,750 1.2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 9 74,995 0.2 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี 1 10,020 - 

รวมคลงัสินค้ำ 25 160,523 0.6 
โรงงำน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 2 6,750 4.5 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 11 33,350 0.5 
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 4 8,675 8.8 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 1,625 7.3 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2 3,600 1.4 

รวมโรงงำน 20 54,000 2.6 
หมายเหตุ 
*  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 อายุอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้และ

โรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรบัอายุของสิง่ปลกูสรา้งทีท่รสัตจ์ะลงทุนในครัง้แรกนัน้ มสีภาพดแีละอายุน้อย (สภาพใหม่) โดยอาคารส่วน
ใหญ่มอีายุน้อยกว่า 4 ปี โดยหากคดิเป็นอตัราสว่นของพืน้ทีอ่าคาร จะพบว่าพืน้ทีท่ ัง้หมดของอาคารคลงัสนิคา้ทีใ่หเ้ช่ามี
อายุเฉลีย่น้อยกว่า 4 ปี และพืน้ทีร่อ้ยละ 75.09 ของพืน้ทีอ่าคารโรงงานมอีายุเฉลีย่น้อยกว่า 4 ปี  
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(2) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน
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ลกัษณะกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 
ประเภท
ทรพัยสิ์น 

คลงัสินค้ำ* โรงงำน** 

ลกัษณะกำร
ลงทุน

ของทรสัต์ 
(ภำพรวม) 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
2. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนการเช่า และกรรมสิทธิใ์น

อาคารคลงัสนิคา้ 
3. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 

ประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 

ลกัษณะกำร
ลงทุน

ของทรสัต์ 
 

(แยกตำม
โครงกำร / 

นิคม
อตุสำหกรรม / 

สวน
อตุสำหกรรม) 

โครงกำรไทคอน  
โลจิสติคส ์พำรค์ 

บำงนำ 

จ านวน  
4 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
จากทพีารค์ 30 ปี 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสำหกรรม 
อมตะซิต้ี 

จ านวน  
2 ยนูิต 

กรรมสทิธิ ์
ในทีด่นิ 

กรรมสทิธิ ์
ในอาคาร
โรงงาน 

โครงกำรไทคอน  
โลจิสติคส ์พำรค์  
อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 2 

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 และ
สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ

จากทพีารค์ 
ประมาณ 28 ปี  

(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเช่า 
อาคารคลงัสนิคา้  

รำยละเอียด
ทรพัยสิ์น
ท่ีทรสัตจ์ะ
ลงทุน 

ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
เนื้อทีร่วมประมาณ 99 ไร่ 0 งาน 98.5 ตารางวา 

ท่ีดิน 
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา 

สิทธิกำรเช่ำและกำรเช่ำช่วงท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา 
(แบ่งเป็นสทิธกิารเช่าประมาณ 32 ไร ่3 งาน 73.6 ตารางวา และการ
เช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา) 

ส่ิงปลูก
สร้ำง 

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

สร้ำง 

กรรมสิทธ์ิในอำคำรโรงงำน  
จ านวน 20 หลงั 
พืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร 

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

มลูค่ำท่ีทรสัต์
จะลงทุน 

ไมเ่กนิ 2,838 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 1,412 ลา้นบาท 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 
หมายเหตุ  * อาคารคลงัสนิคา้ หมายถงึ อาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเกบ็สนิคา้ รวมถงึส่วนควบของอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานดงักล่าว    

** รวมถงึส่วนควบของอาคารโรงงานดงักล่าว 
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(3) รำคำท่ีลงทุนเปรียบเทียบรำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) 
 มูลค่าของทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุน และข้อมูลราคาประเมินตามวธิีคิดจากรายได้ (Income Approach)
ทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนครัง้แรกตาม มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ประเภทของ
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะกำรลงทุน 
มูลค่ำสูงสุดของทรพัยสิ์น
ท่ีทรสัตจ์ะเข้ำลงทุน (บำท) 

รำคำประเมินของทรพัยสิ์นในแต่
กลุ่ม(1) (บำท) 

สูงกว่ำรำคำ
ประเมินต ำ่สุด (2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

คลงัสนิคา้ (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์น
อาคารคลงัสนิคา้ 

ไมเ่กนิ 1,495,405,498 1,376,700,000 1,378,100,000 11.59(2) 

(2) สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 30 ปีนบัจากวนัจด
ทะเบียนการเช่า  และกรรมสิทธิใ์น
อาคารคลงัสนิคา้ 

ไมเ่กนิ 107,675,444 109,000,000 96,500,000 11.59(2) 

(3) สิทธกิารเช่าที่ดนิและสิทธกิารเช่า
ช่ว งที่ดิน  และสิทธิการ เช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ ประมาณ 28 ปีนับจากวนัจด
ทะเบยีนการเชา่ (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

ไมเ่กนิ 1,234,529,654 1,110,400,000 1,137,200,000  
 

11.59(2) 

รวมการลงทนุในคลงัสนิคา้ ไมเ่กนิ 2,837,610,596 2,596,100,000 2,611,800,000 11.59(2) 

โรงงาน กรรมสิทธิใ์นที่ดินและกรรมสิทธิใ์น
อาคารโรงงาน 

ไมเ่กนิ 1,412,389,404 1,269,900,000 1,288,500,000 11.59(2) 

รวมทรพัยสิ์นท่ีเข้ำลงทุนทัง้หมด ไม่เกิน 4,250,000,000 3,866,000,000 3,900,300,000 11.59(2) 
รวม รำคำประเมินต ำ่สุดของทรพัยสิ์นแต่ละรำยกำร 3,808,900,000  

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

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

(4) รำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกต้นทุน (Cost Approach) 

ประเภทของ
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะกำรลงทุน 
รำคำประเมินของทรพัยสิ์น 

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

คลงัสนิคา้ (1) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 1,314,800,000 1,206,500,000 
(2) สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนับจากวนัจดทะเบยีนการเช่า และกรรมสทิธิใ์น
อาคารคลงัสนิคา้ 

106,200,000 116,200,000 

(3) สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธกิารเช่าช่วงที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ ประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเชา่ (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

1,118,800,000 1,183,100,000 

รวมการลงทนุในคลงัสนิคา้ 2,539,800,000 2,505,800,000 
โรงงาน กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 953,600,000 940,500,000 

รวมทรพัยสิ์นท่ีเข้ำลงทุนทัง้หมด 3,493,400,000 3,446,300,000 
หมายเหตุ   (1) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (2) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 ราคาประเมนิทรพัยส์นิ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 

 ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) ขา้งตน้มไีวเ้พื่อใชอ้า้งองิในการพจิารณาเกีย่วกบัการท า
สญัญาประกนัภยัทีเ่หมาะสมส าหรบัอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพยีงเท่านัน้ 
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(5) ลกัษณะกำรจดัหำผลประโยชน์  
ทแีมนในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) มนีโยบายทีจ่ะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ

ทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก ซึง่ไดแ้ก่ 

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

2. สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า เน้ือทีป่ระมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และ กรรมสทิธิ ์
ในอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 5,540 ตารางเมตร  

3. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ เนื้อทีป่ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา แบ่งเป็นการเช่า
ประมาณ 25 ไร่ 3 งาน 27.6 ตารางวา และการเช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา และ             
สทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 5 หลงั 9 ยูนิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 74,995 ตารางเมตร 
อายุสทิธกิารเช่าประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า (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 

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

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะช าระค่าตอบแทนการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัรา
ที่อ้างองิตามผลประกอบการของอสงัหารมิทรพัย์ที่ทรสัต์จะลงทุน โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่ทรสัต์จะจ่ายให้กบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
(6) ลกัษณะของสญัญำเช่ำและผูเ้ช่ำของทรพัยสิ์นท่ีทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก  
ภายหลงัจากวนัทีท่รสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก ทรสัต์โดยทรสัตีในฐานะผูใ้หเ้ช่าจะเขา้

เป็นคู่สญัญากบัผูเ้ช่าพืน้ที ่(“ผูเ้ช่ารายย่อย”) ภายใตส้ญัญาเช่า โดยสญัญาส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานที่
มอีายุ 3 ปี และบางสว่นเป็นสญัญาระยะยาวทีม่อีายรุะหวา่ง 5 ถงึ 10 ปี โดยนอกจากสญัญาเช่ายงัรวมถงึสญัญาบรกิาร 
และ/หรอืสญัญาบรกิารส่วนกลาง (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผู้เช่ารายย่อยจะต้องวางเงนิประกนับางส่วนให้กบัผูใ้หเ้ช่า ซึง่ผูใ้หเ้ช่า
สามารถบอกเลกิสญัญาเช่าไดใ้นกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยผดิสญัญา  

รายได้ของค่าเช่าทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้แรกมีการกระจายตัวใน ด้านการครบก าหนดอายุของ 
สญัญาเช่า ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ช่า สญัชาตขิองผูเ้ช่า และผูเ้ช่ารายใหญ่ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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(ก) การครบก าหนดอายุของสญัญาเช่า 
สญัญาเช่าจะครบก าหนดอายุในปีที่แตกต่างกนัและไม่มกีารกระจุกตัวในระยะ 3 ปีแรก โดยสญัญาเช่า

มากกว่ารอ้ยละ 40 ของสญัญาเช่าทัง้หมด จะครบก าหนดอายุหลงัจากปี 2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 สญัญาเช่าจะครบก าหนดอายุในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และหลงัปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 11.87 รอ้ยละ 
29.81 รอ้ยละ 12.22 และรอ้ยละ 46.10 ตามล าดบั 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
1. รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557  
2. ยกเวน้รายไดข้องคลงัสนิคา้ W 20 ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค ศรรีาชา ทีน่ ามาค านวณจะเป็นรายไดค้่าเช่าและบรกิารของ
เดอืนทีเ่ริม่สญัญาเช่าโดยสญัญาเช่าจะเริม่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2558   

3. การค านวณขา้งตน้ ไมร่วมรายไดข้องคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่ W1/2 ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ซึง่ ณ วนัที ่
30 มถุินายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมผีูเ้ช่า 

 
(ข) สญัชาตขิองผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่าในปจัจุบนัทีเ่ช่าทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัสญัชาตญิีปุ่น่ โดยมขีอ้มลูของผู้

เช่าจ าแนกตามสญัชาต ิดงันี้ 
อตัรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (รอ้ยละ)* 

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
1. รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557  
2. ยกเวน้รายไดข้องคลงัสนิคา้ W 20 ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค ศรรีาชา ทีน่ ามาค านวณจะเป็นรายไดค้่าเช่าและบรกิารของ
เดอืนทีเ่ริม่สญัญาเช่าโดยสญัญาเช่าจะเริม่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2558 

3. การค านวณขา้งตน้ ไมร่วมรายไดข้องคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่ W1/2 ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ซึง่ ณ วนัที ่
30 มถุินายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมผีูเ้ช่า 
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(ค) ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่ามกีารประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนัและไม่กระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ โดย

อุตสาหกรรมที่มีผู้เช่ามากที่สุด ได้แก่ โลจิสติคส์ รองลงมาเป็น อุปโภคบริโภค โดยมีข้อมูลของผู้เช่าจ าแนกตาม
ประเภทธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

อตัรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (รอ้ยละ)* 

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
1. รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557  
2. ยกเวน้รายไดข้องคลงัสนิคา้ W 20 ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา ทีน่ ามาค านวณจะเป็นรายได้ค่าเช่าและบรกิารของเดอืน
ทีเ่ริม่สญัญาเช่าโดยสญัญาเช่าจะเริม่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2558   

3. การค านวณขา้งตน้ ไมร่วมรายไดข้องคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่ W1/2 ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ซึ่ง ณ วนัที ่30 
มถุินายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมผีูเ้ช่า 

 
(ง) ผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรก 
รายได้ตามสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมาจากผูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมคีวามน่าเชื่อถือสงู โดยรายไดค้่า

เช่าจากผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคดิเป็นรอ้ยละ 45.85 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าของทัง้หมด ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือผู้เช่ำ 
สดัส่วนรำยได้ตำมสญัญำ
เช่ำของทัง้หมด (ร้อยละ) 

อำยุสญัญำเช่ำ 
(ปี) 

1 Global Piping Solutions Ltd. 15.33 5 
2 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd    9.50 3 
3 Siam Makro Public Co., Ltd. 9.49 10 
4 Central Family Mart Co., Ltd 6.21 10 
5 Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. 5.32 9 

ส าหรบัสญัญาเช่าทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกนัน้ มกีารกระจายตวัของอายุของสญัญาเช่า อุตสาหกรรม
ของผูเ้ช่า สญัชาติของผู้เช่า และการพึ่งพงิของผู้เช่ารายใหญ่ (รายละเอยีดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบั
ทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ หวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไปของคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่าและข้อมูลผู้เช่าคลงัสนิค้าและโรงงาน) 
แม้ว่ารายได้ตามสญัญาเช่าจากผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกจะสูงถงึประมาณร้อยละ 45.85 ของรายไดต้ามสญัญาเช่า
ทัง้หมด อย่างไรกต็าม สญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกดงักล่าวนัน้ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าระยะยาวและอายุ
ของสญัญาเช่าครบก าหนดในเวลาทีแ่ตกต่างกนัไป และหากพจิารณาโดยรวมแลว้จะพบว่า ทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุน
ครัง้แรกมผีูเ้ช่ารายใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมคีวามน่าเชื่อถอื จงึคาดว่าความเสีย่งของรายไดต้ามสญัญาเช่าจาก
การกระจุกตวัของผูเ้ช่าจะมจี ากดั 

นอกเหนือจากลกัษณะของสญัญาเช่าทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งตน้แลว้ สญัญาเช่าของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้
แรก ซึง่เป็นสญัญาทีไ่ทคอนในฐานะผูใ้หเ้ช่า ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยบางราย จ านวน 9 สญัญา ใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการซือ้
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ทรพัยส์นิ ซึง่ไดแ้ก่ ทีด่นิและอาคารโรงงาน (Option to Buy) ตามราคาใช้สทิธ ิ(Exercise Price) และวนัใชส้ทิธ ิ
(Exercise Date) ทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละสญัญา โดยสามารถแบ่งตามลกัษณะทีส่ าคญัออกเป็น 2 ประเภท ไดด้งันี้  

1. สญัญาเช่าทีก่ าหนดราคาใชส้ทิธสิ าหรบัราคาทีด่นิและราคาอาคาร ไวเ้ป็นจ านวนทีแ่น่นอนแลว้ จ านวน 1 
ฉบบั ไดแ้ก่ 

ล ำดบัท่ี โรงงำน ท่ีตัง้ ระยะเวลำกำรเช่ำ รำคำท่ีดิน 
รำคำ
อำคำร 

ระยะเวลำท่ีใช้สิทธิได้ 

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

2. สญัญาเช่าทีก่ าหนดราคาใชส้ทิธสิ าหรบัราคาที่ดนิเป็นราคาตลาดในวนัใช้สทิธ ิและก าหนดราคาใชส้ทิธิ
ส าหรบัอาคารไวเ้ป็นจ านวนทีแ่น่นอนแลว้ จ านวน 8 ฉบบั ดงันี้ 

ล ำดบัท่ี โรงงำน ท่ีตัง้ ระยะเวลำกำรเช่ำ รำคำท่ีดิน รำคำอำคำร ระยะเวลำท่ีใช้สิทธิได้ 
1 SF.A1.8/1 L_42 ป่ินทอง 1 ม.ีค. 2556 – 29 ก.พ. 2559 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
2 SF.A2.2 G_025/2 ป่ินทอง 1 ธ.ค. 2556 – 31 ต.ค. 2561 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
3 SF.L3.2 G_032/1 ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
4 SF.A2.7/1 G_032/4  ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
5 SF.A2.7/2 G_032/3 ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
6 SF.A2.7/3 G_032/2 ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
7 SF.B3.5 G_033/2 ป่ินทอง 1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
8 SF.L4.4 G_033 ป่ินทอง 1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 

ดงันัน้ เพื่อมใิห้ทรสัต์ได้รบัผลกระทบจากสญัญาเช่าดงักล่าว ซึ่งอาจจะท าให้ทรสัต์ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวไดใ้นราคายุตธิรรม สญัญาจะซือ้จะขายทรพัยส์นิดงักล่าวระหว่างทรสัต์กบัไทคอน รวมถึงสญัญาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง จะระบุเงื่อนไขเพิม่เตมิโดยสรุปไดด้งันี้ 

 หากผู้เช่าใช้สทิธิดงักล่าว และ “ราคายุติธรรม” (Fair Price) ในวนัจดทะเบียนซื้อขายทรพัย์สนิ
ระหว่างทรสัต์กบัผู้เช่ารายย่อย สูงกว่า ราคาใช้สทิธหิกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในการขายทรพัย์สนิดงักล่าว 
(Exercise Price - net)  ไทคอนจะชดเชยสว่นต่างระหว่าง ราคายุตธิรรม (Fair Price) กบั ราคาใชส้ทิธหิกั
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในการขายทรพัย์สนิดงักล่าว (Exercise Price - net) อาทเิช่น ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้  
โดย ราคายุตธิรรม (Fair Price) หมายถงึ ราคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้ แลว้แต่ราคาใดสงูกว่า 

1) ราคาตลาด ณ วนัจดทะเบยีนซื้อขายทรพัย์สนิระหว่างทรสัต์กบัผู้เช่ารายย่อย โดยค านวณจาก
ราคาประเมนิเฉลีย่ระหว่างผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิ 2 ราย เลอืกโดยผู้จดัการกองทรสัต์ 1 ราย 
และทรสัต ี1 ราย หรอื 

2) ตน้ทุนของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของทรสัต ์(Acquisition Price)  
 ผู้ขายทรพัย์สนิ (ไทคอน) จะจดัให้มีบญัชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) เพื่อ

วตัถุประสงค์ที่จะด ารงเงินไว้เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างที่จะต้องชดเชยให้แก่ทรสัต์ จนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาใช้สทิธิ โดยจ านวนเงินดงักล่าวจะมกีารปรบัปรุงเป็นรายปีเมื่อทรสัต์มีการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินเพื่อให้สะท้อนกับจ านวนส่วนต่างที่จะต้องชดเชยซึ่งอาจเปลี่ยนไปตามราคายุติธรรมของ
ทรพัยส์นิ และจ านวนสทิธขิองผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิซึง่ไดแ้ก่ทีด่นิและอาคารโรงงาน (Option to Buy) 
ทีย่งัคงเหลอือยู่  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) จะมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะช าระส่วนต่างดงักล่าว
ใหแ้ก่ทรสัต ์หากผูเ้ช่ามกีารใชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิ 
 
ทัง้นี้ ก่อนการซือ้ขายทรพัยส์นิในครัง้แรกผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) จะด ารงเงนิในบญัชดีูแลผลประโยชน์
ของคู่สญัญา (Escrow Account) เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 21.60 ล้านบาท โดยการจดัให้มบีญัชดีูแล
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ผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) พรอ้มเงนิจ านวนดงักล่าว โดยจะถูกก าหนดใหเ้ป็นเงื่อนไข
บงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ในการซือ้ขายทรพัยส์นิในครัง้แรก 

 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะยกเวน้ค่านายหน้าในการขายทรพัยส์นิ
ดงักล่าว 

 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ด (Best Effort) 
ในการหาทรพัย์สนิประเภทโรงงานหรอืคลงัสนิค้าที่มรีาคา ขนาด ท าเล และอตัราค่าเช่าที่ไม่ด้อยกว่า
ทรพัยส์นิดงักล่าว และไทคอนจะยกเวน้ค่านายหน้าส าหรบัการจดัหาทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์ 

  นอกจากนี้ ส าหรบักรณีสญัญาเช่าทัง้ 8 ฉบบัที่ผู้เช่าอาจใช้สทิธิได้ตลอดระยะเวลาการเช่าข้างต้น จะมี
เงื่อนไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงนิชดเชยค่าเช่าใหแ้ก่ทรสัตด์งันี้  

 ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัย์สนิดงักล่าวให้แก่ทรสัต์ หากผู้เช่าใช้สทิธซิื้อ
ทรพัย์สินดังกล่าว และทรสัต์ไม่ได้รบัโอนกรรมสิทธิท์รัพย์สนิทดแทน ณ ส านักงานที่ดินได้ในวันจด
ทะเบยีนซือ้ขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งใหแ้ก่ผูเ้ช่า ณ ส านักงานทีด่นิ ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ตกลงจะ
ชดเชยเงนิใหก้บัทรสัตต์ามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

เงนิชดเชย = รายไดค้่าเช่าและคา่บรกิารทีค่วรไดร้บั – ก าไรของทรสัตจ์ากการขายทรพัยส์นิ – ผลตอบแทน
จากการน าเงนิไปลงทุน 

โดย       “รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารทีค่วรได้รบั”  เท่ากบั ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร ณ วนัใชส้ทิธขิองผูเ้ช่ารายย่อย x ระยะเวลาชดเชย 

      “ระยะเวลาชดเชย” เท่ากบั ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้าง
ให้แก่ผู้เช่ารายย่อยจนถึงวนัที่ครบรอบระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัย์สนิ
ดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ์ 

      “ก าไรของทรสัต์จากการขายทรพัย์สนิ” เท่ากบั ก าไรสุทธิทางบญัชจีากการขายทรพัย์สนิ
ดงักล่าว 

      “ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุน” เท่ากบั ผลตอบแทนทีท่รสัต์จะไดร้บัจากการน าเงนิที่
ไดร้บัจากการขายทรพัยส์นิดงักล่าวไปลงทุนในช่วงระยะเวลาชดเชย 

โดยไทคอนจะช าระเงินชดเชยให้แก่ทรัสต์ ณ วนัครบรอบระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันโอนกรรมสทิธิ ์
ทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ์

ผู้จดัการกองทรัสต์ มีความเห็นว่าทรพัย์สนิดงักล่าว เป็นทรพัย์สนิมีศกัยภาพ ทัง้ในแง่ ท าเลที่ตัง้ ความ
น่าเชื่อถือของผู้เช่า หรือระยะคงเหลือของสญัญาเช่าและการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามซึ่งตรงตาม
วตัถุประสงคใ์นการสรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหก้บัทรสัต์ ประกอบกบัจากการตรวจสอบข้อมูลการใชส้ทิธใินช่วง 5 ปีที่
ผ่านมาพบว่ามกีารใชส้ทิธเิพยีงรอ้ยละ 4.68 ของพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญาทีม่สีทิธซิือ้ทรพัยส์นิทัง้หมด ทัง้นี้ ทรสัต์ยงัจะจดั
ใหม้มีาตรการณ์ป้องกนัความเสีย่งอย่างเพยีงพอ เหมาะสม ตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น และเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน
ตามประกาศของ ก.ล.ต. 
 นอกจากน้ี ในปจัจุบนัผูเ้ช่ารายย่อยมแีนวโน้มทีจ่ะรอ้งขอสทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิ (Option to Buy) ในสญัญา
เช่ามากขึน้ ดงันัน้หากทรสัต์ไม่ลงทุนในทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพทีม่เีงื่อนไขดงักล่าวอาจท าให้ทรสัต์เสยีโอกาสลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีม่คีุณภาพ ท าเลเหมาะสม และมผีูเ้ช่าทีม่คีุณภาพ 
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การเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์
เน่ืองจากทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกส่วนหนึ่งในสทิธกิารเช่าทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 

ซึง่ทพีารค์ท าสญัญาเช่าจากบุคคลธรรมดาจ านวน 8 ราย (“สญัญาเช่าหลกั”) โดยทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงทีด่นิ
ดงักล่าวจากทพีารค์และทรสัตจ์ะช าระค่าเช่าใหแ้ก่ทพีารค์โดยแบ่งเป็น ส่วนทีห่นึ่ง เงนิตอบแทนการเช่า ซึง่จะช าระใน
วนัจดทะเบยีนการเช่า และ สว่นทีส่อง ค่าเช่ารายปี ซึง่จะช าระค่าเช่าล่วงหน้าใหก้บัทพีารค์เป็นรายปีตลอดอายุสญัญา
เช่าช่วง โดยมลูค่าของการลงทุนในสญัญาเช่าช่วงเป็นจ านวนประมาณไม่เกนิ 1,234 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณไม่
เกนิรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกทัง้หมด เจา้ของทีด่นิอาจเลกิสญัญาเช่าหลกัไดใ้นกรณีทีท่ี
พารค์ไม่ช าระค่าเช่าหรอืผดิสญัญาเช่าหลกัหรอืในกรณีใดๆ ซึง่จะท าใหส้ญัญาเช่าช่วงถูกยกเลกิดว้ยเช่นกนัซึง่เป็นเหตุ
ให้ทรสัต์จะเสยีสทิธกิารเช่าที่ดนิดงักล่าวก่อนครบก าหนดตามสญัญาเช่าช่วง  เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้น
ดงักล่าวขา้งตน้ จะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในสญัญาเช่าหลกัเพื่อก าหนดใหเ้จา้ของทีด่นิใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าช่วงจากทพีารค์ใน
การเยยีวยาเหตุผดิสญัญาในกรณีทีท่พีารค์ผดิสญัญาเช่าหลกักบัเจา้ของทีด่นิ โดยเจา้ของทีด่นิจะไม่บอกเลกิสญัญาเช่า
หลกัหรอืถอืว่าสญัญาเช่าหลกัสิน้สดุลงในกรณีทีท่พีารค์ผดิสญัญาโดยทนัท ีแต่จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าช่วงทราบ
เพื่อใหผู้เ้ช่าช่วงเขา้ไปเยยีวยาเหตุผดิสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลา 30 วนันับจากวนัที่ไดร้บัหนังสอืดงักล่าว อาทิ
เช่น ช าระค่าเช่าหรอืแกไ้ขเหตุดงักล่าวก่อน หรอืใหส้ทิธผิูเ้ช่าช่วงด าเนินการเพื่อรบัโอนสทิธกิารเช่าจากทพีารค์โดยเรว็
ที่สุดแต่ไม่เกนิ 90 วนันับจากวนัที่ได้รบัหนังสอืดงักล่าว โดยไม่ว่าในกรณีใดทพีาร์คจะต้องให้ความร่วมมือและ
ประสานงานในการด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีด่นิเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญา
เช่าหลกัฉบบัใดยงัไม่แล้วเสรจ็ก่อนการเข้าลงทุนของทรสัต์ ทพีาร์คจะวางหนังสอืค ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารที่มี
จ านวนเงนิเท่ากบัค่าเช่าจ านวน 1 ปี ตามสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัประกนัรวมถึงเพื่อเยียวยาความ
เสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ใหแ้ก่ทรสัตจ์นกว่าทพีารค์จะท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีด่นิเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเช่า
หลกัดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ 
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(7) ข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของทรพัยสิ์นท่ีทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 
โครงสรำ้งรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลกัของคลงัสินค้ำและโรงงำน 
โครงสรา้งรายไดข้องทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก สามารถแบ่งเป็นรายไดท้ีเ่กดิจากการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ 

คดิเป็นร้อยละ 66 และ รายได้จากการให้เช่าโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้ตามสญัญาเช่ารวมทัง้หมดโดย
สญัญาเช่า รวมถงึสญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารสว่นกลาง 

ส าหรบัสญัญาเช่าที่เป็นสญัญามาตรฐานที่มอีายุ 3 ปี ส่วนใหญ่มกีารก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารแบบคงที่
ตลอดอายุสญัญา และส าหรบัสญัญาระยะยาวทีม่อีายุระหว่าง 5 ถงึ 10 ปี จะมกีารก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารทัง้แบบ
คงที ่หรอื มกีารปรบัขึน้ค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นล าดบัขัน้ตามอายุสญัญา 

โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
โครงสร้ำงรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลกั  (หน่วย: ลา้นบาท) 

คลงัสินค้ำ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
รายไดค้่าเช่าหลกั - 1.39 21.47 30.67 
รายไดค้่าบรกิาร - 1.15 17.89 25.68 
รายไดค้่าบรกิารส่วนกลาง - 0.04 2.35 3.97 

รายไดค้่าเช่ารวม - 2.58 41.71 60.33 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร - 0.06 0.07 0.32 

โรงงำน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
รายไดค้่าเช่าหลกั 13.05 9.80 22.47 21.00 
รายไดค้่าบรกิาร 10.95 8.11 18.91 18.93 
รายไดค้่าเช่ารวม 24.00 17.91 41.38 39.93 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 0.06 5.84 3.51 0.12 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
 ในปี 2554 ไมม่รีายไดข้องคลงัสนิคา้ เนื่องจากยงัไมม่คีลงัสนิคา้ทีท่รสัต์จะลงทุนในครัง้แรก 
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงาน ในปี 2555 และปี 2556 เป็นจ านวน 5,841,408 บาท และ 3,512,907 บาท ตามล าดบั เป็นค่า
ซ่อมแซมอาคาร เนื่องจากผลกระทบจากมหาอุทกภยัในปลายปี 2554 

 ส าหรบัโรงงานทีต่ ัง้อยู่ในพื้นทีท่ีป่ระสบมหาอุทกภยัในปี 2554 ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้ (ไฮเทค) และสวนอุตสาหกรรม    
โรจนะ คิดเป็นร้อยละ 19.07 ของพื้นที่โรงงานทัง้หมดที่ทรสัต์จะลงทุนในครัง้แรก ทัง้นี้  ผู้จดัการกองทรสัต์มคีวามเห็นว่าพื้นที่
ดงักล่าวยงัมศีกัยภาพในการลงทุนเนื่องจากพื้นทีด่งักล่าวเป็นแหล่งผลติผลติภณัฑ์ชิ้นส่วนอิเลค็โทรนิคส์ และอาหารที่ ส าคญัของ
ประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงงานทีท่รสัต์จะลงทุนในครัง้แรกนัน้ไดด้ าเนินการก่อสรา้งสิง่
ปลกูสรา้ง เช่น ก าแพงกัน้น ้า และปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบระบายน ้า รวมทัง้พฒันาระบบการเตอืนภยั เพื่อป้องกนั
ความเสยีหายจากอุทกภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตแลว้ 
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อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในอดีต 
ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกประกอบดว้ยคลงัสนิคา้จ านวน 14 หลงั 25 ยนูิต และโรงงานจ านวน 20หลงั 

โดยมขีอ้มลูในอดตีเกีย่วกบัอตัราการเช่าพืน้ทีอ่ตัราค่าเช่าเฉลีย่ พืน้ทีเ่ช่า จ านวนอาคารทีส่รา้งเสรจ็ ดงัต่อไปนี้ 
 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในอดีต 
คลงัสินค้ำและโรงงำน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 

อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 100.00 48.59 69.04 94.66 
 

คลงัสินค้ำ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) - 36.51 69.64 94.87 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) - 136.88 140.83 153.91 
พืน้ทีเ่ช่า (ตร.ม.) - 25,540 55,990 118,012 
จ านวนคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูิต) - 9 14 23 

ทีม่า ทพีารค์ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเช่าเฉลีย่ค านวณจากค่าเช่าตามสญัญาทีม่กีารปรบัปรุงโดยหกัค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก (Rent-free 

Period) และถ่วงน ้าหนกัดว้ยขนาดของพืน้ทีเ่ช่าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ ช่วงเวลาทีอ่า้งองิตามตาราง 
 การเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของคลงัสนิคา้ในปี 2555 ถึง 2556 (3.95 บาท/ตร.ม.) และปี 2556 ถงึวนัที ่30 มถุินายน ปี 

2557 (13.08 บาท/ตร.ม.) โดยอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าเช่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากคลงัสนิคา้ทีน่ ามาค านวณหาอตัราค่า
เช่าเฉลี่ยในแต่ละปีมที าเลและลกัษณะที่แตกต่างกนั ท าให้ราคาการปล่อยเช่ามอีตัราที่แตกต่างกนั เช่น อัตราค่าเช่าของ
คลงัสินค้าแบบมาตรฐาน อาจมคี่าเช่าเริม่ต้นมากกว่า คลงัสินค้าแบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า หรอื อตัราค่าเช่า
คลงัสนิคา้ในพืน้ที ่ทีต่ดิเมอืงมากกว่าอาจจะมอีตัราค่าเช่าสงูกว่า เป็นตน้ 

 ในปี 2554 ยงัไมม่รีายไดข้องคลงัสนิคา้ เนื่องจากยงัไมม่คีลงัสนิคา้ทีท่รสัต์จะลงทุนทีส่รา้งแลว้เสรจ็  
 อตัราการเช่าพืน้ที ่ค านวณจากการมอียู่ของผูเ้ช่ารายเดอืน ของงวดนัน้ๆ ของคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ 
 

โรงงำน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 100.00 62.08 92.30 94.12 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) 178.09 183.33 184.17 185.63 
พืน้ทีเ่ช่า (ตร.ม.) 13,450 17,700 29,150 45,000 
จ านวนโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูติ) 6 8 13 17 

ทีม่า ไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเช่าเฉลีย่ค านวณจากค่าเช่าตามสญัญาทีม่กีารปรบัปรุงโดยหกัค่าเช่าส าหรับระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก (Rent-free 

Period) และถ่วงน ้าหนกัดว้ยขนาดของพืน้ทีเ่ช่าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ ช่วงเวลาทีอ่า้งองิตามตาราง 
 การเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของโรงงานในปี 2554 ถงึ 2555 (5.24 บาท/ตร.ม.) ในปี 2555 ถงึ 2556 (0.84 บาท/ตร.ม.) 
และในปี 2556 ถงึไตรมาส 2 ปี 2557 (1.46 บาท/ตร.ม.) เนื่องจากโรงงานทีน่ ามาค านวณหาอตัราค่าเช่าเฉลีย่ในแต่ละปีมที าเล
และลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั เช่น อตัราค่าเช่าโรงงานทางฝ ัง่ตะวนัออกของกรุงเทพ จะมอีตัราค่าเช่าสูงกว่า อตัราค่าเช่าโรงงาน
ทางฝ ัง่ภาคเหนือของกรุงเทพ เป็นตน้ 

 อตัราการเช่าพื้นที่ของโรงงาน ใน ปี 2554 ถึง ปี 2555 ลดลงร้อยละ 37.92 นัน้สบืเนื่องมาจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัเมื่อ
ปลายปี 2554 และปรบัตวัเพิม่ขึน้ในปี 2555 ถงึ 2556 รอ้ยละ 30.22 และปี 2556 ถงึไตรมาส 2 ปี 2557 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.82 

 อตัราการเช่าพืน้ที ่ค านวณจากการมอียู่ของผูเ้ช่ารายเดอืน ของงวดนัน้ๆ ของโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ 
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1.7 งบก ำไรขำดทุนท่ีคำดคะเนตำมสมมติฐำนของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิ
กำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์ไทคอน ส ำหรบังวด 12 เดือน ช่วงประมำณกำรวนัท่ี 1 ธันวำคม 2557 ถึง วนัท่ี 30 
พฤศจิกำยน 2558 

 ขอ้มูลที่ระบุในหวัข้อนี้ไม่ใช่ข้อเทจ็จริงในอดีต แต่เป็นข้อมูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statement) โดยขอ้มลูดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการทีร่ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 
และอยู่ภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลที่เกดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากที่
ประมาณการไว้ ทัง้นี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาเป็นค ารับรอง ค ารับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้
สมมติฐานที่ถูกต้องของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิ และไม่ควรพจิารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะ
บรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื่องจากขอ้มูลดงักล่าวจดัท าบนสมมตฐิานในช่วงทีจ่ดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิตาม
สถานการณ์สมมตเิท่านัน้ 

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่รากฏในประมาณการของทรสัต ์นอกจากนี้ประมาณการก าไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัที่
ของเอกสารฉบบันี้ 

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
สามารถรบัรองได้ว่าประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ขอ้มูล ทางการเงนิที่คาดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจ
แตกต่างจากผลทีเ่กดิขึน้อย่างมนียัส าคญั ผูล้งทุนควรศกึษาสมมตฐิานการประมาณการ และระมดัระวงัในการใชข้อ้มูล
ประมาณการในสว่นนี้ 

งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงนิที่เกีย่วกบัอนาคตทีจ่ดัเตรยีม
โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิ และสอบทานโดยบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ซึง่ผูล้งทุนสามารถ
ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นเอกสารแนบ 3 
  



ส่วนที ่1 สรปุข้อมลูส ำคญัของทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

 

ส่วนที ่1 หน้า 21 จาก 27 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุนท่ีคำดคะเนตำมสมมติฐำน กรณี พืน้ฐำน กรณี ดีท่ีสดุ กรณี แย่ท่ีสดุ 
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร - สุทธ ิ 385.1 387.2 383.8 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (35.1) (34.7) (35.5) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 350.0 352.4 348.4 

ดอกเบีย้รบั 1.4 1.4 1.4 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจ าหน่าย (19.3) (19.3) (19.3) 
ค่าใชจ้่ายในการจดัการกองทรสัต์ (37.9) (38.1) (37.8) 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (3.6) (3.6) (3.6) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (1.1) (1.1) (1.1) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ (5.4) (5.4) (5.4) 
ดอกเบีย้จ่าย (40.5) (40.5) (45.0) 

รวมค่ำใช้จ่ำย หกัด้วย ดอกเบี้ยรบั (106.5) (106.6) (110.9) 

ก ำไรสทุธิจำกกำรลงทุน 243.5 245.8 237.5 
บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่มใ่ช่ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็น  

ซึง่เกดิจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่มใ่ช่เงนิสด  19.3 19.3 19.3 
ประมำณกำรเงินท่ีจ่ำยแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 262.9 265.1 256.8 

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ (บาทต่อหน่วย) 10.00 10.00 10.00 
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย (ลา้นหน่วย) 360 360 360 
ประมาณการเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (บาทต่อหน่วย) 0.7302  0.7365 0.7134 
(1) ประมาณการก าไรสุทธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนได ้(บาทต่อหน่วย) 0.6765 0.6828 0.6597 
(2) ประมาณการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็น 

เงนิสด (บาทต่อหน่วย) 0.0537 0.0537 0.0537 

สมมตฐิานในการประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(1) สมมตใิหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 100 ของก าไรสทุธจิากการลงทุน 

(2) ภายใตป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัตจ์ะจ่ายเงนิใหก้บัผู้
ถอืหน่วยโดยการลดทุน ซึง่เกดิจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด คอื ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่ายส าหรบังวดประมาณการจ านวน 19.3 ลา้นบาท 

หมำยเหต ุ 
(ก) รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร – สุทธ ิรวมรายไดจ้ากการรบัประกนัการมผีู้เช่าจากทางทพีาร์คและไทคอน ซึ่งมรีะยะเวลาการ

รบัประกนัตัง้แต่ 12 เดอืนนบัจากวนัโอนกรรมสทิธิห์รอืจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ถงึปี 2559 แลว้แต่สญัญาเช่า  
(ข) เงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในรูปของประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนที่แท้จรงิจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการที่แท้จ รงิ

ของทรสัต์ ซึง่อาจแตกต่างไดจ้ากทีป่ระมาณการไว ้เนื่องจากผลกระทบจากอตัราค่าเช่า อตัราการเช่า อตัราดอกเบีย้ของเงนิ
กูย้มื เป็นตน้ 

(ค) การลดทุนจากงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานนัน้เกดิจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่มใ่ช่เงนิสด ซึ่งถูกน าไปรวมค านวณ
ก าไรสุทธสิ าหรบังวด ซึง่การลดทุนเป็นการน าเงนิส่วนทีไ่มส่ามารถจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จ่าย
คนืใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในรปูของการลดทุน เพือ่ใหก้ระแสเงนิสดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์ไดร้บัมคีวามสอดคลอ้งกบัก าไรสุทธทิี่
ปรบัปรุงเพือ่ใหส้ะทอ้นสถานะเงนิสดของทรสัต์แลว้ อย่างไรกด็กีารลดทุนเป็นเงนิจ่ายส่วนน้อยเมือ่เทยีบกบัประโยชน์ตอบ
แทนของทรสัต์  

(ง) งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานที่สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีา้งต้น จดัท าโดยมสีมมตฐิานในการระดมทุนผ่านการ
เสนอขายหน่วยทรสัต์จ านวน 3,600 ลา้นบาท และมเีงนิกูย้มืจ านวน 900 ลา้นบาท 
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ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ ำหรบั 12 เดือนตำมช่วงประมำณกำร 

ณ วนัที่จ ัดท าเอกสารฉบบันี้  ผู้จ ัดการกองทรสัต์และผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ได้ระบุจ านวน
หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายและมูลค่าเงนิกูย้มืทีแ่น่นอนแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึท าการปรบัปรุงการค านวณ
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่าการระดมทุนทีแ่ทจ้รงิ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี้ 

สมมติฐำนในกำรระดมทุน ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์ 

เงนิทุนจากการ 
เสนอขายหน่วยทรสัต ์

เงนิกูย้มื 
จากสถาบนัการเงนิ 

กรณพีืน้ฐาน  
(Base Case) 

กรณดีทีีสุ่ด  
(Best Case) 

กรณแีย่ทีสุ่ด  
(Worst Case) 

3,425 ลา้นบาท 860 ลา้นบาท 7.75% 7.82% 7.58% 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตข์า้งตน้ ประกอบดว้ย 
1) ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได ้ 7.21% 7.28% 7.04% 
2) ประมาณการอตัราการลดทุนจากรายการทีไ่ม่ใช่ค่าใชจ้่ายที่

เป็นเงนิสด 0.54% 0.54% 0.54% 
หมำยเหตุ: ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ข้างต้น ค านวณโดยประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์หารด้วยเงินทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัตต์ามตารางขา้งตน้ ดงันัน้อตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะขึน้อยู่กบัมลูค่าเงนิทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และมูลค่าเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ
เป็นส าคญั โดยทีป่ระมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่รบัปรุงสมมตฐิานในการระดมทุนจะมากกว่าประมาณการเงนิจ่ายตามงบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตาม
สมมตฐิานประมาณ 2.6 ล้านบาท เนื่องจากทรสัต์จะมคี่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัทรสัต์ และดอกเบี้ยจ่ายที่
ลดลงตามมลูค่าหน่วยทรสัตแ์ละเงนิกูย้มืทีล่ดลง 

 อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากราคาเสนอขายทีร่าคา 10.00 บาทต่อหน่วย และจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
เสนอขายทัง้หมด 342.5 ลา้นหน่วย ซึง่เป็นการประมาณการส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืนตามช่วงประมาณการ
ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 และไม่อาจรบัรองผลได ้

งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2558 ไดถู้กจดัเตรยีมขึน้โดยอา้งองิสมมติฐานทีส่ าคญัตามเอกสารแนบ 3 ทีผู่้จดัการกองทรสัต์และที่
ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วนัทีไ่ด้จดัท าขอ้มูลทาง
การเงนิทีเ่กีย่วกบัอนาคต โดยสมมตฐิานทีส่ าคญัตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 4.7.1 งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตาม
สมมตฐิานของทรสัต ์ 
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อย่างไรกด็ ีเนื่องจากในการลงทุนครัง้นี้ มทีรพัยส์นิบางรายการทีเ่ป็นสทิธกิารเช่า ซึง่มอีายุคงเหลอืของสทิธิ
การเช่าลดลงตามระยะเวลา ท าใหม้ลูค่าของทรพัยส์นิดงักล่าวลดลงตามอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าและจนกระทัง่หมด
ลงในวนัครบอายุสญัญาเช่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิจงึได้ให้ความส าคญักบัมูลค่าของทรพัย์สนิ
ดงักล่าว โดยผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิไดท้ าการประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์
ส าหรบั 12 เดอืนตามช่วงประมาณการ ในกรณีทีมู่ลค่าสทิธกิารเช่าลดลง (Unrealized Loss) ดว้ยวธิเีสน้ตรงขา้งต้น 
เพื่อตัวอย่างหนึ่งในการแสดงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งจะท าให้สดัส่วนเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีการ
เปลีย่นแปลงไปจากสมมตฐิานหลกั ดงันี้ 
ประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(ล้ำนบำท) กรณี พืน้ฐำน กรณี ดีท่ีสดุ กรณี แย่ท่ีสดุ 
(1) ประมาณการก าไรสุทธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 199.5 201.8 193.7 
(2) บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่มใ่ช่ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสด    

ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจ าหน่าย 18.7 18.7 18.7 
เงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกิน จากผลขาดทุนที่ย ังไม่
เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 47.3 47.3 47.3 

ประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 265.5 267.8 259.7 
ประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บำท)    
(1) ป ร ะมาณการก า ไ ร สุ ท ธิที่ ส าม า รถน าม าจ่ ายปร ะ โ ยช น์ 

ตอบแทนได ้(บาทต่อหน่วย) 0.5826 0.5893 0.5655 
(2) ประมาณการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงนิสด  

(บาทต่อหน่วย) 0.1926 0.1926 0.1926 
ประมำณกำรเงินท่ีจ่ำยแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(บำทต่อหน่วย) 0.7752 0.7819 0.7581 
ประมำณกำรอตัรำเงินท่ีจ่ำยแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(ร้อยละ)    
(1) ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได ้(รอ้ยละ) 5.82% 5.89% 5.65% 
(2) ประมาณการอัตราการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย 

เงนิสด (รอ้ยละ) 1.93% 1.93% 1.93% 
ประมำณกำรอตัรำเงินท่ีจ่ำยแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(ร้อยละ) 7.75% 7.82% 7.58% 

โดยไดแ้สดงสมมตฐิานในการค านวณไวใ้นส่วนที ่2-4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์(ส่วนที ่2 
ขอ้ 4.7.3 หวัขอ้ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ส าหรบั 12 เดอืนตามช่วงประมาณการ ในกรณีที่
มลูค่าสทิธกิารเช่าลดลง) ของเอกสารฉบบันี้ 



ส่วนที ่1 สรปุข้อมลูส ำคญัของทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยไ์ทคอน 

 

ส่วนที ่1 หน้า 24 จาก 27 
 

1.8 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยเรียกเกบ็จำกทรสัต ์ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ย เพดำน (% ของ NAV) อตัรำท่ีคำดวำ่จะเรียกเกบ็ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมด
ท่ีจ่ำยเป็นรำยปี 

ไม่เกิน 3.00% ของ NAV  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมด
ท่ีจ่ำยรำยครัง้* 

ไม่เกิน 5.75% ของ NAV  

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/โอนสทิธกิาร
เช่า/รบัโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

 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 าหรบัการเสนอขายในครัง้แรกนี้ ไม่เกนิ 

0.50% ของ NAV 
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต*์ 

ไม่เกนิ 2.00% ของ NAV ส าหรบัการเสนอขายในครัง้แรกนี้ 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 นหลักทรัพ ย ์
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
การประเมนิคา่ทรพัยส์นิ 

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

(7) ค่ า ใช้จ่ าย เกี่ย วกับภาษ ี
ค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามอตัราที่
กฎหมายก าหนดและค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยราชการ 

 ไม่เกนิ 1.00% ของ NAV  ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบัทรสัต์  ไม่เกนิ 0.10% ของ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 
ทีม่า ทแีมน  
หมายเหตุ อตัราคา่ธรรมเนียมทีแ่สดงไวใ้นทีน้ี่ เป็นอตัราตามทีจ่่ายจรงิทีย่งัไม่รวมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั 
 TAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิรวมของทรสัต์ (Total Asset Value) และ NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองทรสัต์ (Net Asset Value)              
            * เป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็เป็นรายครัง้ เมือ่มกีารระดมทุมเพิม่เติม่  
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1.9 เง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้ทรสัต ์
ในกรณีทีม่เีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์จะยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวน 

และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
1. มีผู้จองซื้อไม่ถึง 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาด

หลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
2. มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซื้อเมื่อรวมกบัมูลค่าเงินกูย้มืจากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอที่จะ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืไม่ถงึจ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
3. มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ทรสัต ีบรษิทัฯ หรอืผู้

ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และไม่
สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

4. ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ให่แก่ทรสัตเีพื่อก่อตัง้ทรสัต์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

 
2. ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกำรลงทุนในหน่วยทรสัต ์
การลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอนที่

เสนอขายในครัง้นี้มคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรพจิารณาเอกสารฉบบัน้ีอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัความเสีย่ง
ดังต่อไปนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน เน้ือหาในรายละเอยีดของปจัจยัความเสีย่งไดร้ะบุไวใ้นสว่นที ่2 ของเอกสารฉบบันี้ 

 
2.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของทรสัต ์

2.1.1 ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามสญัญา 
2.1.2 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการเช่า 
2.1.3 ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าทรพัยส์นิทีท่รสัต์ลงทุนไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปลีย่นตวัผูใ้หเ้ช่าจาก

เจา้ของทรพัยส์นิเดมิเป็นทรสัตห์รอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยส์นิ 
2.1.4 ความเสีย่งของผลประกอบการของทรสัตข์ึน้อยู่กบัความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
2.1.5 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรสัต์และทพีารค์และไทคอนทีอ่าจ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินการของทรสัต ์
2.1.6 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มืเงนิ 

 
2.2 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรจดัหำผลประโยชน์ในทรพัยสิ์น 

2.2.1 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ซึง่อาจสง่ผลใหอ้ตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 
2.2.2 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารสว่นกลางของผูเ้ช่า 
2.2.3 ความเสีย่งจากการยกเลกิหรอืไม่ต่อสญัญา 
2.2.4 ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัใบอนุญาตก่อสรา้ง 
2.2.5 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรือ้ถอนอาคารหลงัจากสญัญาเช่าทรพัยส์นิสิน้สดุ 
2.2.6 ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าและ/หรอือุตสาหกรรมและ/หรอืสญัชาตขิองผูเ้ช่า 
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2.2.7 ความเสีย่งเรื่องการเวนคนือสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดหรอืบางส่วนในการลงทุนครัง้แรกของทรสัต์
ภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการเวนคนืที่ดนิ และทรสัต์ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยอ์นั
อาจสง่ผลต่อผลประกอบการของทรสัต ์

2.2.8 ความเสีย่งเรื่องการใชส้ทิธติามสญัญาเช่าทีผู่เ้ช่าท ากบัผูจ้ าหน่ายสนิทรพัยใ์นการซือ้ทรพัยส์ินบาง
รายการ  

2.2.9 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธกิารเชา่ทีด่นิระยะยาวในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 
2.2.10 ความเสีย่งในกรณีทีท่รสัตม์ขีอ้จ ากดัและ/หรอืภาระในการใหเ้ช่าพืน้ทีท่รพัยส์นิบางรายการ 

 
2.3 ควำมเส่ียงโดยตรงต่อทรสัตห์รอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์

2.3.1 ความเสีย่งจากสภาพเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ 
2.3.2 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาตอิุบตัภิยัและการก่อวนิาศภยั 
2.3.3 ความเสีย่งจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนการเขา้ลงทุน 
2.3.4 ความเสีย่งจากผลกระทบทางธุรกจิต่อผลการด าเนินงานของทรสัต์และความสามารถในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบญัชหีรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3.5 ความเสีย่งจากผลประกอบการจรงิของกองทรสัต์อาจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณ
การในเอกสารฉบบันี้ 

2.3.6 ความเสีย่งจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการเสนอขายและการขาด
สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

2.3.7 ความเสีย่งในการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลอือยู่ 

2.3.8 ความเสีย่งจากการทีท่รสัตไีม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
2.3.9 ความเสีย่งจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเตมิในการเพิม่ทุนในราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อ

หน่วยต ่ากว่ามลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) หรอืราคาอา้งองิในตลาดหลกัทรพัย ์ของทรสัตใ์นขณะนัน้ 
2.3.10 ความเสีย่งอนัเกดิจากตลาดส าหรบัการลงทุนและซือ้ขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย เน่ืองจากหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยป์ระเภทใหม่ในประเทศไทย 
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ข้อมูลเก่ียวกบัทรสัต ์

 
 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 

 
บรษิัท ไทคอน แมนเนจเม้นท ์จ ากดั (“ทแีมน”) ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment 
Trust หรอื “TREIT”) ต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering หรอื “IPO”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิที่
ไดจ้ากการระดมทุนไปซือ้หรอืเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้ 

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. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ เนื้อทีป่ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา และ สทิธกิารเช่า
อาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 5 หลงั 9 ยูนิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิธกิาร
เช่าประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า (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 

หลงัจากทรสัต์ถูกจดัตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ตลอดจนท าการ
ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิต่างๆ ที่ทรสัต์ไดล้งทุนไวห้รอืมไีว ้ไม่ว่าจะเป็นการให้
เช่า และ/หรอืขาย หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรพัยส์นิ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่ทรสัตแ์ละผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ รวมถึงการลงทุนในทรพัย์สนิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัย์อื่น และ/หรอืการหาดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใด ตาม
กฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยประมาณการว่าจะไดร้บัเงนิจากการระดมทุนในครัง้นี้
จ านวนไม่เกนิ 3,600 ลา้นบาท และทรสัตจ์ะไดร้บัเงนิจากการกูย้มืประมาณรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม หรอืไม่เกนิ 
900 ล้านบาท โดยเมื่อหกัค่าใชจ้่ายต่างๆแลว้ ทรสัต์จะน าเงนิทีไ่ด้รบัไปใช้ตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจ านวนไม่เกนิ 
4,450 ลา้นบาท  
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ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 สาระสาคญัของทรสัต ์

 

 

 ช่ือทรสัต ์(ภาษาไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

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

 ช่ือยอ่ทรสัต ์ TREIT 

 อายทุรสัต ์ ทรสัตไ์ม่ก าหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรสัต ์

คณุสมบติัของ
หน่วยทรสัต ์

ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ประเภทระบุชื่อผูถ้อืและช าระเตม็มลูค่าทัง้หมด รวมทัง้ไมม่ขีอ้จ ากดัการโอน
หน่วยทรสัต ์เวน้แต่ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา
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 บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่จ ากดั (มหาชน) เดิมถือหุ้น
รอ้ยละ 99.99 ซึง่ ณ วนัที ่29 ตุลาคม 2557 ไทคอนไดล้งนามในสญัญา
จะซือ้จะขายหุน้ (Share sale and Purchase agreement) กบั Mitsui & 
Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  (“มติซุย”) ต่อมาเมื่อด าเนินการซือ้ขาย
และโอนหุ้นแล้วเสร็จ ท าให้ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ไทคอนมี
สดัส่วนการถือหุ้นในทีแมนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 69.99 และ มิตซุยมี
สดัสว่นการถอืหุน้อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 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 ์ 02-674-6400 

 โทรสาร 02-679-5995-6 
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1.1 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager)  
ส าหรบัทรพัย์สนิหลกัที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก ผู้จดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้บรษิัท ไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค 

จ ากดั (“ทพีารค์”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอน
เน็คชัน่จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงาน (รายละเอยีดเกี่ยวกบั
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ หวัขอ้ ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย)์ 

 
 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
กอ งทุ น ร วมอสัง ห า ริมท รัพย์ ไ ทคอน 
(“TFUND”) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที
พาร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”) และกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
อนิดสัเทรยีล โกรท (“TGROWTH”) 

ด าเนินธุรกิจก่อสร้างโรงงานให้เช่าและ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“TFUND”) กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส ์
(“TLOGIS”) และกองทุนรวมสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท 
(“TGROWTH”) 

 ผูถ้ือหุ้น ไทคอนถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั 
(มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 26.07 

 ทุนจดทะเบียน 2,500.00 ลา้นบาท (2 กรกฎาคม 2557) 1,115.94 ลา้นบาท (7 กรกฎาคม 2557) 
 ทุนช าระแลว้ 2,500.00 ลา้นบาท (2 กรกฎาคม 2557)  1,072.80 ลา้นบาท (7 กรกฎาคม 2557) 
 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 ์

ไม่เกนิ 3,425,0000,0000 บาท โดยจ านวนเงนิที่จะระดมทุน
ไดจ้ะขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขาย 

 จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย ไม่เกนิ 342,500,000 หน่วย 

 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10.00 บาทต่อหน่วย 

 ประเภทหน่วยทรสัต ์ ประเภทหน่วยทรสัตซ์ึง่ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัต์จะยื่นขอจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ราคาหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 

 จ านวนหน่วยทรสัตข์ัน้ต า่ของการจองซ้ือ 2,000 หน่วยและเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 

ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายย่อยจะมี
จ านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ  
100 หน่วย แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกนิ 200,000 หน่วยต่อ 1 ราย 
หากยอดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรายย่อยครบ
ตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและผู้จดั
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ของบุคคลทัว่ไปก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
จองซือ้ 
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1.  ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายในครัง้นี้มีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรพจิารณาเอกสารฉบบันี้อย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัความเสีย่งดงัรายละเอยีดขา้งทา้ยน้ี ก่อนตดัสนิใจในการซือ้หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปจัจยัความเสีย่งที่มีนัยส าคญับางประการอนัอาจมผีลกระทบต่อทรสัต์หรอืมูลค่า
หน่วยทรสัตข์องทรสัต ์นอกจากน้ี นอกเหนือจากปจัจยัความเสีย่งทีป่รากฏในเอกสารฉบบัน้ีแลว้ ยงัอาจมปีจัจยัความเสีย่ง
อื่นๆ ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่อาจทราบไดใ้นขณะนี้ หรอืเป็นความเสีย่งที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็น
สาระส าคญั แต่ความเสีย่งดงักล่าวอาจเป็นปจัจยัความเสีย่งทีม่คีวามส าคญัต่อไปในอนาคต ความเสีย่งทีป่รากฏในเอกสาร
ฉบบันี้ และความเสีย่งทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตอาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิผลการด าเนินงานและสถานะทางการ
เงนิของทรสัตห์รอืมลูค่าหน่วยทรสัตข์องทรสัต ์

ค าอธบิายเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสีย่ง มาตรการรองรบัความเสีย่ง และ/หรอืความสามารถ
ของทรสัต์ในการลดความเสีย่งขอ้ใดขอ้หนึ่ง ไม่ถอืเป็นค ารบัรองของผูจ้ดัการกองทรสัต์ว่าความเสีย่งต่างๆ ตามทีร่ะบุใน
เอกสารฉบบันี้จะลดลงทัง้หมดหรอือาจไม่เกดิขึน้ เนื่องจากความส าเรจ็และ/หรอืความสามารถในการลดความเสีย่งยงั
ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการทีอ่ยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผูจ้ดัการทรสัต ์

ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ 
เช่นการใชถ้อ้ยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรอืประมาณการทาง
การเงนิโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกบัผลประกอบการธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธรุกจิของทรสัต ์นโยบายของรฐัและอื่นๆ เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตอนั
เป็นความเหน็ในปจัจุบนั และมไิดเ้ป็นการรบัรองผลการประกอบการหรอืเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว  นอกจากนี้ผลการ
ด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัการคาดการณ์หรอืคาดคะเนอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

ผูก้่อตัง้ทรสัตห์รอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดด้ าเนินการศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดของทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก
โดยตรวจสอบขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเขา้ลงทุน อย่างไรกด็รีายงานของผูป้ระเมนิราคา 
รายงานทางวศิวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก อาจมขีอ้บกพร่อง
หรอืไม่ถูกต้องทัง้หมดหรอืบางส่วน อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกทีต่รวจสอบได้
ยากหรอืไม่สามารถตรวจพบได ้และทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกอาจมลีกัษณะหรอืถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบใด
รูปแบบหนึ่งทีเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กบักฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่สามารถ
ครอบคลุมถงึไดซ้ึง่อาจสง่ผลใหท้รสัตม์คี่าใชจ้่ายหรอืความรบัผดิอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

ขอ้มูลในส่วนนี้ทีอ่้างถึงหรอืเกีย่วขอ้งกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ  เป็นขอ้มูลทีไ่ด้มาจาก
ขอ้มูลที่มกีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจากสิง่พมิพ์ของรฐับาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่ผู้จดัการกองทรสัต์มไิด้ท าการ
ตรวจสอบหรอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวแต่ประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจงึไม่ควร
คาดหวงัทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ราคาเสนอขายของหน่วยทรสัตก์บัมูลค่าของหน่วยทรสัต์ในอนาคต
อาจลดต ่าลงหรือสูงขึน้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัคนืต้นทุนในการลงทุน ดงันัน้ผู้ที่ประสงค์ซื้อหน่วยทรสัต์จงึควรปรกึษาผู้
ประกอบวชิาชพีและขอค าปรกึษาเกีย่วกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัต ์ก่อนตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรสัต ์ 
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1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินงานของทรสัต ์
 
1.1.1 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามสญัญา 

ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก ทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิ สญัญา
เช่าช่วงทีด่นิ สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิและสิง่
ปลกูสรา้ง และ/หรอืสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของทรสัต์เพื่อประโยชน์ในการ
จดัหาผลประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัตแ์ละด าเนินการใดๆ เพื่อใหคู้่สญัญาปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา 

อย่างไรกด็ ีถงึแมจ้ะมขีอ้ก าหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืผดิสญัญาหรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ
อนัเป็นเหตุแห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นนี้แม้ทรัสต์จะมีสทิธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสยีหาย รวม
ตลอดจนเรยีกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีช่ าระไปแลว้กต็าม แต่เหตุการณ์ทีคู่่สญัญาผดิสญัญาดงักล่าวอาจท าให้ทรสัต์
ไม่ไดร้บัผลประโยชน์จากการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการหรอืบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามสญัญาตามทีก่ าหนดไวด้งักล่าว
ได้ เช่นไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธขิองทรสัต์ตามขอ้ก าหนด หรอืในกรณีที่คู่สญัญาปฏบิตัิผดิขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ คู่สญัญาอาจไม่ช าระค่าเสยีหายตามทีท่รสัตเ์รยีกรอ้ง ทรสัตอ์าจตอ้งน าเรื่องดงักล่าวเขา้
สู่กระบวนการยุตธิรรมโดยการฟ้องรอ้งต่อศาลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จะมค่ีาใชจ้่ายและใชเ้วลาในการด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ ที
แมนไม่สามารถคาดการณ์ไดถ้ึงระยะเวลาและผลกระทบในการด าเนินการรวมถงึจ านวนเงนิที่ทรสัต์จะไดร้บัชดเชยจาก
ความเสยีหายต่างๆ ดงักล่าว นอกจากนี้ ผลแห่งคดขีึน้อยู่กบัดุลพนิิจของศาลทีเ่กีย่วขอ้ง และถงึแมศ้าลจะมคี าพพิากษา
ใหท้รสัตช์นะคด ีทรสัตอ์าจไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพพิากษาของศาล ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ได้
รบัผลตอบแทนตามจ านวนหรอืภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไว ้

อนึ่ง ในการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดนิ สญัญาเช่าช่วงที่ดนิ และสญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้งได้มกีารก าหนด
ค่าเสยีหายทีท่รสัตจ์ะไดร้บัในกรณีทีม่กีารผดิสญัญาโดยผูใ้หเ้ชา่ โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงช าระค่าเสยีหายใหแ้ก่ทรสัตต์ามเงื่อนไข
ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา โดยเงื่อนไขดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ อย่างไรกด็ ีในบาง
กรณีค่าเสยีหายทีผู่ใ้หเ้ช่าจะชดเชยใหแ้ก่ทรสัต์ดงักล่าว อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกจิของความเสยีหาย
ทีท่รสัตไ์ดร้บัจากการผดิสญัญาและอาจจะน้อยกว่ามลูค่าทีท่รสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

 
1.1.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการหาผูเ้ช่าเมื่อใกล้ส้ินสุดระยะเวลาการเช่า 
เนื่องจากทรพัย์สนิส่วนหนึ่งที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกนี้ เป็นสทิธกิารเช่าทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลูกสร้างซึง่มชี่วง

ระยะเวลาการเช่าอยู่ระหว่าง 28 ถงึ 30 ปีนบัจากวนัจดัตัง้ทรสัต ์ซึง่ทรสัตจ์ะสามารถจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว
ไดใ้นระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดงันัน้ ทรสัตจ์งึมคีวามเสีย่งในการจดัหาผูเ้ช่าเมื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการเช่าดงักล่าว 
เน่ืองจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็นปจัจยัหน่ึงในการพจิารณาของผูเ้ชา่ในการท าสญัญาเช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน อย่างไรก็
ด ีเนื่องจากในการท าสญัญาเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานกบัผูเ้ช่านัน้ ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นสญัญามาตรฐานทีม่อีายุของ
สญัญาไม่เกนิ 3 ปี ท าใหค้วามเสีย่งดงักล่าวจะเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสุดท้ายก่อนสิน้สุดสญัญาเช่าเพยีงเท่านัน้ 
นอกจากนี้ เนื่องจากผูเ้ช่าบางส่วนมคีวามต้องการเช่าคลงัสนิคา้และโรงงานระยะสัน้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์าดว่าจะ
สามารถจดัหาผูเ้ช่าทีม่คีวามตอ้งการเช่าคลงัสนิคา้และโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีสดุทา้ยก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าได ้

 
1.1.3 ความเส่ียงจากการท่ีผูเ้ช่าทรพัยสิ์นท่ีทรสัตล์งทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปล่ียนตวัผู้ให้เช่าจาก

เจ้าของทรพัยสิ์นเดิมเป็นทรสัตห์รอืไม่ต่ออายุสญัญาเช่าทรพัยสิ์น 
เน่ืองจากทรพัยส์นิสว่นหนึ่งทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกน้ีเป็นคลงัสนิคา้และโรงงานทีม่ผีูเ้ช่าอยู่ในปจัจุบนั เมื่อทรสัต์

เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว ผู้เช่าทรพัย์สนิดงักล่าวต้องยนิยอมเปลี่ยนคู่สญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และ/หรอืสญัญา
บรกิารสว่นกลางจากผูใ้หเ้ช่าเดมิเป็นทรสัต์และยนิยอมทีจ่ะช าระค่าเช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัต์ในฐานะผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ หากผู้
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เช่าปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวและไม่ช าระค่าเช่าทรพัยส์นิและค่าบรกิารใหแ้ก่ทรสัต์ ทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งที่จะ
ไม่ไดร้บัค่าเช่าและค่าบรกิารซึง่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องทรสัต์และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของทรสัต ์

อย่างไรกด็ ีในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกนี้ ผูใ้หเ้ช่าเดมิจะด าเนินการแจง้และอธบิายถงึ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ให้ผู้เช่าได้ทราบเพื่อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี่ยนคู่สญัญาเช่า
ทรพัยส์นิจากผูใ้หเ้ช่าเดมิเป็นทรสัต ์และเน่ืองจากขอ้สญัญาอื่นๆ ในสญัญาเช่าทรพัยส์นิกบัผูเ้ช่าไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากเดมิ 
การปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวจงึมโีอกาสเกดิขึน้ไดน้้อย 

ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าเดมิและทรสัตโ์ดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะแจง้รายละเอยีดส าหรบัการช าระค่าเช่า ค่าบรกิาร และ
ค่าบรกิารส่วนกลาง อาทเิช่น เลขทีบ่ญัชขีองทรสัต์ ช่องทางการช าระเงนิ เงื่อนไขในการช าระเงนิ หรอืรายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งอื่นใดใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย เพื่อใหผู้เ้ช่ารายย่อยสามารถช าระค่าเช่าและค่าบรกิารใหแ้ก่ทรสัต์โดยตรง อนึ่ง กรณีที่
ผู้ให้เช่าเดิมได้รับช าระค่าเช่า ค่าบริการ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมถึงเงินประกันหรือผลประโยชน์ใดๆ อันเป็น
ผลประโยชน์ทีท่รสัต์ควรไดร้บั ผูใ้หเ้ช่าเดมิจะด าเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์ภายใน 15 วนันับจาก
วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าเดมิไดร้บัผลประโยชน์นัน้จากผูเ้ช่าดงักล่าว อกีทัง้ทรสัตย์งัก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าเดมิต้องด าเนินการต่างๆ ตามที่
จ าเป็นเพื่อรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของงทรสัตต์ามสญัญาเช่า 

 
1.1.4 ความเส่ียงของผลประกอบการของทรสัตข์ึน้อยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
ทแีมนในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ใหบ้รษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) และบรษิทั ไท

คอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้
และโรงงานตามล าดบั โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะมหีน้าทีบ่รหิารจดัการทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะเขา้ลงทุนตามทีผู่จ้ดัการ
กองทรสัตม์อบหมาย รวมถงึการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว อาทเิช่น การหาผูเ้ช่ารายใหม่ การต่อสญัญาเช่า 
สญัญาบรกิาร และ/หรอืสญัญาบรกิารส่วนกลางกบัผูเ้ช่าปจัจุบนั การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การบ ารุงรกัษาหรอืพฒันา
ทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกใหอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการบรหิารดงักล่าวจะ
สง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการของทรสัต ์

อย่างไรก็ตาม หากทพีาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ เนื่องจากเหตุผลใด
เหตุผลหนึ่ง แมว้่าทรสัตไ์ดก้ าหนดอตัราค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์วเ้พยีงพอและน่าสนใจ ทรสัตอ์าจไม่สามารถ
แต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกไดด้เีทยีบเท่ากบัการบรหิารจดัการของทพีารค์และ
ไทคอน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลประกอบการฐานะการเงนิและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของทรสัต ์

 
1.1.5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรสัต์กบัทีพารค์และไทคอนท่ีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของทรสัต ์
ทีแมนในฐานะผู้จ ัดการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ให้ทีพาร์คและไทคอนเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนของ

คลงัสนิค้าและโรงงานส าหรบัทรพัย์สนิในการลงทุนครัง้แรกตามล าดบั ในขณะเดยีวกนัทพีาร์คและไทคอน กย็งัคงเป็น
เจา้ของคลงัสนิคา้และโรงงานในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเดยีวกนักบัทรสัต์และรวมถึงการทีไ่ท
คอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่และผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) 
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(“TLOGIS”)  และ  กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสั
เทรยีล โกรท (“TGROWTH”) นอกจากนี้ ทพีาร์คและไทคอนยงัเป็นผู้เสนอขายคลงัสนิค้าและโรงงานให้แก่ทรสัต์ ซึ่ง
บทบาทต่างๆ ของทพีารค์และไทคอนทีม่ต่ีอทรสัตอ์าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัทรสัตไ์ด ้ไม่ว่าจะเป็นการ
คดัเลอืกคลงัสนิค้าและโรงงานมาเสนอขายให้กบัทรสัต์ และการจดัหาผู้เช่าใหม่ ประกอบกบัการที่ไทคอนจะเป็นผู้ถือ
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หน่วยทรสัตร์ายใหญ่ของทรสัต ์และท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัต์และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 3 
กองทุนดงักล่าว จงึอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละหาผูเ้ช่าให้
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นของทรสัต ์ไทคอน ทพีารค์ และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 3 กองทุนดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี ทีแมนได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการเลอืกซือ้คลงัสนิคา้และโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการปฏบิตัหิน้าทีข่องไทคอนและทพีารค์ในฐานะ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างรอบคอบและระมดัระวงั ดงันี้ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะก าหนดมาตรการที่ใช้ในการก ากบัดูแลโดยจดัให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ด าเนินการ
น าเสนอขอ้มูลคลงัสนิค้าหรือโรงงานที่เป็นกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองของ ทพีาร์ค หรือ ไทคอน หรือ 
TFUND หรอื TLOGIS หรือ TGROWTH หรอืทรสัต์อย่างเท่าเทยีมกนั รวมถึงผู้จดัการกองทรสัต์จะ
ก าหนดค่าเช่าของคลงัสนิคา้และโรงงานที่สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ เมื่อค านึงถงึขนาดของอาคาร พืน้ที่ใช้
สอย ท าเลที่ตัง้ และรูปแบบของสิง่ปลูกสร้าง โดยจะก าหนดให้อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนั เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเพื่อใหลู้กคา้แต่ละรายมขีอ้มูลของคลงัสนิคา้หรอืโรงงานทีส่ามารถใหเ้ช่าได้ในช่วงเวลานัน้อย่าง
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจอย่างเท่าเทยีมกนั 

 ผู้จดัการกองทรสัต์จะก าหนดรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียมในการบรหิารอสงัหาริมทรพัย์ที่ทพีาร์คและ          
ไทคอนจะได้รบัจากการท าหน้าที่เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัต์ ให้ใกล้เคยีงกบัรูปแบบและอตัรา
ค่าธรรมเนียมที่ทพีาร์คและไทคอนจะไดร้บัจากการท าหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ัง้ 3 กองทุนดงักล่าว 

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

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

- กรณีอตัราการเช่าทรพัย์สนิที่บริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอนต ่ากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 
เดอืนตดิต่อกนั เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยั 

ทัง้นี้ ในบางกรณีผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์อาจพจิารณาใหม้กีารซ่อมแซมทรพัยส์นิที่ทรสัต์ลงทุน โดยผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยอ์าจพจิารณาด าเนินการซ่อมแซมดว้ยตวัเอง และเบกิเป็นค่าใชจ้่ายของทรสัต์ ในกรณีทีเ่ป็นงานซ่อมแซม
เลก็น้อย หรอืเป็นงานทีจ่ะต้องใช้ความเชีย่วชาญในการซ่อมแซม หรอืงานทีจ่ะต้องท าในเวลาทีจ่ ากดั อย่างไรกต็าม ใน
กรณีทีก่ารซ่อมแซมดงักล่าวมมีลูค่าสงู ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายทีจ่ะพจิารณาใหผู้เ้ชีย่วชาญท าการถอดแบบราคามา
ประกอบการพจิารณาเบือ้งตน้ 
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1.1.6 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน 
เนื่องจากทรสัต์มคีวามประสงคท์ีจ่ะกูย้มืเงนิจ านวนไม่เกนิ 860 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 20 

ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์ณ วนัทีล่งทุนครัง้แรกเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะ
ลงทุนครัง้แรก ดงันัน้ ทรสัต์อาจมีความเสีย่งเกดิขึน้จากการกู้ยมืเงนิดงักล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของทรัสต์และความสามารถของทรัสต์ในการจ่าย
ผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ซึ่งตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ี(ก าไรสุทธิที่อ้างองิสถานะเงนิสด
ของทรสัต์) นอกจากนี้ ทรสัต์อาจมสีภาพคล่องไม่เพียงพอในการช าระดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ก าหนดจากการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ในกรณีที่ทรสัต์ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และเงนิต้นตามทีก่ าหนดอนัเป็น
การผดิสญัญาซึง่ทรสัตอ์าจจะตอ้งช าระคนืเงนิกูข้องสญัญาเงนิกูด้งักล่าวก่อนครบก าหนดช าระ 

การกูย้มืของทรสัต์เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรพัย์สนิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกนี้  ผู้จดัการ
กองทรสัตไ์ดค้ านึงถงึผลประโยชน์ของทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นหลกั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้พจิารณาถงึเงื่อนไข
เงนิกูข้องธนาคารพาณิชย์เกนิกว่า 1 แห่ง เพื่อเปรยีบเทยีบเงื่อนไขเงนิกู้ในเรื่องต่างๆ เช่น อตัราดอกเบีย้ เงื่อนไขการ
ช าระคนืเงนิต้น และระยะเวลาการกู้ยมื เป็นต้น ทัง้นี้ การกูย้มืเงนิอาจท าให้ทรสัต์มคีวามเสีย่งเรื่องการผดิเงื่อนไขการ
ปฏบิตัติามสญัญาเงนิกู ้อาท ิเช่น ในกรณีทีม่กีารลงมตใินการประชุมผูถ้อืหน่วยใหเ้ป็นอื่น ซึง่แตกต่างจากทีม่กีารระบุไวใ้น
เงื่อนไขภายใตส้ญัญาเงนิกูซ้ึง่อาจจะท าใหท้รสัตต์อ้งผดิเงื่อนไขภายใตส้ญัญาเงนิกู ้และทรสัตอ์าจจะตอ้งช าระคนืเงนิกูข้อง
สญัญาเงินกู้ดงักล่าวก่อนครบก าหนดช าระ ซึ่งในกรณีที่ทรสัต์ไม่มเีงนิเพยีงพอที่จะช าระคนืเงนิกู้ อาจท าให้ทรสัต์ต้อง
พจิารณาทางเลอืกในการจดัหาเงนิเพื่อช าระคนืเงนิกู้ อาทเิช่น การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ การออกและ
เสนอขายหุน้กู ้การกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อช าระคนืหนี้เดมิซึง่อาจมเีงื่อนไขและ/หรอือตัราดอกเบีย้ดอ้ยไปกว่าเงนิกูท้ี่
ตอ้งถูกเรยีกช าระคนื รวมไปถงึการขายทรพัยส์นิของทรสัต์เพื่อน าเงนิมาช าระคนืเงนิกู ้เป็นตน้ 

เมื่อครบก าหนดสญัญาเงนิกูใ้นปีที ่10 หรอืเมื่อทรสัต์เริม่มภีาระในการจ่ายช าระคนืเงนิต้นตัง้แต่ปีที ่7 ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์อาจจะพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุนด้วยวิธเีดมิ และ /หรือ วิธอีื่น อาทเิช่น การเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิม่เติม การเสนอขายหุ้นกู้ การรไีฟแนนซ์ (การกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเพื่อช าระคนืหนี้เดมิ) เป็นต้น ทัง้นี้ผู้จดัการ
กองทรสัต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์และทรสัต์ โดยเมื่อ
พจิารณาถงึความสามารถในการช าระหนี้เงนิกู ้ความสามารถในการก่อภาระผูกผนั เช่น การน าทรพัยส์นิของทรสัต์ไปวาง
เป็นหลกัประกนั (ถา้ม)ี อตัราส่วนการกูย้มืของทรสัต์ และความสามารถในการก่อใหเ้กดิรายไดใ้นอนาคตของทรสัต์อย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าความเสีย่งทีท่รสัตจ์ะผดินดัช าระหนี้เงนิตน้ตามสญัญาเงนิกูจ้ากการทีท่รสัตไ์ม่สามารถระดมทุนมาช าระหนี้
ดงักล่าวไดอ้ยู่ในระดบัทีต่ ่า 

ทัง้นี้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว และจะด าเนินการพิจารณาและติดตามปจัจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการกูย้มืของทรสัต ์อะทเิช่น แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ และหากผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าอตัราดอกเบีย้
จะมคีวามผนัผวนอย่างมาก และจะท าใหเ้กดิผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อค่าใชจ้่ายดา้นดอกเบีย้เงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
อาจจดัให้มกีารป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย เช่น การใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิปรบัเปลีย่นอตัรา
ดอกเบีย้แบบลอยตวัเป็นแบบคงที่ หรอืแบบคงทีเ่ป็นแบบลอยตวั (Interest Rate Swap) หรอืการขอขยายระยะเวลาการ
ช าระหนี้ (Debt Restructuring) โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากเจา้หนี้ เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการดงักล่าวโดย
ค านึงถงึขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั รวมถงึผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตดิตามผล
การด าเนินงานของทรสัตแ์ละปจัจยัภายนอกต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 
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1.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์น 
 

1.2.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีสูงขึน้ซ่ึงอาจส่งผลให้อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าลดลง 
ในปจัจุบนัการแขง่ขนัในธุรกจิระหว่างผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกบัทรสัต์เพิม่สงูขึน้ทัง้ใน

เรื่องของการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการแสวงหาผูเ้ช่าทีน่่าเชื่อถอืเพื่อมาเช่าอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่การแข่งขนัดงักล่าว
อาจสง่ผลกระทบในดา้นลบต่อการประกอบธุรกจิของทรสัต ์นอกจากน้ี บรษิทัคู่แขง่ดงักล่าวอาจจะมแีหล่งเงนิทุนและปจัจยั
สนับสนุนอื่นๆ ที่เอื้อให้สามารถแข่งขนักบัทรสัต์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งการแข่งขนัดงักล่าวอาจเพิม่ต้นทุนในการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัยห์รอืท าใหอ้ตัราการเช่าและ/หรอือตัราค่าเช่าที่ทรสัตเ์รยีกเกบ็จากผูเ้ช่าลดลง 

อย่างไรกต็าม บุคลากรของทแีมนในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูม้ปีระสบการณ์ใน
ธุรกจิคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่ามาเป็นเวลานาน รวมทัง้ทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกเป็นคลงัสนิคา้และโรงงานทีม่ี
คุณภาพมาตรฐานสงู และมรีะบบสาธารณูปโภคที่มปีระสทิธภิาพ ท าใหส้ามารถรองรบัต่อความต้องการของผูเ้ช่าใชง้าน
เพื่อการอุตสาหกรรมทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 

 
1.2.2 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรอื ค่าบริการส่วนกลางของผูเ้ช่า 
ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารสว่นกลาง ทีท่รสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และ/หรอื 

สญัญาบรกิารสว่นกลาง (แลว้แต่กรณี) จะเป็นทีม่าของรายไดห้ลกัของทรสัต์ ดงันัน้ ฐานะการเงนิของผูเ้ช่ารายใหญ่หรอืผู้
เช่ารายเลก็จ านวนหลายรายรวมกนั อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของทรสัต์ ทัง้นี้ โดยปกติผู้เช่าจะต้องวางเงิน
ประกนัการเช่าเป็นมลูค่าเท่ากบัค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารส่วนกลางประมาณ 3 ถงึ 6 เดอืน(ตามแต่เงื่อนไขใน
แต่ละสญัญา) ซึง่ทรสัตส์ามารถยดึเงนิประกนัการเช่าดงักล่าวไดห้ากทรสัตไ์ม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื 
ค่าบรกิารสว่นกลางจากผูเ้ช่าไดต้ามก าหนด อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ทรสัต์จ าเป็นต้องใหผู้เ้ช่ายา้ยออกจากทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ตามกฎหมาย เนื่องจากผูเ้ช่าผดินัดช าระค่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื  ค่าบรกิารส่วนกลาง หรอืผดิสญัญานัน้ ระยะเวลา
ในทางปฏบิตัทิีใ่ชใ้นการด าเนินการใหผู้เ้ช่ายา้ยออก และ/หรอื เวลาทีใ่ชใ้นการหาผูเ้ช่าใหม่อาจมากกว่า 3 เดอืนขึน้ไป ซึง่
ความล่าชา้ดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องทรสัต ์

 
 1.2.3 ความเส่ียงจากการยกเลิกหรอืไม่ต่อสญัญา 

ทรสัต์มคีวามเสีย่งในกรณีที่ผู้เช่าบางรายอาจไม่ต่ออายุสญัญาหรอืผู้เช่าบางรายเรยีกร้องให้มกีารปรบัเปลี่ยน
เงื่อนไขในสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และ/หรอื สญัญาบรกิารส่วนกลาง ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อทรสัต์น้อยลงหากเปรยีบเทยีบ
กบัสญัญาทีไ่ดท้ าไวใ้นปจัจุบนั หรอืในกรณีทีม่ผีูเ้ช่าจ านวนมากไม่ต่ออายุสญัญาและทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มา
ทดแทนผูเ้ช่ารายเดมิได้ในเวลาอนัสมควร กรณีและเหตุการณ์ต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแส
เงนิสดและผลการด าเนินงานของทรสัต์ อย่างไรกต็าม ในการด าเนินงานปกติผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะหารอืกบัผูเ้ช่า
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่า ท าใหส้ามารถด าเนินการหาผูเ้ช่ารายใหม่มาทดแทนไดใ้นกรณีทีผู่เ้ช่ารายเดมิไม่
ต่ออายุสญัญาเช่า โดยเมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะเห็นว่า ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์สามารถบรหิารจดัการทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกใหม้อีตัราการเช่าในระดบัที่สงูในอดตีที่ผ่านมา 
โดยอตัราการเช่าของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์บรหิารอยู่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 เป็น
ดงันี้ 

(1) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“TFUND”) มอีตัราการเช่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 80 
(2) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(“TLOGIS”) มอีตัราการเช่าทรพัยส์นิประมาณรอ้ยละ 94 
(3) กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (“TGROWTH”) มอีตัราการเช่าทรพัยส์นิ

ประมาณรอ้ยละ 95 
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ในกรณีทีผู่เ้ช่าบางรายสามารถยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่าโดยจะไม่ถูกยดึเงนิมดัจ าประกนั
การเช่าจากการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่า และทรสัต์ไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาทดแทนผูเ้ช่า
รายเดมิได้ในเวลาอนัสมควร อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงนิสดและผลการด าเนินงานของทรสัต์ อย่างไรกต็าม 
จ านวนสญัญาเช่าที่มีเงื่อนไขให้ผู้เช่าสามารถยกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดอายุสญัญาเช่าโดยจะไม่ถูกยดึเงินมดัจ า
ประกนัการเช่ามเีพยีง 7 สญัญาจากจ านวนสญัญาเช่าทัง้หมด 37 สญัญา คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของรายไดค้่าเช่าของทรสัต ์จงึ
คาดว่าผลกระทบจากการยกเลกิสญัญาเช่าในลกัษณะดงักล่าวมโีอกาสเกดิขึน้ไม่มากนกั 

ทัง้นี้ ทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนในครัง้แรกจะครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ หลงัปี 
2560 จะคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 11.87 รอ้ยละ 29.81 รอ้ยละ 12.22 และรอ้ยละ 46.10 ของรายไดร้วมตามสญัญาเช่า
ส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 ตามล าดบั ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้จากส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูล
เกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์หวัขอ้อายุคงเหลอืของสญัญาเช่า 

 
1.2.4 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัใบอนุญาตก่อสรา้ง 
ผูเ้ช่าทรพัย์สนิจากทรสัต์อาจท าการต่อเติมดดัแปลงทรพัย์สนิที่เช่าจากทรสัต์ซึ่งต้องได้รบัใบอนุญาตดดัแปลง

อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการต่อเติมดดัแปลงทรพัย์สนิที่เช่าโดยไม่มีใบอนุญาตดงักล่าว เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมอี านาจพจิารณาให้ผู้ดดัแปลงหรอืเจ้าของอาคารแก้ไขหรือระงบัการใช้อาคารส่วนที่ดดัแปลงต่อเติม
ดงักล่าวได้ ดงันัน้ ทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งที่อาจจะมคี่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนส่วนของอาคารที่ดดัแปลงต่อเติมในลกัษณะ
ดงักล่าวหากผูเ้ช่าไม่ด าเนินการตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ในการรือ้ถอนสว่นของอาคารทีด่ดัแปลงต่อเตมิ 

อย่างไรกด็ ีสญัญาเช่ากบัผู้เช่าทรพัยส์นิไดม้กีารใหผู้้เช่าวางเงนิประกนัการเช่าเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัิ
ตามสญัญาเช่าของผูเ้ช่า และกรณีทีผู่เ้ช่าท าการดดัแปลงหรอืต่อเตมิใดๆ โดยปราศจากความยนิยอมของทรสัต์จะถอืเป็น
เหตุในการผดิสญัญาเช่าของผูเ้ช่า ดงันัน้ ทรสัตจ์ะสามารถน าเงนิประกนัการเช่าดงักล่าวมาใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอน
สว่นของอาคารทีด่ดัแปลงต่อเตมิได ้

นอกจากนี้ เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเช่าหรอืสญัญาเช่าสิน้สุดลง ผูเ้ช่ามหีน้าที่ต้องส่งมอบทรพัย์สนิที่เช่าคนืใน
สภาพด ีรวมทัง้ท าใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่ากลบัคนืสูส่ภาพเดมิหากมกีารดดัแปลงหรอืต่อเตมิใดๆ โดยผูเ้ช่าเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่าย
เองหรือผู้เช่าจะช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดงักล่าวให้แก่ทรสัต์ ดงันัน้ ความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกบัใบอนุญาต
ดดัแปลงอาคารรวมถงึการด าเนินการต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งจงึไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินงานและ
สถานะการเงนิของทรสัต ์

 
1.2.5 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการรือ้ถอนอาคารหลงัจากสญัญาเช่าทรพัยสิ์นส้ินสุด 
เน่ืองจากทรสัตจ์ะลงทุนบางสว่นในสทิธกิารเช่าทีด่นิโดยทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิ สญัญาเช่าช่วงทีด่นิ และ

สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลกูสรา้งกบัทพีารค์ ซึง่สญัญาเช่าดงักล่าวก าหนดให้ทรสัต์มหีน้าทีต่้องรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลูก
สร้างบนที่ดินเพื่อส่งมอบที่ดินคนืให้แก่ทพีาร์คเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่า  ทรสัต์จึงมีความเสี่ยงที่จะมีภาระและมี
ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

อย่างไรกด็ ีทรสัต์สามารถน าซากทีไ่ดจ้ากการรือ้ถอนอาคารคลงัสนิคา้ไปจ าหน่ายเพื่อน ามาชดเชยค่าใชจ้่ายใน
การรื้อถอนได้ นอกจากนี้ ทรสัต์ยงัมีเวลาในการด าเนินการส่งมอบที่ดินคืนตามสญัญาถึง  180 วนัในการด าเนินการ
ดงักล่าว จงึอยู่ในวสิยัทีท่รสัตส์ามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่สง่ผลกระทบต่อทรสัต ์

ทัง้นี้ การรือ้ถอนดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ซึง่อาจท าให้ทรสัต์มคี่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนเพิม่ขึน้
และอาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อสถานะทางการเงนิของทรสัตใ์นปีทีร่ะยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง 
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1.2.6 ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของผูเ้ช่าและ/หรอือตุสาหกรรมและ/หรอืสญัชาติของผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนในครัง้นี้ ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2557 คดิเป็นอตัราส่วน

รายไดป้ระมาณรอ้ยละ 46 ของรายไดร้วม โดยมผีูเ้ช่ารายใหญ่สดุคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 15 ของรายไดร้วม  ดงันัน้ หากผู้
เช่ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถช าระค่าเช่า ยกเลกิสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญา จะส่งผลกระทบในดา้นลบต่อ
รายไดข้องทรสัตป์ระกอบกบัลกัษณะของผูเ้ช่าตามสญัญาเช่ามกีารกระจุกตวัทัง้ในดา้นอุตสาหกรรมและสญัชาตขิองผูเ้ช่า
ซึง่มรีายละเอยีดตามสว่นที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์หวัขอ้ขอ้มลูผูเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน ซึง่หาก
เกดิการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งอุตสาหกรรม หรอืเกดิปญัหาในกรณีทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ อาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่าหรอืการยกเลกิสญัญาของผูเ้ช่ารายใหญ่ดงักล่าว ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของทรสัต ์

อย่างไรกด็ ีทพีารค์และไทคอนในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัตเ์ชื่อว่า ประเทศไทยยงัคงมศีกัยภาพใน
การลงทุนและยงัคงเป็นทีส่นใจของนักลงทุนทีจ่ะยา้ยและ/หรอืขยายฐานมายงัประเทศไทย ดงันัน้ โอกาสทีผู่เ้ช่ารายใหญ่
จ านวนมากจะไม่สามารถช าระค่าเชา่ ยกเลกิสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญาในเวลาเดยีวกนั รวมถงึโอกาสทีผู่เ้ช่ารายใหญ่ทุกราย
จะได้รบัผลกระทบจากโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลีย่นไปในช่วงเวลาเดยีวกนั  และส่งผลทางลบต่อทรสัต์น่าจะมคีวาม
เป็นไปไดต้ ่า 

 
1.2.7 ความเส่ียงเรื่องการเวนคืนอสงัหาริมทรพัยท์ัง้หมดหรือบางส่วนในการลงทุนครัง้แรกของทรสัต์

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนท่ีดิน และทรสัตไ์ม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัยอ์นัอาจส่งผลต่อผล
ประกอบการของทรสัต ์

หากมกีารเวนคนืทรพัยส์นิทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรกตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. 2530 (รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิ) และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
(“กฎหมายว่าดว้ยการเวนคนื”) ทรสัต์อาจไม่ไดร้บัค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการเวนคนื เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในกฎหมายดงักล่าว หรอืทรสัต์อาจได้รบัค่าชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าเงนิที่ทรสัต์ลงทุนซึ่งจะ
สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของทรสัต ์

อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ใ นก ร ณีที่ มี ก า ร เ ว นคืน อ สัง ห า ริ ม ท รัพ ย์ ป ร ะ เ ภทคลั ง สิน ค้ า ที่ ท รั ส ต์ เ ช่ า จ า ก 
ทพีารค์ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทพีารค์ตกลงจะคนืค่าเช่าบางส่วนส าหรบัคลงัสนิคา้ดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัทีท่พีารค์ไดร้บัเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนืตามทีก่ าหนดในสญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้ง (รายละเอยีดตามส่วนที ่2 ขอ้ 2 
ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์หวัขอ้ สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ)  

นอกจากนี้ เนื่องจากสญัญาเช่าทรพัย์สินที่เป็นคลงัสินค้าจ านวน 1 ยูนิต พื้นที่คลังสินค้าประมาณ 24,043             
ตารางเมตร หรอืคดิเป็นพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ไม่เกนิรอ้ยละ 12 ของพืน้ทีอ่าคารของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก ทีผู่เ้ช่า
รายย่อยท ากบัทพีารค์ ก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าชดใชค้่าเสยีหายและค่าใชจ้่ายตามจรงิและเหมาะสม และใชค้วามสามารถอย่างดี
ทีส่ดุในการจดัหาสถานทีเ่ช่าใหม ่และ/หรอื ก่อสรา้งคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าในกรณีทรพัยส์นิถูกเวนคนื เมื่อทรสัตเ์ขา้ลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว ทรัสต์จะมีภาระในการด าเนินการตามข้อสญัญาดังกล่าวไปตลอดอายุสญัญาเช่าฉบบันี้ และเพื่อ
ไม่ใหท้รสัตร์บัภาระและค่าใชจ้่ายอนัเกนิสมควร ทรสัต์จะท าขอ้ตกลงกบัทพีารค์เพื่อก าหนดใหท้พีารค์มหีน้าทีด่ าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยทพีารค์จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดแทนทรสัต์ในกรณีทีท่รพัยส์นิดงักล่าว
ถูกเวนคนื 

ทัง้นี้ จากขอ้มลูทีส่ามารถตรวจสอบไดใ้นเบือ้งตน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 ทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยท์ี่ทรสัต์จะ
ลงทุนครัง้แรกไม่อยู่ในเขตที่ดนิในบรเิวณที่จะเวนคนืโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรกต็าม ทแีมนไม่สามารถประเมนิความ
เป็นไปไดใ้นการถูกเวนคนืของอสงัหารมิทรพัยไ์ดใ้นอนาคตเน่ืองจากการเวนคนืขึน้อยู่กบันโยบายและความจ าเป็นในการ
ใชพ้ืน้ทีข่องรฐัในช่วงเวลานัน้ๆ 
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1.2.8 ความเส่ียงเรือ่งการใช้สิทธิตามสญัญาเช่าท่ีผูเ้ช่าท ากบัผูจ้  าหน่ายทรพัยสิ์นในการซ้ือทรพัยสิ์นบาง
รายการ  

เนื่องจากสญัญาเช่าทรพัยส์นิที่ผูเ้ช่าท ากบัไทคอนบางรายการ ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิทีเ่ป็นโรงงานจ านวน 9 หลงั ให้
สทิธผิูเ้ช่าซือ้ทรพัยส์นิดงักล่าวได ้โดยทรพัยส์นิทีเ่ป็นโรงงานทีจ่ านวน 1 หลงั ผูเ้ช่ามสีทิธซิือ้ทรพัยส์นิเมื่อสิน้สุดระยะเวลา
การเช่าครัง้แรก หรอืวนัที ่31 มกราคม 2559 ในราคาอาคารและทีด่นิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า สว่นอกี 8 หลงั ผูเ้ช่ามี
สทิธซิือ้ทรพัยส์นิได้ตลอดระยะเวลาการเช่าครัง้แรก ในราคาอาคารตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า และราคาทีด่นิในราคา
ตลาด ณ วนัทีใ่ชส้ทิธซิือ้  

ดงันัน้ เพื่อใหท้รสัตส์ามารถเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ป็นโรงงานดงักล่าวได ้ทแีมนจงึไดด้ าเนินการใหไ้ทคอนจดัสง่
หนงัสอืถงึผูเ้ช่าเพื่อขอใหย้นืยนัว่า จะไม่ใชส้ทิธดิงักล่าวในชว่งเวลาทีจ่ะมกีารโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัต ์อย่างไรก็
ด ีแม้ผูเ้ช่าจะใหค้ ายนืยนัดงักล่าว ผู้เช่าอาจใชส้ทิธซิื้อภายหลงัทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิแลว้ อนัเป็นผลให้ทรสัต์ต้อง
จ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าวได้ในราคาที่อาจต ่ากว่ามูลค่าตลาด ณ ขณะนัน้ หรือต ่ากว่ามูลค่าที่ ทรสัต์ได้เข้าลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว และทรสัตย์งัตอ้งมค่ีาใชจ้่ายในการด าเนินการเพื่อโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่า  

อย่างไรกด็ ีสญัญาจะซือ้จะขายทรพัยส์นิระหว่างทรสัตก์บัไทคอนและสญัญาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดให ้ในกรณีที่
ผูเ้ช่าใชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิดงักล่าว และราคายุตธิรรม (ซึง่หมายถงึ ราคาทีส่งูกว่าระหว่างราคาตลาด ณ วนัจดทะเบยีนซือ้
ขายทรพัย์สนิ หรอื ต้นทุนของการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของทรสัต์) สูงกว่าราคาใช้สทิธหิกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในการขาย
ทรพัยส์นิดงักล่าว ไทคอนจะชดเชยสว่นต่างระหว่างราคายุตธิรรมกบัราคาใชส้ทิธ ิโดยไทคอนจะชดเชยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
ในการขายทรพัยส์นิดงักล่าวดว้ย (อาทเิช่น ภาษีธุรกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น) โดยไทคอนจะจดัใหม้บีญัชี
ดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะด ารงเงนิไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างทีจ่ะต้อง
ชดเชยให้แก่ทรสัต์ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใช้สทิธ ิและไทคอนจะพยายามอย่างดีที่สุดในการหาทรพัย์สนิประเภท
โรงงานหรอืคลงัสนิคา้ทีม่รีาคา ขนาด ท าเล และอตัราค่าเช่าทีไ่ม่ดอ้ยกว่าทรพัยส์นิดงักล่าวมาเสนอใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
พจิารณาลงทุนทดแทน รวมทัง้ไทคอนจะยกเวน้ค่านายหน้าในการขายและจดัหาทรพัยส์นิทดแทนดงักล่าว  

ในกรณีที่ทรสัต์ไม่ได้รบัโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิทดแทนได้ภายในวนัที่มีการโอนทรพัย์สนิออกจากทรสัต ์              
ไทคอนจะชดเชยผลประโยชน์ที่สญูเสยีไปในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนทรพัย์สนิดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์ตาม
รายละเอยีดทีต่กลงกนั (รายละเอยีดตามส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต์ ในหวัขอ้สรุปสาระส าคญั
ของสญัญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรพัย์สนิ) เพื่อให้ทรสัต์ได้รบัผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากทรพัย์สนิดงักล่าว 
อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากทีผู่เ้ช่าแจง้ความประสงค์จะใชส้ทิธดิงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์ในฐานะผูใ้หเ้ช่าทราบ ทรสัต์จะต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการโอนทรพัยส์นิซึง่โดยทัว่ไปจะใชร้ะยะเวลาประมาณไม่เกนิ 6 เดอืนซึง่คาดว่าระยะเวลาดงักล่าว
อยู่ในวสิยัทีท่แีมนและไทคอนจะสามารถด าเนินการร่วมกนัดงักล่าวเสรจ็สิน้ได ้ 

 
1.2.9 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ บางพลี 1 
เน่ืองจากทีด่นิบางสว่นในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 เป็นทีด่นิทีท่พีารค์ท าสญัญาเช่าระยะยาว

จากเจา้ของทีด่นิซึง่เป็นบุคคลธรรมดาจ านวน 8 ราย (“สญัญาเช่าหลกั”) โดยทรสัตจ์ะท าสญัญาเช่าช่วงทีด่นิดงักล่าวจากที
พาร์ค จงึมคีวามเสีย่งที่เจ้าของที่ดนิอาจเลิกสญัญาเช่าหลกั หรอืสญัญาเช่าหลกัสิน้สุดลงเนื่องจากทพีารค์ผดิสญัญาเช่า
หลกัหรอืไม่ช าระค่าเช่าใหก้บัเจา้ของทีด่นิ อนัเป็นเหตุใหส้ญัญาเช่าช่วงระหว่างทพีารค์กบัทรสัต์สิน้สุดลงไปดว้ย ทรสัต์จงึ
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเสยีสทิธกิารเช่าก่อนครบก าหนดอายุ  

อย่างไรกต็าม ในการเช่าที่ดนิตามสญัญาเช่าหลกั เจ้าของที่ดนิจะได้รบัค่าเช่าจากทพีาร์คเป็นรายปี และมกีาร
ปรบัเพิม่อตัราค่าเช่าทุกๆ 3 หรอื 5 ปี (แล้วแต่สญัญา) ซึง่เจา้ของทีด่นิจะไดป้ระโยชน์จากการใหเ้ช่าทีด่นิระยะยาวตาม
สญัญาเช่าหลกัอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ที่ดนิดงักล่าวจะต้องใช้ที่ดนิของทีพาร์คซึ่งทรสัต์เช่าเป็นทางออกสู่ถนน ท าให้



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-1 หน้า 10 จาก 15 

 

เจา้ของทีด่นิมขีอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์และจ าหน่ายทีด่นิดงักล่าวใหแ้ก่ผูอ้ื่น อกีทัง้สญัญาเช่าหลกัยงัไดใ้หส้ทิธทิพีารค์
ในการซือ้ทีด่นิทีเ่ช่าก่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) หากเจา้ของทีด่นิมคีวามประสงคจ์ะขายทีด่นิ 

นอกจากน้ี เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ดงักล่าวขา้งต้น ทพีารค์จะมกีารแกไ้ขสญัญาเช่าหลกักบัเจา้ของ
ทีด่นิเพื่อก าหนดให้เจ้าของทีด่นิให้สทิธแิก่ผู้เช่าช่วงในการเยยีวยาเหตุผดิสญัญาในกรณีที่ทพีาร์คผดิสญัญาเช่าหลกักบั
เจา้ของทีด่นิดงักล่าว โดยเจา้ของทีด่นิดงักล่าวจะไม่บอกเลกิสญัญาเช่าหลกั หรอืถอืว่าสญัญาเช่าหลกัสิน้สุดลงในกรณีทีท่ี
พารค์ผดิสญัญาโดยทนัท ีแต่จะต้องแจง้ใหผู้เ้ช่าช่วงทราบเพื่อใหผู้เ้ช่าช่วงเขา้ไปเยยีวยาเหตุผดิสญัญาดงักล่าว อาทเิช่น 
ช าระค่าเช่าหรอืแกไ้ขเหตุดงักล่าวก่อน หรอืใหส้ทิธผิูเ้ช่าช่วงด าเนินการเพื่อรบัโอนสทิธกิารเช่าจากทพีารค์ หากทพีารค์ไม่
สามารถจดัใหม้กีารแกไ้ขสญัญาดงักล่าวไดก้่อนการเขา้ลงทุนของทรสัต์ ทพีารค์จะก าหนดจดัใหม้วีางหนังสอืค ้าประกนัที่
ออกโดยธนาคาร (Bank Guarantee) ใหแ้ก่ทรสัต์เป็นจ านวนเท่ากบัไม่น้อยกว่าค่าเช่าทีด่นิรายปีทีท่พีารค์ต้องจ่ายใหแ้ก่
เจ้าของที่ดนิจ านวน 1 ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัรวมถึงเพื่อเยยีวยาความเสยีหายใดๆ ที่อาจเกดิขึน้ให้แก่ทรสัต์จนกว่าที
พารค์จะท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีด่นิเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเช่าหลกัดงักล่าวแลว้เสรจ็ นอกจากนี้ สญัญาเช่าช่วง
ทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์ไดม้กีารก าหนดมาตรการป้องกนัในเรื่องการช าระค่าเช่าโดยก าหนดใหท้พีารค์ต้องช าระค่าเช่า
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าซึง่จะเป็นการป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากการทีท่พีารค์ผดิสญัญา
เช่า โดยหากปีใดทพีารค์ไม่สามารถช าระค่าเช่าใหก้บัเจา้ของที่ดนิไดต้ามก าหนดเวลาดงักล่าว ทรสัต์จะด าเนินการสวม
สทิธใินการช าระค่าเช่าทีด่นิแทน และทรสัต์ยงัสามารถเลอืกทีจ่ะใหท้พีารค์โอนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ทรสัต์เพื่อป้องกนัปญัหา
จากการผดินัดช าระค่าเช่าโดยทพีาร์คในอนาคต (รายละเอยีดแสดงในส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหลกั
ของทรสัตใ์นหวัขอ้ การเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย)์ 

 
1.2.10 ความเส่ียงในกรณีท่ีทรสัตมี์ข้อจ ากดัและ/หรอืภาระในการให้เช่าพืน้ท่ีทรพัยสิ์นบางรายการ 
เน่ืองจากสญัญาเช่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นคลงัสนิคา้จ านวน 1 สญัญา พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ประมาณ 16,236 ตารางเมตร คดิ

เป็นพืน้ทีค่ลงัสนิค้าไม่เกนิร้อยละ 8 ของพืน้ทีอ่าคารของทรพัย์สนิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก ทีผู่เ้ช่าท ากบัทพีารค์ ผู้เช่า
ไม่ไดเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด และผูเ้ช่ามสีทิธเิช่าพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืไดก้่อนผูเ้ช่ารายอื่น (Right of First Refusal) ทัง้นี้ ผูใ้ห้
เช่าต้องแจง้และไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผูเ้ช่าหากจะใหเ้ช่าพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืแก่บุคคลอื่น  โดยในกรณีดงักล่าว
ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งก่อสรา้งก าแพงและรัว้เพิม่เตมิ ดงันัน้ เมื่อทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวแลว้ หากผูเ้ช่าปจัจุบนัไม่เช่า
พืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอื หรอืขอเช่าพืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืเพิม่เพยีงบางสว่น และ/หรอืไม่ใหค้วามยนิยอมดงักล่าว ทรสัต์จะไม่สามารถ
น าพืน้ทีอ่าคารสว่นทีเ่หลอืไปใหบุ้คคลอื่นเช่า หรอืทรสัตอ์าจจะไม่สามารถหาผูเ้ช่าพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืได ้(แลว้แต่กรณี) หรอื
หากหาผูเ้ช่าพืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืได ้ทรสัตก์จ็ะมภีาระในการก่อสรา้งเพิม่เตมิดงักล่าว  

อย่างไรกด็ี ทรสัต์จะท าข้อตกลงกบัทีพาร์คเพื่อก าหนดให้ทีพาร์ครบัประกนัการมีผู้เช่าตลอดอายุสญัญาเช่า
จนกว่าจะมผีูเ้ช่าพืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด รวมทัง้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งเพิม่เตมิดงักล่าวทัง้หมดหากมกีารให้
เช่าพืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืแก่บุคคลอื่น 
 

1.3 ความเส่ียงโดยตรงต่อทรสัตห์รอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์
 
1.3.1 ความเส่ียงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 
การเปลี่ยนแปลงของปจัจยัที่มผีลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกจิของโลก 

รวมทัง้ปจัจยัมหภาคอื่นๆ  เช่น  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิและมาตรา การส่งเสรมิ นโยบายของรฐับาลในด้าน
การค้าการลงทุนและการต่างประเทศ นโยบายทางการเงนิและการคลงัของรฐับาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ราคา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ มูลค่าของการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ และความไม่แน่นอนทางการเมือง
ภายในประเทศ เป็นปจัจยัที่อาจมผีลต่อการตดัสนิใจเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานของผู้เช่าปจัจุบนัและผู้ที่สนใจจะเช่าใน
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อนาคต โดยเฉพาะจากผูป้ระกอบการจากต่างประเทศซึง่เป็นกลุ่มผูเ้ช่าหลกัของอสงัหารมิทรพัยท์ี่ทรสัต์จะลงทุน รวมทัง้
ความผนัผวนดงักล่าวยงัอาจมผีลกระทบต่ออตัราค่าเช่าอกีดว้ย 

ทแีมนไดต้ระหนักถงึความเสีย่งจากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย และปจัจยัมหภาคอื่นๆ 
รวมทัง้ความไม่แน่นอนทางการเมอืงเป็นอย่างด ีทแีมนจงึใหค้วามส าคญักบัการพฒันากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ เพื่อ
เสรมิสรา้งจุดแขง็ของอสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัตล์งทุนใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์แก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ การเลือกท าเลที่ตัง้ของอสงัหาริมทรพัย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ที่มี
คุณภาพสงู การใหบ้รกิารประเภทต่างๆ อย่างครบวงจรทีช่่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจของลูกคา้มคีวามต่อเนื่อง เป็นต้น เพื่อ
สรา้งความไดเ้ปรยีบและสามารถรกัษาฐานลูกคา้ไว้ไดใ้นยามทีเ่ศรษฐกจิถดถอย นอกจากนี้ ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ 
ยงัมกีารสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทยดว้ยมาตรการต่างๆ อาท ิการขอส่งเสรมิการลงทุนผ่าน
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไทยโดยเฉพาะการสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมจากต่างประเทศยา้ย
ฐานการผลติมายงัประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม หากเศรษฐกจิโลกหรอืเศรษฐกจิในภูมภิาคไดร้บัผลกระทบและเขา้สูภ่าวะถดถอย หรอืมเีหตุการณ์
ความไม่สงบหรือความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
รวมถงึตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่อาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงคข์องคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่า 
ผลประกอบการของลูกค้าทีเ่ป็นผู้เช่า สถานะทางการเงนิของทรสัต์ และราคาของหน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถควบคุมปจัจยัทางเศรษฐกจิดงักล่าว และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัรองไดว้่าสภาวะ
ทางการเมอืงของประเทศไทยในปจัจุบนัหรอืในอนาคต หรอืการเปลีย่นแปลงของนโยบายทางการเมอืงของรฐับาลจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินงาน สถานะทางการเงนิ และผลการด าเนินกจิการของลูกคา้ทีเ่ป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิ
ของทรสัต ์รวมทัง้ราคาของหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

1.3.2 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และการก่อวินาศภยั 
ทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนอาจมคีวามเสีย่งจากภยัธรรมชาติ อุบตัิภยั และการก่อวนิาศภยั ดงันัน้ เพื่อเป็นการ

บรรเทาภาระความเสยีหายในทรพัยส์นิของทรสัต์ ทรสัต์จะจดัใหม้กีารท าการประกนัภยัในทุนประกนัที่ครอบคลุมมูลค่า
ของคลงัสนิค้าและโรงงานที่ทรสัต์จะลงทุน รวมถึงจะจดัให้มีความคุ้มครองทรพัย์สนิอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่ งเป็น การ
ประกนัภยัวนิาศภยัแบบสรรพภยั (All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้าย) การท าประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 
(Business Interruption Insurance) และการประกนัภยัเพื่อประโยชน์บุคคลทีส่าม (Third-party Insurance) 

อย่างไรกต็าม หลงัจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัเมื่อปี 2554 บรษิทัประกนัไดเ้พิม่เบีย้ประกนัภยัและจ ากดัขอบเขต
ความรบัผดิ ซึง่ท าใหก้ารประกนัภยัความเสยีหายบางประเภทไม่สามารถท าได้ หรอืไม่คุม้ค่าทีจ่ะท าประกนัภยั หรอืความ
คุม้ครองอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการใหค้วามคุม้ครอง ดงันัน้ มลูค่าของทรพัยส์นิของทรสัตจ์งึอาจลดลงไดห้ากมคีวามเสยีหายที่
ไม่สามารถท าประกนัภยั หรอืมขีอ้จ ากดัในการใหค้วามคุม้ครองดงักล่าว นอกจากนี้ ทรสัตอ์าจไม่สามารถทีจ่ะจดัหาเงนิทุน
เพื่อน ามาซ่อมแซม หรอืท าการก่อสรา้งเพื่อทดแทนทรพัยส์นิทีเ่สยีหายได ้

อย่างไรกต็าม ทรสัตไ์ดพ้ยายามจดัหาการประกนัภยัทีเ่หมาะสมส าหรบัทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนภายใต้เงื่อนไข
ทีด่ทีี่สุดส าหรบัทรสัต์ อนึ่ง ทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกบางส่วนได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในปี 
2554 ซึง่ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัผลกระทบขา้งต้น มรีายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.07 ของรายไดค้่าเช่า
และค่าบรกิารทัง้หมดของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก (รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีใ่ชใ้นการค านวณคดิจากรายได้
ตามสญัญาส าหรบัเดอืนมนีาคม 2557) 

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

 
1.3.3 ความเส่ียงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 
ก่อนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ทแีมนและทรสัตีไดท้ าการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัย์นัน้ๆ 

โดยท าการตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) อย่างเตม็ความสามารถ รวมถงึการศกึษารายละเอยีดจาก
รายงานของผู้ประเมนิค่าทรพัยส์นิ (Appraisal Report) รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรพัยส์นิโดยที่
ปรกึษากฎหมาย (Legal Due Diligence Report) และรายงานการตรวจสภาพอสงัหารมิทรพัย์ (Property Due Diligence 
Report) ทีไ่ดจ้ดัท าขึน้จากการด าเนินการตรวจสอบอสงัหารมิทรพัยท์ี่ทรสัต์จะลงทุนอย่างเตม็ทีต่ามมาตรฐานวชิาชพีของ
ทีป่รกึษานัน้ๆ อย่างละเอยีด อย่างไรกต็าม การกระท าดงักล่าวมไิดเ้ป็นการประกนัว่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวปราศจาก
ความเสยีหายหรอืความบกพร่องทีอ่าจจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซม รายงานของผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิ 
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุนที่ทีแมนใช้เป็นพื้นฐานในการประเมิน และ ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมี
ขอ้บกพร่องหรอืมคีวามไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหารมิทรพัย์ซึง่อาจตรวจพบไดย้ากหรอืไม่
สามารถตรวจพบไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัในการตรวจสอบรวมไปถงึเทคนิค หรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ หรอืปจัจยัอื่นๆ 
ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ 

นอกจากนัน้แลว้ อสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนอาจจะมลีกัษณะไม่เป็นไปตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่การศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดและการตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) ของที
แมนและทรสัตีไม่สามารถครอบคลุมถงึได ้ซึง่อาจจะส่งผลใหเ้กดิภาระค่าใช้จ่ายทีเ่กินกว่าทีท่แีมนและทรสัตไีดป้ระมาณ
การไวก้่อนการลงทุน หรอืก่อใหเ้กดิหน้าทีท่ีต่้องปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทีเ่กีย่วกบัการละเมดิกฎขอ้บงัคบัดงักล่าวทีก่ าหนด
โดยหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.3.4 ความเส่ียงจากผลกระทบทางธุรกิจต่อผลการด าเนินงานของทรสัตแ์ละความสามารถในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนของทรสัต ์รวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
การพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานของทรสัต์ ซึ่งผลการด าเนินงาน

ของทรสัต์อาจไดร้บัผลกระทบจากปจัจยัทางธุรกจิ เช่น ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ต้นทุนในการบรหิาร
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขนั ในธุรกิจ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ขอ้บงัคบั มาตรฐาน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ การประกอบธุรกิจ
ของทรสัต์ ภาษี และการมผีลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่หรอืการปรบัปรุงมาตรฐานทางบญัช ีซึ่งเป็นปจัจยัที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถควบคุมหรอืคาดการณ์ได ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถประเมนิผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของทรสัต ์หรอืความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรสัต ์ 
 

1.3.5 ความเส่ียงจากผลประกอบการจริงของทรสัตอ์าจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณการ
ในเอกสารฉบบัน้ี 

รายงานประมาณการทางการเงนิต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ไม่ใช่ขอ้มูลในอดตีทีเ่กดิขึน้จรงิ  (รวมถึง
รายงานใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวตัถุประสงคข์องผูบ้รหิารส าหรบัการด าเนินการ
ในอนาคตหรอืสภาวะทางเศรษฐกจิหรอืสมมตฐิานหรอืการคาดการณ์ที่เกีย่วขอ้งใดๆ) แต่เป็นการประมาณการ และไม่มี
การรบัประกนัว่าจะเป็นจริงตามนัน้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของทรสัต์อาจจะ
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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
ภายใต้การประมาณการของทรสัต์นี้จงึอาจมคีวามคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องได้ อกีทัง้รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารในการ
ประมาณการสว่นหนึ่งมาจากการรบัประกนัการมผีูเ้ช่าจากทางทพีารค์และไทคอนซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แต่ 12 เดอืนนับจาก
วนัโอนกรรมสทิธิห์รือจดทะเบียนสทิธิการเช่าจนถึงปี 2559 เท่านัน้ (รายละเอียดแตกต่างกนัในแต่ละสญัญาเช่าและ
บรกิาร) 

1.3.6 ความเส่ียงจากราคาของหน่วยทรสัตอ์าจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขายและการขาด
สภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

ภายหลงัจากการทีห่น่วยทรสัต์ของทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทแีมน
ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่า สภาวะการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะมเีสถยีรภาพและมสีภาพ
คล่อง ทัง้นี้ ราคาตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายของหน่วยทรสัต์อาจลดลงภายหลังวันเริ่มต้นของการซื้อขาย
หน่วยทรสัต์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยราคาดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธต่ิอหน่วย
ของทรสัต์ซึง่ราคาซือ้ขายของหน่วยทรสัต์นัน้ขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั อาทเิช่น ผลการด าเนินงานของทรสัต์ ความผนัผวน
ของหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และปริมาณความต้องการซื้อขายหน่วยทรสัต์ของนักลงทุน ฯลฯ 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไม่สามารถทีจ่ะขายหน่วยทรสัตไ์ดใ้นราคาทีเ่สนอขายหน่วยทรสัต์หรอืในราคาตามมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
(NAV) ต่อหน่วยของทรสัต ์

1.3.7 ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู ่

ทรัสต์มีการลงทุนในสิทธิการเช่าซึ่งมูลค่าสทิธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวของทรสัต์จะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่อนัเนื่องมาจากการประเมนิค่าสทิธกิารเช่า การเปลีย่นแปลงในอตัราการเช่าทรพัยส์นิและ/หรอื
อตัราค่าเช่าทรพัยส์นิ หรอืเนื่องจากสาเหตุอื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทแีมน ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงในมูลค่าสทิธิ
การเช่าดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองทรสัต์ และมูลค่าหน่วยทรสัต์
ของทรสัต ์อย่างไรกด็ ีทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนในครัง้แรก มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าและกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์
โดยสว่นทีเ่ป็นสทิธกิารเช่ามมีลูค่าเพยีงประมาณรอ้ยละ 32 ของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนทัง้หมด 

1.3.8 ความเส่ียงจากการท่ีทรสัตีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
เน่ืองดว้ยทรสัตม์ไิดม้สีถานะเป็นนิตบิุคคล ดงันัน้ หากทรสัตไีม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีท่รสัตไีดด้ว้ยเหตุผลประการ

ใดประการหนึ่งก็ตาม ผู้จดัการกองทรสัต์จะมีความจ าเป็นต้องหาผู้ปฏบิตัิหน้าที่เป็นทรสัตีแทนทรสัตีรายเดิม ซึ่งอาจ
ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายในการจดัหาและท าธุรกรรมใดๆ กต็ามในการโอนทรพัยส์นิภายใต้การดูแลของทรสัตีเดมิไปยงัผู้ ท า
หน้าที่ทรสัตีใหม่ และผู้จดัการกองทรสัต์อาจไม่สามารถจดัหาบุคคลอื่นเพื่อท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ทรพัย์สนิได้ดี
เทยีบเท่ากบัการดูแลผลประโยชน์ทรพัย์สนิของทรสัตรีายเดมิอนัเนื่องมาจากความเชีย่วชาญ นโยบายการควบคุมและ
ตรวจสอบทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะการเงนิ และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรสัต์ อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจไม่สามารถหาบุคคลอื่นเพื่อ
ท าหน้าทีเ่ป็นทรสัตไีด ้ถงึแมว้่าจะใชค้วามพยายามอย่างทีสุ่ดและก าหนดอตัราค่าตอบแทนกบัทรสัตอีย่างเหมาะสมแลว้ก็
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ตาม ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมกีารเลกิทรสัต์โดยกระบวนการศาลและและช าระบญัชีทรสัต์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์
ไดร้บัคนืเงนิในมลูค่าทีไ่ม่เท่ากบัมลูค่าเงนิทีล่งทุนในตอนแรก มลูค่าตลาด หรอืมลูค่ายุตธิรรม 

อย่างไรก็ดี สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์มีข้อก าหนดเรื่องการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ โดยก าหนดให้ผู้จดัการ
กองทรสัต์ต้องแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ภายใน 180 วนันับตัง้แต่วนัทีผู่้จดัการกองทรสัต์ไดร้บัหนังสอืบอกกล่าวการลาออก
จากทรสัต ีหรอืวนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์แจง้การถอดถอนทรสัต ีหรอืวนัทีท่ีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์มมีตใิหถ้อดถอนทรสัต ี
โดยหากผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถแต่งตัง้ทรสัตีได้ส าเรจ็ ให้ทรสัตีด าเนินการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ภายใน 180 วนั 
นับตัง้แต่วนัทีผู่้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถตัง้ทรสัตีรายใหม่ไดส้ าเรจ็ รวมระยะเวลาในการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ทั ้งสิน้ 
360 วนั ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวน่าจะเพยีงพอในการแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ส าหรบัทรสัต ์

 
1.3.9 ความเส่ียงจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนในราคาเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อ

หน่วยต า่กว่ามูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) หรอืราคาอ้างอิงในตลาดหลกัทรพัยข์องทรสัตใ์นขณะนัน้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการใหม้กีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในอนาคต เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุน

ในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิเพิม่เตมิ ซึง่ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าวอาจต ่ากว่ามูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) หรอืราคา
อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ของทรัสต์ในขณะนัน้ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย หรือราคาอ้างอิงในตลาด
หลกัทรพัยข์องทรสัตล์ดลงภายหลงัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิดงักล่าว 

อย่างไรกด็ ีในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทรสัตจีะต้องจดัใหม้กีารเรยีก
ประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์เพื่อขอมติในการอนุมตัิให้มกีารเพิม่ทุนตามขอ้ก าหนดที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหน่วยทรสัตฉ์บบันี้ 

 
1.3.10 ความเส่ียงอนัเกิดจากตลาดส าหรบัการลงทุนและซ้ือขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย เน่ืองจากหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยป์ระเภทใหม่ในประเทศไทย 
เน่ืองจากการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นประเทศไทยถอืเป็นเรื่องใหม่ซึง่ยงัต้องอาศยัระยะเวลาในการพฒันาตลาด

ดงักล่าว แมผู้จ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อน าหน่วยทรสัต์ของทรสัต์
เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การน าหน่วยทรสัต์เขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดงักล่าว มไิดเ้ป็นเครื่องรบัประกนัว่า การซือ้ขายหน่วยทรสัตจ์ะ
ไดร้บัความนิยม หรอืมกีารพฒันาตลาดในการซือ้ขายหน่วยทรสัตม์ากขึน้เพยีงใด หรอืหากมกีารพฒันาแลว้ ยงัไม่แน่นอน
ว่า ตลาดส าหรบัการลงทุนและซือ้ขายหน่วยทรสัต์จะมสีภาพคล่องมากน้อยเพยีงใด และจะสามารถพฒันาจนเป็นทีน่ิยม
ส าหรบันกัลงทุนไดม้ากน้อยเพยีงใด 

การประเมนิผลการด าเนินงานของทรสัต์เปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน (Benchmark) ทัง้ในและต่างประเทศ
อาจท าไดย้าก นอกจากน้ี เน่ืองจากหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยท์ีค่่อนขา้งใหม่ส าหรบัประเทศไทย ปจัจุบนัจงึยงัไม่มเีกณฑ์
มาตรฐานซึ่งสามารถน ามาใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของทรสัต์ การพจิารณาว่าการด าเนินงานของทรสัต์เป็นไป
ตามมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศหรอืไม่จงึเป็นไปไดย้าก 

 
1.3.11 ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ผูก้่อตัง้ทรสัต์จะ
ยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

1) มผีูจ้องซือ้ไม่ถงึ 250 ราย หรอืมกีารกระจายการถอืหน่วยทรสัตไ์ม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์

เกีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-1 หน้า 15 จาก 15 

 

2) มลูค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัมลูค่าเงนิกูย้มืจากบุคคลอื่น (ถา้ม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุน

ในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืไม่ถงึจ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 

3) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ ทรสัตี บริษัทฯ หรือผู้

ลงทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และไม่สามารถ

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

4) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ่ก่ทรสัตเีพื่อก่อตัง้ทรสัตใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 

วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ดงันัน้ ในกรณีทีม่เีหตุดงักล่าวเกดิขึน้ ผูล้งทุนทีไ่ดจ้องซือ้หน่วยทรสัต์อาจไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุนใน
หน่วยทรสัต ์ 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 1 จาก 76 

 

2. ข้อมูลเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของทรสัต ์

 
2.1 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นหลกัท่ีทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 
ทรสัตจ์ะมุ่งเน้นลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายได ้และ/หรอื ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอื

การหาดอกผลโดยวธิอีื่น เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของทรสัต์ ทัง้นี้ ทรสัต์มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลงทุนครัง้
แรกในกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิคา้จากทพีารค์จ านวน 14 หลงั แบ่งเป็น 25 ยูนิต มี
พืน้ที่อาคารรวมประมาณ 160,523 ตารางเมตร และโรงงานจากไทคอนจ านวน 20 หลงั มพีื้นทีอ่าคารรวมประมาณ 
54,000 ตารางเมตร คดิเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 34 หลงั หรอื 45 ยนูิต พืน้ทีอ่าคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 214,523 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่บนทีด่นิทีม่เีน้ือทีร่วมประมาณ 306 ไร ่2 งาน 44.3 ตารางวา 

 
ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

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. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ เนื้อทีป่ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา แบ่งเป็นการเช่า
ประมาณ 25 ไร่ 3 งาน 27.6 ตารางวา และการเช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา และสทิธกิาร
เช่าอาคารคลงัสนิคา้ จ านวน 5 หลงั 9 ยูนิต พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิธิ
การเช่าประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า (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 

 
 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 2 จาก 76 

 

ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกมรีายละเอยีดสรุปดงัต่อไปนี้ 
ทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้1 

ล ำดบั โครงกำร / สวนอตุสำหกรรม 
ช่ือคลงั 
สินค้ำ 

พืน้ท่ี
อำคำร 
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
คลงัสินค้ำ 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

 

ขนำดท่ีดินประมำณ 
อำยอุำคำร 
ประมำณ (ปี) 
(30 ม.ิย. 2557) 

รปูแบบกำรลงทุน 

ไร ่ งำน ตร.วำ ท่ีดิน 
อำคำร

คลงัสินค้ำ 

1 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์           

บางนา 
(ต.บางววั อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา) 

DG1/1 

5,540 
อาคารคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ชัน้เดยีว 
จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต 

29466 7 0 46.0 
 

2.1 
 

สทิธกิารเช่า
ทีด่นิ 30 ปี 

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

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์             
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 

(ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 
 

W2/1 
5,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 2 ยนูิต 

195065*, ** 6 1 71.4 
 

1.9 
 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
6 W2/2 

7 W5/1 
9,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 2 ยนูิต 

195062*, ** 9 2 77.0 
 

1.9 
 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์
8 W5/2 

9 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์          

ศรรีาชา 
(ต.สุรศกัดิ ์อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

 

W5/1 
21,750 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

177126*, ** 24 0 56.0 
 

1.09 
 

กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์10 W5/2 
11 W5/3 

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

173839*, **, 
11303*, ** 

8 1 22.0 2.1 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

หมายเหตุ 1 อาคารคลงัสนิคา้หมายถงึอาคารคลงัสนิคา้และอาคารโรงงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการเกบ็สนิคา้ 
* อยู่ภายใตภ้าระผกูผนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิ/์หรอืใหส้ทิธกิารเช่าแก่ทรสัต ์
** ผูข้าย (ทพีารค์) ทีด่นิตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูข้ายใหแ้ก่ทีด่นิซึง่ทรสัต์จะลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ 

ทีม่า ทพีารค์ 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 3 จาก 76 

 

ล ำดบั โครงกำร / สวนอตุสำหกรรม 
ช่ือคลงั 
สินค้ำ 

พืน้ท่ี
อำคำร 
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
คลงัสินค้ำ 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

 

ขนำดท่ีดินประมำณ 
อำยอุำคำร 
ประมำณ (ปี) 
(30 ม.ิย. 2557) 

รปูแบบกำรลงทุน 

ไร ่ งำน ตร.วำ ท่ีดิน 
อำคำร

คลงัสินค้ำ 

13 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์           

ศรรีาชา 
(ต.สุรศกัดิ ์อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

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

194794*, ** 24 0 37.9 อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

14 
ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์              

แหลมฉบงั 2 
(ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี 

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

178448*, ** 7 0 21.4 1.2 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

177198*, ** 6 2 4.8 1.3 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 อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

หมายเหตุ * อยู่ภายใตภ้าระผกูผนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิ/์หรอืใหส้ทิธกิารเช่าแก่ทรสัต ์
             ** ผูข้าย (ทพีารค์) ทีด่นิตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูข้ายใหแ้ก่ทีด่นิซึง่ทรสัต์จะลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ 
ทีม่า ทพีารค์ 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 4 จาก 76 

 

ล ำดบั โครงกำร 
ช่ือคลงั 
สินค้ำ 

พืน้ท่ี
อำคำร 
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
คลงัสินค้ำ 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

 

ขนำดท่ีดินประมำณ 
อำยอุำคำร 
ประมำณ (ปี) 
(30 ม.ิย. 2557) 

รปูแบบกำรลงทุน 

ไร ่ งำน ตร.วำ ท่ีดิน 
อำคำร

คลงัสินค้ำ 

17 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
บางพล ี1*  

(ต.ศรีษะจรเขใ้หญ่ อ.บางเสาธง  
จ.สมทุรปราการ) 

W1/1 
34,532 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

2806, 18808, 
18811, 18812, 

60712 

98 3 7.6 

0.59 สทิธกิารเช่า 
ทีด่นิประมาณ 

28 ปี  
(หมดอายุ  

21 ก.พ. 2586) 
โดยทีด่นิ

ประมาณ 25 ไร่ 
เป็นการเช่า
จากทพีารค์ 
และประมาณ 

73 ไร่ เป็นทีด่นิ
ทีเ่ช่าชว่งจาก 

ทพีารค์ 
 

สทิธกิารเช่า 
ประมาณ 28 ปี 
(หมดอายุ  

21 ก.พ. 2586) 

18 W1/2 
19 W1/3 

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

2806 อาคารใหม ่

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

2805, 60712, 
60713, 60714 

อาคารใหม ่

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

18789, 18790, 
18791, 18792, 

2806 
อาคารใหม ่

23 DG1/1 
2,900 

อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

2806, 60712, 
60713 

อาคารใหม ่24 DG1/2 
25 DG1/3 

รวมคลงัสนิคา้ 160,523 รวมคลงัสนิคา้ 205 0 52.1  
หมายเหตุ   *เนื่องจากคลงัสนิคา้ในโครงการดงักล่าวตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิหลายแปลงทบัซอ้นกนั ขนาดทีด่นิดงักล่าวและขนาดทีด่นิรวมจงึเป็นขนาดทีด่ินตามทีค่ลงัสนิคา้แต่ละหลงัตัง้อยู่ มใิช่ขนาดตามทีร่ะบุในโฉนดทีด่นิ 
ทีม่า ทพีารค์ 

 
  



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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ทรพัยส์นิประเภทโรงงาน 

ล ำดบั 
นิคมอตุสำหกรรม/
สวนอตุสำหกรรม 

ช่ือโรงงำน 
พืน้ท่ีอำคำร
โดยประมำณ 

(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนำดท่ีดิน
ประมำณ 

อำยอุำคำร 
โดยประมำณ 

(ปี) 
(30 ม.ิย. 2557) 

รปูแบบกำรลงทุน 

ท่ีดิน 
อำคำร
โรงงำน ไร ่ งำน 

ตร.
วำ 

1 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี ้

(ต.มาบยางพร  
อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง) 

SF.B1.9 A32,39* 3,150 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
9994, 14727 5 1 39.7 9.34 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 
31698** 6 0 87.9 0.33 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

3 

นิคมอุตสาหกรรม 
ป่ินทอง 

(ต.หนองขาม  
ต.บ่อวนิ และ ต.บงึ อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุร)ี 

SF.A1.8/1 L_42* 2,125 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
7435** 4 0 18.0 1.91 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

4 SF.A1.8/2 L_42/2,L_43/2 2,125 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

181769**, 
181770** 

4 0 11.4 1.91 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 
183315** 4 0 29.2 1.41 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

หมายเหตุ * ทรพัยส์นิดงักล่าวอยู่ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญาเช่าซึง่ใหส้ทิธผิูเ้ช่าสามารถซื้อทรพัยส์นิดงักล่าวได ้(Option to Buy) 

             ** อยู่ภายใตภ้าระผกูผนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิ/์หรอืใหส้ทิธกิารเช่าแก่ทรสัต ์
ทีม่า ไทคอน 
 
 
 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบักองทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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ล ำดบั 
นิคมอตุสำหกรรม/
สวนอตุสำหกรรม 

ช่ือโรงงำน 
พืน้ท่ีอำคำร
โดยประมำณ 

(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนำดท่ีดิน
ประมำณ 

อำยอุำคำร 
โดยประมำณ 

(ปี) 
(30 ม.ิย. 2557) 

รปูแบบกำรลงทุน 

ท่ีดิน 
อำคำร
โรงงำน 

6 

นิคมอุตสาหกรรม 
ป่ินทอง 

(ต.หนองขาม  
ต.บ่อวนิ และ ต.บงึ อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุร)ี 

SF.A3 G_025/3 3,250 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 185321**, 
185322** 

11 1 29.4 

1.1 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 

1.1 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 

167088** 20 3 60.0 

อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

9 SF.A2.7/3 G_032/2* 3,000 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 

อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

11 SF.A2.7/1 G_032/4* 3,000 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 

อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

หมายเหตุ * ทรพัยส์นิดงักล่าวอยู่ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญาเช่าซึง่ใหส้ทิธผิูเ้ช่าสามารถซื้อทรพัยส์นิดงักล่าวได ้(Option to Buy) 

             ** อยู่ภายใตภ้าระผกูผนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิ/์หรอืใหส้ทิธกิารเช่าแก่ทรสัต ์
ทีม่า ไทคอน 
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ล ำดบั 
นิคมอตุสำหกรรม/
สวนอตุสำหกรรม 

ช่ือโรงงำน 
พืน้ท่ีอำคำร
โดยประมำณ 

(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนำดท่ีดิน
ประมำณ 

อำยอุำคำร 
โดยประมำณ 

(ปี) 
(30 ม.ิย. 2557) 

รปูแบบกำรลงทุน 

ท่ีดิน 
อำคำร
โรงงำน 

12 นิคมอุตสาหกรรม 
ป่ินทอง 

(ต.หนองขาม  
ต.บ่อวนิ และ ต.บงึ อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุร)ี 

SF.B3.5 G_033/2* 3,850 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
167086** 21 3 97.6 

อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

13 SF.L4.4 G_033* 4,800 
อาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  

จ านวน 1 หลงั 
อาคารใหม ่ กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

14 

นิคมอุตสาหกรรม
บา้นหวา้ (ไฮเทค) 

(ต.บา้นเลน  
อ.บางปะอนิ  

จ.พระนครศรอียุธยา) 

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

จ านวน 1 หลงั 
20170 **, *** 5 2 1.0 

10.7 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 
10.7 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 
59721 3 3 15.0 7.5 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 
55952 4 1 42.0 7.5 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

หมายเหตุ * ทรพัยส์นิดงักล่าวอยู่ภายใตข้อ้ตกลงตามสญัญาเช่าซึง่ใหส้ทิธผิูเ้ช่าสามารถซื้อทรพัยส์นิดงักล่าวได ้(Option to Buy) 

             ** อยู่ภายใตภ้าระผกูผนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิ/์หรอืใหส้ทิธกิารเช่าแก่ทรสัต ์

            *** ผูข้ายทีด่นิ (ไทคอน) ตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องผูข้ายใหแ้ก่ทีด่นิซึง่ทรสัต์จะลงทุนดงักล่าว เพือ่เป็นทางเขา้ออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไมค่ดิค่าตอบแทนใดๆ 
ทีม่า ไทคอน 
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ล ำดบั 
นิคมอตุสำหกรรม/
สวนอตุสำหกรรม 

ช่ือโรงงำน 

พืน้ท่ีอำคำร
โรงงำน

โดยประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี 

ขนำดท่ีดิน
ประมำณ 

อำยอุำคำร 
โดยประมำณ 

(ปี) 
(30 ม.ิย. 2557) 

รปูแบบกำรลงทุน 

ท่ีดิน 
อำคำร
โรงงำน 

18 

สวนอุตสาหกรรม  
โรจนะ 

(ต.บา้นชา้ง อ.อุทยั  
จ.พระนครศรอียุธยา) 

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

จ านวน 1 หลงั 
30621** 2 2 72.0 7.3 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

19 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุร ี
(ต.บ่อวนิ อ.ราชา  

จ.ชลบุร)ี 

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

จ านวน 1 หลงั 
52780** 3 3 5.0 1.4 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

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

จ านวน 1 หลงั 
52781** 3 1 84.0 1.4 กรรมสทิธิ ์ กรรมสทิธิ ์

รวมโรงงาน 54,000 รวมโรงงาน 101 1 92.2 
  

รวมทัง้คลงัสนิคา้และโรงงาน 214,523 รวมทัง้คลงัสนิคา้และโรงงาน 306 2 44.3   

หมายเหตุ ** อยู่ภายใตภ้าระผกูผนัโดยจ านองเป็นหลกัประกนัไวก้บัเจา้หนี้สถาบนัการเงนิ ซึง่จะถูกไถ่ถอนจ านองก่อนการโอนกรรมสทิธิ/์หรอืใหส้ทิธกิารเช่าแก่ทรสัต์ 
ทีม่า ไทคอน 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 
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ลกัษณะของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 
1. อาคารคลงัสนิคา้ 
ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้ทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก ประกอบดว้ย อาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปพรอ้มใหเ้ช่า (Ready-

Built) และอาคารคลงัสนิคา้ตามรูปแบบทีผู่เ้ช่าต้องการ (Custom-Built) ซึง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัเหมาะ
แก่การเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้ทีด่ ีอาคารคลงัสนิคา้สามารถรองรบัการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ การออกแบบตวัอาคารจะ
ค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบัน ้าหนักของพืน้อาคาร ความสงูของอาคาร จ านวนประตูส าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และ
อุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพืน้ใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิคา้ 

 
รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารคลงัสนิคา้ 

 
รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารคลงัสนิคา้ 

 
ทีม่า ทพีารค์ 

 
2. อาคารโรงงาน 
ส าหรบัอาคารโรงงานทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกนัน้ ส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นอาคารชัน้เดยีวพรอ้มชัน้ลอยเพื่อใช้

เป็นส านักงานซึง่ก่อสรา้งในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่รี ัว้กัน้เป็นสดัส่วน พรอ้มดว้ยป้อมยาม พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีส่ าหรบัขนถ่าย
สนิค้า ทัง้นี้ อาคารโรงงานที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก จะเป็นอาคารโรงงานที่พฒันาขึ้นตามแบบมาตรฐานแต่สามารถ
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของผู้เช่าได ้ขนาดของอาคารโรงงานส่วนใหญ่มขีนาดประมาณ 2,000 ถงึ 3,000 
ตารางเมตร พืน้อาคารโรงงานสามารถรบัน ้าหนักไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้งโดยใชโ้ครงสรา้ง
หลงัคาเหลก็ซึง่ไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงาน ท าใหอ้าคารโรงงานมพีืน้ทีใ่ชส้อยไดส้งูสดุ 

 

รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายนอกของอาคารโรงงาน 
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รปูภาพตวัอย่างลกัษณะภายในของอาคารโรงงาน 

 
ทีม่า ไทคอน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธกิารเช่าทีด่นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก  
ทรสัตจ์ะลงทุนสว่นหนึ่งในทรพัยส์นิประเภทสทิธกิารเช่าดงักล่าวขา้งตน้ โดยแบ่งเป็น  
1. สทิธกิารเช่าทีด่นิอนัเป็นกรรมสทิธิข์องทพีารค์ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1.1. สทิธกิารเช่าในที่ดนิโฉนดเลขที ่29466 ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค บางนา ต าบลบางววั
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นเวลา 30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า เน้ือทีป่ระมาณ 7 ไร่ 
46.0 ตารางวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั 4 ยูนิต ไดแ้ก่เลขที ่DG1/1 DG1/2 DG1/3 
และ DG1/4 รวมพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทัง้สิน้ประมาณ 5,540 ตารางเมตร 

2. สทิธกิารเช่าที่ดนิในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค บางพล ี1 ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของคลงัสนิคา้จ านวน 5 หลงั 9 ยูนิต ไดแ้ก่เลขที ่W1/1 W1/2 W1/3 W2 
W3 W4 DG1/1 DG1/2 DG1/3  รวมพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทัง้สิน้ประมาณ 74,995 ตารางเมตร ซึง่คลงัสนิคา้
ดงักล่าวตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิหลายแปลงทบัซอ้นกนั เนื้อทีร่วมประมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา โดยทีด่นิ
บางสว่น ซึง่ไดแ้ก่ทีด่นิโฉนดเลขที ่18789 18790 18791 และ 18792  เน้ือทีร่วมประมาณ 25 ไร่ 3 งาน 27.6 
ตารางวา เป็นกรรมสทิธิข์องทพีาร์ค และบางส่วนเป็นที่ดนิที่ทพีาร์คได้ท าสญัญาเช่าจากบุคคลธรรมดา
จ านวน 8 รายทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัทพีารค์และไทคอน ตามรายละเอยีดดา้นล่าง เนื้อทีป่ระมาณ 75 ไร่ 3 
งาน 98 ตารางวา โดยทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงกบัทพีารค์เป็นระยะเวลาประมาณ 28 ปี
นบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า โดยสญัญาจะสิน้สดุวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586  

2.1. สญัญาเช่าที่ดนิระหว่าง นางธมน จริาธนันต์ ในฐานะผู้ให้เช่า และทพีาร์คในฐานะผู้เช่า ตามโฉนด
เลขที ่ 2806 เนื้อทีป่ระมาณ 34 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา จดทะเบยีนการเช่าเมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์
2556 โดยสญัญาสิน้สดุวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 

2.2. สญัญาเช่าที่ดินระหว่าง นายภูวเดช ดลฤทธิอ์าชา ในฐานะผู้ให้เช่า และทพีาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที ่2805 เน้ือทีป่ระมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา จดทะเบยีนการเช่าเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 
2556 โดยสญัญาสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 

2.3. สญัญาเช่าที่ดินระหว่าง นางสาวเพชร ีเอกบุญยืน ในฐานะผู้ให้เช่า และทพีาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที ่60714 เน้ือทีป่ระมาณ 2 ไร่ จดทะเบยีนการเช่าเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2556 โดยสญัญา
สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 

2.4. สญัญาเช่าที่ดินระหว่าง นายสุชาติ เฉลมิกาญจนา ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที ่60713 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ จดทะเบยีนการเช่าเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 โดยสญัญา
สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 

2.5. สญัญาเช่าที่ดินระหว่าง นางย้ง แซ่เบ๊  ในฐานะผู้ให้เช่า และทพีาร์คในฐานะผู้เช่า ตามโฉนดเลขที ่
18811 เน้ือทีป่ระมาณ 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา จดทะเบยีนการเช่าเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 โดย
สญัญาสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 
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2.6. สญัญาเช่าที่ดนิระหว่าง นางสาวพรทพิย์ ตัง้วนัเจรญิชยั ในฐานะผู้ให้เช่า และทพีาร์คในฐานะผู้เช่า 
ตามโฉนดเลขที่ 18812 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา จดทะเบียนการเช่าเมื่อวนัที่ 30 
เมษายน 2556 โดยสญัญาสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 

2.7. สญัญาเช่าทีด่นิระหว่าง นายมนตร ีอศัวเสนางคนิกร ในฐานะผูใ้หเ้ช่า และทพีารค์ในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที ่18808 เน้ือทีป่ระมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา จดทะเบยีนการเช่าเมื่อวนัที ่30เมษายน 
2556 โดยสญัญาสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 

2.8. สญัญาเช่าที่ดินระหว่าง นายธนณัฐ พานิชธนาคม ในฐานะผู้ให้เช่า และทพีาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที ่60712 เน้ือทีป่ระมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา จดทะเบยีนการเช่าเมื่อวนัที ่30 เมษายน 
2556 โดยสญัญาสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 
ส าหรับโฉนดเลขที่ 60712 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ทรัสต์จะเช่าช่วงกับทีพาร์คเพียง
ประมาณ 6 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา เนื่องจากคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่เลขที ่W5 ซึง่ตัง้อยู่บนทีด่นิ
ขนาด 3 ไร่ 18 ตารางวา ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งจงึยงัมไิดร้วมอยู่ในทรพัย์สนิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก  
อย่างไรกด็ ีทรสัต์จะได้รบัสทิธใินการซื้อ/เช่าอาคารดงักล่าวในกรณีทีท่พีาร์คประสงคจ์ะขายหรอืน าอาคาร
คลงัสนิค้าดงักล่าวและที่ดนิอนัเป็นที่ตัง้ออกให้เช่า โดยทรสัต์จะมีสทิธิปฏเิสธก่อนผู้อื่น (First Right to 
Refusal)  
 
สทิธกิารเช่าทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

รายละเอยีดของทีด่นิ ขนาดทีด่นิ 
ทีด่นิทีท่พีารค์ไดท้ าสญัญาเช่าจากบุคคลธรรมดาจ านวน 8 รายทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัที
พารค์และไทคอน  

75 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา 

ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ ัง้ของคลงัสนิคา้ W5 ซึง่ทรสัต์จะยงัมไิดล้งทุนในครัง้นี้ 3 ไร่ 18 ตารางวา 
รวมการเช่าช่วงซึง่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก (การเช่าช่วง) 72 ไร่ 3 งาน 80.0 ตารางวา 
ทีด่นิกรรมสทิธิข์องทพีารค์ (สทิธกิารเช่า) ซึง่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก 25 ไร่ 3 งาน 27.6 ตารางวา 
รวมทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธขิองผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก (Option to Buy) 
สญัญาเช่าของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก ซึง่เป็นสญัญาทีไ่ทคอนในฐานะผูใ้หเ้ช่า ท ากบัผูเ้ช่ารายย่อยบาง

ราย จ านวน 9 สญัญา ใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิ ซึง่ไดแ้ก่ ทีด่นิและอาคารโรงงาน (Option to Buy) ตามราคาใช้
สทิธ ิ(Exercise Price) และวนัใชส้ทิธ ิ(Exercise Date) ทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละสญัญา โดยสามารถแบ่งตามลกัษณะทีส่ าคญั
ออกเป็น 2 ประเภท ไดด้งันี้  

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

ล ำดบัท่ี โรงงำน ท่ีตัง้ ระยะเวลำกำรเช่ำ รำคำท่ีดิน 
รำคำ
อำคำร 

ระยะเวลำท่ีใช้สิทธิได้ 

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 8 ฉบบั ดงันี้ 

ล ำดบัท่ี โรงงำน ท่ีตัง้ ระยะเวลำกำรเช่ำ รำคำท่ีดิน รำคำอำคำร ระยะเวลำท่ีใช้สิทธิได้ 
1 SF.A1.8/1 L_42 ป่ินทอง 1 ม.ีค. 2556 – 29 ก.พ. 2559 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
2 SF.A2.2 G_025/2 ป่ินทอง 1 ธ.ค. 2556 – 31 ต.ค. 2561 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
3 SF.L3.2 G_032/1 ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
4 SF.A2.7/1 G_032/4  ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
5 SF.A2.7/2 G_032/3 ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
6 SF.A2.7/3 G_032/2 ป่ินทอง 1 ก.ค. 2557 – 30 ม.ิย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
7 SF.B3.5 G_033/2 ป่ินทอง 1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 
8 SF.L4.4 G_033 ป่ินทอง 1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2562 ไมถู่กก าหนด ถูกก าหนด ตลอดชว่งสญัญาเชา่ 

 
  ดงันัน้ เพื่อมใิหท้รสัตไ์ดร้บัผลกระทบจากสญัญาเชา่ดงักล่าว ซึง่อาจจะท าใหท้รสัตไ์มส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิ
ดงักล่าวได้ในราคายุติธรรม สญัญาจะซื้อจะขายทรพัย์สนิดงักล่าวระหว่างทรสัต์กบัไทคอน รวมถึงสญัญาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง จะระบุเงื่อนไขเพิม่เตมิโดยสรุปไดด้งันี้ 

 หากผูเ้ช่าใชส้ทิธดิงักล่าว และ “ราคายุตธิรรม” (Fair Price) ในวนัจดทะเบยีนซือ้ขายทรพัยส์นิระหว่างทรสัต์
กบัผูเ้ช่ารายย่อย สงูกว่า ราคาใชส้ทิธหิกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการขายทรพัยส์นิดงักล่าว (Exercise Price - 
net)  ไทคอนจะชดเชยสว่นต่างระหว่าง ราคายุตธิรรม (Fair Price) กบั ราคาใชส้ทิธหิกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใน
การขายทรพัยส์นิดงักล่าว (Exercise Price - net) อาทเิช่น ภาษธีุรกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้  
โดย ราคายุตธิรรม (Fair Price) หมายถงึ ราคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้ แลว้แต่ราคาใดสงูกว่า 

1) ราคาตลาด ณ วนัจดทะเบยีนซือ้ขายทรพัยส์นิระหว่างทรสัต์กบัผูเ้ช่ารายย่อย โดยค านวณจากราคา
ประเมนิเฉลีย่ระหว่างผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 2 ราย เลอืกโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์1 ราย และทรสัต ี1 
ราย หรอื 

2) ตน้ทุนของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของทรสัต ์(Acquisition Price)  
 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) จะจดัใหม้บีญัชดีแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) เพื่อวตัถุประสงค์

ทีจ่ะด ารงเงนิไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างทีจ่ะตอ้งชดเชยใหแ้ก่ทรสัต ์จนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาใชส้ทิธ ิโดย
จ านวนเงินดงักล่าวจะมีการปรบัปรุงเป็นรายปีเมื่อทรสัต์มีการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิเพื่อให้สะท้อนกับ
จ านวนสว่นต่างทีจ่ะตอ้งชดเชยซึง่อาจเปลีย่นไปตามราคายุตธิรรมของทรพัยส์นิ และจ านวนสทิธขิองผูเ้ช่าใน
การซือ้ทรพัยส์นิซึง่ไดแ้ก่ทีด่นิและอาคารโรงงาน (Option to Buy) ทีย่งัคงเหลอือยู่  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูข้าย
ทรพัยส์นิ (ไทคอน) จะมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะช าระส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์ หากผูเ้ช่ามกีารใชส้ทิธใินการซือ้
ทรพัยส์นิ 
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ทัง้นี้ ก่อนการซือ้ขายทรพัยส์นิในครัง้แรกผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) จะด ารงเงนิในบญัชดีูแลผลประโยชน์ของ
คู่สญัญา (Escrow Account) เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 21.60 ลา้นบาท โดยการจดัใหม้บีญัชดีูแลผลประโยชน์
ของคู่สญัญา (Escrow Account) พร้อมเงินจ านวนดงักล่าว โดยจะถูกก าหนดให้เป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
(Conditions Precedent) ในการซือ้ขายทรพัยส์นิในครัง้แรก 

 
 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะยกเวน้ค่านายหน้าในการขายทรพัยส์นิดงักล่าว 
 ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ด (Best Effort) ใน

การหาทรพัยส์นิประเภทโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ทีม่รีาคา ขนาด ท าเล และอตัราค่าเช่าทีไ่ม่ดอ้ยกว่าทรพัยส์นิ
ดงักล่าว และไทคอนจะยกเวน้ค่านายหน้าส าหรบัการจดัหาทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต์ 

 
  นอกจากนี้ ส าหรบักรณีสญัญาเช่าทัง้ 8 ฉบบัทีผู่เ้ช่าอาจใชส้ทิธไิดต้ลอดระยะเวลาการเช่าขา้งต้น จะมเีงื่อนไข
เพิม่เตมิเกีย่วกบัเงนิชดเชยค่าเช่าใหแ้ก่ทรสัตด์งันี้  

 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัโอนกรรมสิทธิท์รพัย์สนิดังกล่าวให้แก่ทรสัต์ หากผู้เช่าใช้สิทธิซื้อ
ทรพัยส์นิดงักล่าว และทรสัต์ไม่ไดร้บัโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทดแทน ณ ส านักงานทีด่นิไดใ้นวนัจดทะเบยีน
ซือ้ขายทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างใหแ้ก่ผู้เช่า ณ ส านักงานทีด่นิ ผูข้ายทรพัยส์นิ (ไทคอน) ตกลงจะชดเชยเงนิ
ใหก้บัทรสัตต์ามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

 
เงนิชดเชย = รายไดค้่าเช่าและคา่บรกิารทีค่วรไดร้บั – ก าไรของทรสัตจ์ากการขายทรพัยส์นิ – ผลตอบแทนจาก

การน าเงนิไปลงทุน 
โดย       “รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีค่วรไดร้บั”  เท่ากบั ค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญา

บรกิาร ณ วนัใชส้ทิธขิองผูเ้ช่ารายย่อย x ระยะเวลาชดเชย 
      “ระยะเวลาชดเชย” เท่ากบั ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนซือ้ขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งใหแ้ก่ผู้

เช่ารายย่อยจนถึงวนัที่ครบรอบระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัย์สนิดงักล่าว
ใหแ้ก่ทรสัต ์ 

      “ก าไรของทรสัตจ์ากการขายทรพัยส์นิ” เท่ากบั ก าไรสทุธทิางบญัชจีากการขายทรพัยส์นิดงักล่าว 
      “ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุน” เท่ากบั ผลตอบแทนทีท่รสัตจ์ะไดร้บัจากการน าเงนิทีไ่ดร้บั

จากการขายทรพัยส์นิดงักล่าวไปลงทุนในช่วงระยะเวลาชดเชย 

โดยไทคอนจะช าระเงนิชดเชยใหแ้ก่ทรสัต ์ณ วนัครบรอบระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิ
ดงักล่าวใหแ้ก่ทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์มคีวามเหน็ว่าทรพัยส์นิดงักล่าว เป็นทรพัยส์นิมศีกัยภาพ ทัง้ในแง่ ท าเลทีต่ัง้ ความน่าเชื่อถอื
ของผูเ้ช่า หรอืระยะคงเหลอืของสญัญาเช่าและการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าวเป็นไปตามซึง่ตรงตามวตัถุประสงค์ในการ
สรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหก้บัทรสัต์ ประกอบกบัจากการตรวจสอบขอ้มูลการใชส้ทิธใินช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่ามกีารใช้
สทิธเิพยีงรอ้ยละ 4.68 ของพืน้ทีเ่ช่าตามสญัญาทีม่สีทิธซิื้อทรพัยส์นิทัง้หมด ทัง้น้ี ทรสัต์ยงัจะจดัใหม้มีาตรการณ์ป้องกนั
ความเสีย่งอย่างเพยีงพอ เหมาะสม ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ และเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามประกาศของ ก.ล.ต. 
 นอกจากน้ี ในปจัจบุนัผูเ้ช่ารายย่อยมแีนวโน้มทีจ่ะรอ้งขอสทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิ (Option to Buy) ในสญัญาเช่ามากขึน้ 
ดงันัน้หากทรสัตไ์ม่ลงทุนในทรพัยส์นิทีม่ศีกัยภาพทีม่เีงื่อนไขดงักล่าวอาจท าใหท้รสัตเ์สยีโอกาสลงทุนในทรพัยส์นิทีม่ี
คุณภาพ ท าเลเหมาะสม และมผีูเ้ช่าทีม่คีุณภาพ  
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การรบัประกนัการมผีูเ้ช่า 
ทพีารค์และไทคอนในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์กลงจะรบัประกนัการมผีูเ้ช่าส าหรบัทรพัยส์นิเฉพาะรายการ

ทีว่่างจากการมผีูเ้ช่า ณ วนัทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก โดยทพีารค์และไทคอนจะชดเชยรายไดใ้หแ้ก่ทรสัต์ตามอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิาร เท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารของผูเ้ช่ารายย่อยรายล่าสุดทีเ่ช่าทรพัยส์นิดงักล่าว เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนับ
จากวนัทีท่รสัตล์งทุนครัง้แรกในทรพัยส์นิดงักล่าวจนกว่าทรพัยส์นิดงักล่าวจะมผีูเ้ช่า  

นอกจากน้ี ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็นคลงัสนิคา้ซึง่ยงัไม่มผีูเ้ช่าหรอืผูเ้ช่ารายปจัจุบนัยงัไม่ไดเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด 
ทพีารค์ตกลงจะรบัประกนัการมผีูเ้ช่า โดยมรีายละเอยีดดงันี้ อย่างไรกด็ ีอตัราการเช่าพืน้ทีแ่ละอตัราค่าเช่าภายหลงัสิน้สุด
ระยะเวลาการรบัประกนัการมผีูเ้ช่าจะเป็นไปตามสญัญาเช่าทีท่รสัตท์ ากบัผูเ้ช่ารายย่อย  

1. คลงัสนิค้า W1/2 ที่ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค บางพล ี1 มีพื้นที่อาคารคลงัสนิค้า
ประมาณ 8,016 ตารางเมตร ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 ทพีาร์คยงัอยู่ระหว่างด าเนินการหาผูเ้ช่า ดงันัน้ ทพีารค์จะรบั
ประกนัการมผีู้เช่าให้กบัทรสัต์ในอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ซึ่งเป็นอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารทีอ่า้งองิจากอาคารคลงัสนิคา้ที่มขีนาดใกลเ้คยีงกนัและตัง้อยู่ในท าเลเดยีวกนั เป็นระยะเวลา 12 เดอืนนับจาก
วนัทีท่รสัต์ลงทุนครัง้แรก เวน้แต่ทพีารค์สามารถหาผูเ้ช่ามาเช่าทรพัยส์นิดงักล่าวได ้หรอืจนกว่าทรพัย์สนิดงักล่าวจะมผีู้
เช่า หากครบก าหนดตามระยะเวลาการรบัประกนัการมผีูเ้ช่าแลว้ยงัไม่มผีูเ้ช่าพืน้ทีข่องคลงัสนิคา้ดงักล่าว ทรสัต์อาจขาด
รายไดค้่าเช่าบางสว่นและอาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของทรสัตไ์ด ้แต่หากผูบ้รหิารสนิทรพัยด์งักล่าวหาผูเ้ช่ามา
เช่าคลงัสนิคา้ทีอ่ตัราค่าเช่าและบรกิารสงูกว่า 140 บาทต่อเดอืนไดก้่อนหมดระยะเวลาการรบัประกนัการเช่าและจะท า
ใหท้รสัตม์ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ได ้ 

2. คลงัสนิคา้ยนูิตหนึ่งทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 มพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวม
ประมาณ 16,236 ตารางเมตร โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ผู้เช่าคลงัสนิค้าดงักล่าวท าสญัญาเช่าพื้นที่ของอาคาร
ดงักล่าวแลว้เพยีง 11,705 ตารางเมตร โดยสญัญาเช่ามผีลตัง้แต่วนัที ่15 เมษายน 2557 และจะสิน้สดุในวนัที ่14 เมษายน 
2562 ดงันัน้ ทพีารค์จะรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหก้บัทรสัตใ์นสว่นของพืน้ทีอ่าคารจ านวน 3,955 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารตามอตัราค่าเช่าทีผู่เ้ช่าเช่าในปจัจุบนั  นับแต่วนัทีท่รสัต์ลงทุนครัง้แรกจนถงึวนัสิน้สุดสญัญา หรอืจนกว่าจะ
สามารถหาผูเ้ช่ามาเช่าพืน้ทีใ่นสว่นทีร่บัประกนัได ้ทัง้นี้ การรบัประกนัการมผีูเ้ช่าดงักล่าว จะไม่รวมการรบัประกนัการมผีู้
เช่าในสว่นพืน้ทีส่ านกังานจ านวน 576 ตารางเมตร 

3. คลงัสนิคา้อกียูนิตหนึ่งทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 มพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้
รวม 24,043 ตารางเมตร โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 ผูเ้ช่าคลงัสนิคา้ดงักล่าวท าสญัญาเช่าพืน้ทีข่องอาคารดงักล่าว
แลว้ โดยสญัญาเช่าจะเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2557 ถงึ 30 กนัยายน 2567 ส าหรบัการเช่าพืน้ทีอ่าคารในระยะแรกตัง้แต่
วนัที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 นัน้ ผู้เช่าคลงัสนิค้าดงักล่าวจะเช่าพื้นที่คลงัสนิค้าเพียง 17,455 
ตารางเมตรจากพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด ดงันัน้ ทพีารค์จะรบัประกนัการมผีู้เช่าใหก้บัทรสัตใ์นการเช่าในระยะแรกส าหรบัพืน้ทีท่ี่
เหลอืจ านวน 6,588 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามอตัราค่าเช่าทีผู่เ้ช่าเช่าในปจัจุบนั นบัแต่วนัทีท่รสัตล์งทุน
ครัง้แรกจนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2559 

4. คลงัสนิคา้ยูนิตหนึ่งที่ตัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค บางนา มพีื้นที่อาคารคลงัสนิค้ารวม 
5,540 ตารางเมตร ผูเ้ช่าคลงัสนิคา้ไดข้อยกเลกิสญัญาเช่าเดมิซึง่เริม่ตัง้แต่วนัที ่25 พฤษภาคม 2555 ถงึ 24 พฤษภาคม 
2558 และขอเขา้ท าสญัญาใหม่โดยมรีะยะเวลายาวขึน้จากเดมิ 2 ปี โดยสญัญาเช่าใหม่จะเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2557 
ถงึ 31 พฤษภาคม 2560 อย่างไรกด็ ีผูเ้ช่าไดข้อปรบัลดอตัราค่าเช่าเลก็น้อย ท าใหร้ายไดค้่าเช่าทีท่รสัต์จะไดร้บัในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ 12 เดอืนแรกมกีารเปลีย่นแปลง ดงันัน้ ทพีารค์จะรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหก้บัทรสัต์ ในอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารตามอตัราเดมิของผูเ้ช่าก่อนการแกไ้ขสญัญาเช่า เป็นระยะเวลา 12 เดอืน นบัจากวนัทีโ่อนทรพัยส์นิใหท้รสัต์ 

5. คลงัสนิคา้ยูนิตหนึ่งทีต่ัง้อยู่ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา มพีืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้รวม 
18,468 ตารางเมตร ได้ขอผ่อนปรนเวลาการเริ่มสญัญาเช่า เป็นเริ่มวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2558 จากเดิมที่เริ่มวนัที่ 1 
กนัยายน 2557 ท าใหท้รสัต์สญูเสยีรายไดค้่าเช่าเลก็น้อยในช่วงระยะเวลาเริม่ต้นของการลงทุนไปบางส่วน ดงันัน้ ทพีาร์
คจะรบัประกนัการมีผู้เช่าให้กบัทรสัต์ในอตัราเดียวกนักบัที่ผู้เช่าจะต้องช าระตามสัญญาเช่า ตัง้แต่วนัที่โอนทรพัย์สนิ
ใหท้รสัต ์จนถงึวนัที ่31 มกราคม 2558 
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ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 ทรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกบางส่วน อยู่ภายใต้ภาระผูกพนัโดยจ านองเป็น
ประกนัไว้กบัเจ้าหนี้สถาบนัการเงนิ ซึ่งทพีาร์คและไทคอนได้แจ้งให้ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ทราบแล้ว  และจะด าเนินการไถ่ถอน
จ านองทรพัยส์นิดงักล่าวก่อนการโอนกรรมสทิธิแ์ละ/หรอืใหส้ทิธกิารเช่าแก่ทรสัต ์โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 
  

ล าดบัที ่ ทรพัยส์นิ ชื่อคลงัสนิคา้/โรงงาน โฉนดทีด่นิเลขที ่
1 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในนิคมอตุสาหกรรม

อมตะซติี ้
M3.3 Plot A220/1 31698 

2 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในนิคมอตุสาหกรรม
ป่ินทอง 

A1.8/1 Plot L42 7435 
3 A2.7/1 Plot G032/4 

A2.7/2 Plot G032/3, 
A2.7/3 Plot G032/2 และ 

L3.2 Plot G032/1 

167088 

4 A1.8/2 Plot L42/2, L43/2 181769 
5 181770 
6 M1.8 Plot G007 183315 
7 A2.2 Plot G025/2 และ 

A3 Plot G025/3 
185321, 
185322 

8 L4.4 Plot G033 และ 
B3.5 Plot G033/2 

167086 

9 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในนิคมอตุสาหกรรม
บา้นหวา้ (ไฮเทค) 

A1.5/3 Plot G1/4-5 และ 
A1.3 Plot G1/4-4 

20170 

10 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในนิคมอตุสาหกรรม
เหมราชชลบุร ี

M1.5/2 Plot D1 52780 
11 M1.5/1 Plot D2 52781 
12 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการไทคอน  

โลจสิตคิส ์พารค์ศรรีาชา 
W5/1, W5/2และW5/3 177126 

13 W16 
 

173839 
14 11303 
15 W20 194794 
16 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการไทคอน  

โลจสิตคิส ์พารค์แหลมฉบงั 2 
W2 178448 

17 FZ4 177198 
18 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในสวนอุตสาหกรรม

โรจนะ 
SF.A1.3/1 28_1 30621 

19 ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการไทคอน  
โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 

W2 195065 
20 W5 195062 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 
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ส าหรบัทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก สามารถสรุปลกัษณะการลงทุนเป็นตารางได ้ดงันี้  
ประเภท
ทรพัยสิ์น 

คลงัสินค้า* โรงงาน** 

ลกัษณะการ
ลงทุน

ของทรสัต์ 
(ภาพรวม) 

1. กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
2. สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนการเช่า และกรรมสิทธิใ์น

อาคารคลงัสนิคา้ 
3. สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ และสทิธกิารเช่าอาคารคลงัสนิคา้ 

ประมาณ 28 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า (ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 

ลกัษณะการ
ลงทุน

ของทรสัต์ 
 

(แยกตาม
โครงการ / 

นิคม
อตุสาหกรรม / 

สวน
อตุสาหกรรม) 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส ์พารค์ 

บางนา 

จ านวน  
4 ยนูิต 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
จากทพีารค์ 30 ปี 

กรรมสทิธิใ์น 
อาคารคลงัสนิคา้ 

นิคมอตุสาหกรรม 
อมตะซิต้ี 

จ านวน  
2 ยนูิต 

กรรมสทิธิ ์
ในทีด่นิ 

กรรมสทิธิ ์
ในอาคาร
โรงงาน 

โครงการไทคอน  
โลจิสติคส ์พารค์  

อีสเทิรน์ ซีบอรด์ 2 

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 และ
สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ

จากทพีารค์ 
ประมาณ 28 ปี  

(ถงึ 21 ก.พ. 2586) 

สทิธกิารเช่า 
อาคารคลงัสนิคา้  

รายละเอียด
ทรพัยสิ์น
ท่ีทรสัตจ์ะ

ลงทุน 

ท่ีดิน 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
เนื้อทีร่วมประมาณ 99 ไร่ 0 งาน 98.5 ตารางวา 

ท่ีดิน 
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน  92.2 ตารางวา 

สิทธิการเช่าและการเช่าช่วงท่ีดิน 
เนื้อทีร่วมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา 
(แบ่งเป็นสทิธกิารเช่าประมาณ 32 ไร ่3 งาน 73.6 ตารางวา และการ
เช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 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 

มลูค่าท่ีทรสัต์
จะลงทุน 

ไมเ่กนิ 2,838 ลา้นบาท ไมเ่กนิ 1,412 ลา้นบาท 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 
หมายเหตุ  * อาคารคลงัสนิคา้ หมายถงึ อาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเกบ็สนิคา้ รวมถงึส่วนควบของอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานดงักล่าว    

** รวมถงึส่วนควบของอาคารโรงงานดงักล่าว 
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แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของทรพัยสิ์นท่ีทรสัตล์งทุนครัง้แรก 

 
 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 
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ท าเลทีต่ัง้ 
คลงัสนิคา้และโรงงานทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ รวมทัง้สิน้ 11 แห่ง โดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้ 
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 
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 าบลสรุศกัดิแ์ละต 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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ขอ้มลูทัว่ไปของคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่า 
 

ตำรำงสรปุขอ้มูลของคลงัสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำแยกตำมท่ีตัง้ 

โครงกำร / นิคมอตุสำหกรรม / สวนอตุสำหกรรม 
จ ำนวนอำคำร 

(ยูนิต) 
พืน้ท่ีอำคำร

ประมำณ (ตร.ม.) 
อำยอุำคำร 
เฉล่ีย (ปี)* 

คลงัสินค้ำ 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา 4 5,540 2.1 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 4 15,800 1.9 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 5 44,418 0.7 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2  2 9,750 1.2 
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 9 74,995 0.2 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี 1 10,020 - 

รวมคลงัสินค้ำ 25 160,523 0.6 
โรงงำน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ 2 6,750 4.5 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 11 33,350 0.5 
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 4 8,675 8.8 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 1,625 7.3 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี 2 3,600 1.4 

รวมโรงงำน 20 54,000 2.6 
หมายเหตุ 
*  ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 อายุอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานเฉลีย่ค านวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของพืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้และ

โรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรมตามล าดบั 

ส าหรบัอายุของสิง่ปลูกสรา้งทีท่รสัต์จะลงทุนในครัง้แรกนัน้ มสีภาพดแีละใหม่ โดยอาคารส่วนใหญ่มอีายุน้อย
กว่า 4 ปี โดยหากคดิเป็นอตัราสว่นของพืน้ทีอ่าคาร จะพบว่าพืน้ทีท่ ัง้หมดของอาคารคลงัสนิคา้ทีใ่หเ้ช่ามอีายุเฉลีย่น้อย
กว่า 4 ปี และพืน้ทีร่อ้ยละ 75.09 ของพืน้ทีอ่าคารโรงงานมอีายุเฉลีย่น้อยกว่า 4 ปี  

 
  



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 22 จาก 76 

 

อายุของอาคารคลงัสนิคา้และโรงงาน 
ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกสว่นใหญ่เป็นอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานทีม่อีายุน้อยกว่า 4 ปี โดยมี

รายละเอยีดของอายุอาคาร ดงัต่อไปนี้ 

อายุอาคาร 
คดิเป็นอตัราสว่นของ 

พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ทัง้หมด (รอ้ยละ) 
คดิเป็นอตัราสว่นของ 

พืน้ทีอ่าคารโรงงานทัง้หมด (รอ้ยละ) 
น้อยกว่า 4 ปี 100.00 75.09 
ตัง้แต่ 4 ถงึ 8 ปี - 12.83 
มากกว่า 8 ปี - 12.08 

รวม 100.00 100.00 

ทีม่า ทพีารค์และไทคอน 
หมายเหตุ ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

 
อตัราการเช่าพืน้ที ่
การลงทุนครัง้แรกประกอบดว้ยคลงัสนิคา้จ านวน 25 ยนูิต และโรงงานจ านวน 20 หลงั โดยมรีายละเอยีดอตัรา

การเช่าพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 30 ม.ิย. 2557 
คลงัสนิคา้ - 36.51 69.64 94.87 
โรงงาน 100.00 62.08 92.30 94.12 

รวม 100.00 48.59 69.04 94.66 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
1. อตัราการเช่าพืน้ที ่ค านวณจากการมอียู่ของผูเ้ช่ารายเดอืนของงวดนัน้ๆ ของคลงัสนิคา้ และ/หรอืโรงงานทีส่รา้งเสรจ็   
2. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  ยงัไม่มคีลงัสนิคา้ทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

อายุคงเหลอืของสญัญาเช่า 
การลงทุนครัง้แรกมรีายละเอยีดการครบก าหนดอายุสญัญาเช่าในแต่ละปีของคลงัสนิคา้และโรงงาน ดงัต่อไปนี้ 

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

ภายในปี 2558 12.18 11.29 
ภายในปี 2559 25.79 37.46 
ภายในปี 2560 15.10 6.75 
หลงัจากปี 2560 46.93 44.50 

รวม 100.00 100.00 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
1. รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
2. ยกเวน้ คลงัสนิคา้ W 20 ซึง่มสีญัญาเช่าแลว้ ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา ซึง่รายไดท้ีน่ ามาค านวณเป็นรายได้
ค่าเช่าและบรกิารของสญัญาเช่าทีจ่ะเริม่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2558   
3. การค านวณขา้งตน้ ไมร่วมรายไดข้องคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่ W1/2 ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค บางพล ี1 ซึ่ง 
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมผีูเ้ช่า 
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ขอ้มลูผูเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน 
การลงทุนครัง้แรกมรีายละเอยีดขอ้มลูผูเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงานจ าแนกตามสญัชาตขิองผูเ้ช่าดงัต่อไปนี้ 

คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ)* 
ผูเ้ช่า (คลงัสนิคา้) ผูเ้ช่า (โรงงาน) 

  
ผูเ้ช่า (คลงัสนิคา้และโรงงาน) 

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
1. รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
2. ยกเวน้คลงัสนิคา้ W 20 ซึง่มสีญัญาเช่าแลว้ ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา ซึง่รายไดท้ีน่ ามาค านวณเป็นรายไดค้่าเช่าและ
บรกิารของสญัญาเช่าทีจ่ะเริม่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2558   
3. การค านวณขา้งตน้ ไมร่วมรายไดข้องคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่ W1/2 ทีโ่ครงการไทคอนโลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ซึง่ ณ วนัที ่30
มถุินายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมผีูเ้ช่า 
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การลงทุนครัง้แรกมรีายละเอยีดผูเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน จ าแนกตามประเภทธุรกจิดงัต่อไปนี้ 
คดิเป็นอตัราสว่นรายไดต่้อรายไดร้วม (รอ้ยละ)* 

ประเภทธุรกจิ (คลงัสนิคา้) ประเภทธุรกจิ (โรงงาน) 

  
ประเภทธุรกจิ (คลงัสนิคา้และโรงงาน) 

 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 
หมายเหตุ 
1. รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
2. ยกเวน้คลงัสนิคา้ W 20 ซึง่มสีญัญาเช่าแลว้ ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา ซึ่งรายไดท้ีน่ ามาค านวณเป็นรายไดค้่าเช่าและ
บรกิารของสญัญาเช่าทีจ่ะเริม่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2558   
3. การค านวณขา้งตน้ ไมร่วมรายไดข้องคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่ W1/2 ทีโ่ครงการไทคอนโลจสิตคิส์ พาร์ค บางพล ี1 ซึ่ง ณ วนัที ่30 
มถุินายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมผีูเ้ช่า 
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ขอ้มลูผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 
คลงัสนิคา้ 

ล าดบั รายชื่อผูเ้ช่า คดิเป็นอตัราสว่น
รายไดต่้อรายได้
รวม(รอ้ยละ) 

อายุสญัญา
เช่า 
(ปี) 

ปีทีค่รบก าหนด
อายุสญัญาเช่า

(พ.ศ.) 

สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Mitsubishi Motor (Thailand) Co., Ltd. 14.49 3 2559 ญีปุ่น่ ยานยนต ์

2 Siam Makro Pcl. 14.48 10 2567 ไทย อุปโภค บรโิภค 

3 Central Family Mart Co., Ltd. 9.48 10 2567 ไทย อุปโภค บรโิภค 

4 Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. 8.12 9 2566 ญีปุ่น่ อเิลก็ทรอนิคส ์

5 DSV Air & Sea Co., Ltd. 7.46 6 2562 เดนมารก์ โลจสิตคิส ์

รวม  54.03  
 
โรงงาน 

ล าดบั รายชื่อผูเ้ช่า คดิเป็น
อตัราสว่น
รายไดต่้อ
รายไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

อายุสญัญา
เช่า 

โดยประมาณ 
(ปี) 

ปีทีค่รบก าหนดอายุ
สญัญาเช่า (พ.ศ.) 

สญัชาต ิ ประเภทธุรกจิ 

1 Global Piping Solutions Co., Ltd. 44.50 5 2561 (2,500 ตร.ม.) 
2562 (16,450 ตร.ม.) 

ไซปรสั อุตสาหกรรม
เกีย่วกบัการ
ผลติท่อ 

2 KB Systems (Thailand) Co., Ltd. 9.15 3 2558 (2,550 ตร.ม.) 
2559 (2,750 ตร.ม.) 

เยอรมนั อเิลก็ทรอนิคส ์

3 Trancy Logistics (Thailand) Co., 
Ltd. 

6.75 3 2560 
 

ญีปุ่น่ โลจสิตคิส ์

4 Johnan Corporation (Thailand) Ltd. 
/3M Thailand Ltd. 

6.41 3 2559 ญีปุ่น่ ยานยนต ์

5 Asahi Bearing (Thailand) Co., Ltd. 6.21 3 2559 ญีปุ่น่ ยานยนต ์

รวม  73.02   
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

หมายเหตุ 
1. รายไดร้วมทีใ่ชใ้นการค านวณจะเป็นรายไดร้วมตามสญัญาเช่าส าหรบัเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
2. ยกเวน้คลงัสนิคา้ W 20 ซึง่มสีญัญาเช่าแลว้ ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา ซึง่รายไดท้ีน่ ามาค านวณเป็นรายไดค้่าเช่าและบรกิาร
ของสญัญาเช่าทีจ่ะเริม่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2558   
3. การค านวณขา้งตน้ ไมร่วมรายไดข้องคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั ไดแ้ก่ W1/2 ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี  1 ซึง่ ณ วนัที ่30 
มถุินายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมผีูเ้ช่า 
  



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 26 จาก 76 

 

โครงสรำ้งรำยได้และค่ำใช้จำ่ยหลกัของคลงัสินค้ำและโรงงำนก่อนกำรลงทุนโดยทรสัต ์
โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของคลงัสนิคา้และโรงงานก่อนการลงทุนโดยทรสัตม์รีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงสรำ้งรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลกั  (หน่วย: ลา้นบาท) 
คลงัสินค้ำ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 

รายไดค้่าเช่าหลกั - 1.39 21.47 30.67 
รายไดค้่าบรกิาร - 1.15 17.89 25.68 
รายไดค้่าบรกิารสว่นกลาง - 0.04 2.35 3.97 

รายไดค้่าเช่ารวม - 2.58 41.71 60.33 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร - 0.06 0.07 0.32 

โรงงำน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
รายไดค้่าเช่าหลกั 13.05 9.80 22.47 21.00 
รายไดค้่าบรกิาร 10.95 8.11 18.91 18.93 

รายไดค้่าเช่ารวม 24.00 17.91 41.38 39.93 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคาร 0.06 5.84 3.51 0.12 
ทีม่า ทพีารค์และไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกประกอบดว้ยคลงัสนิคา้จ านวน 25 ยนูิต และโรงงานจ านวน 20 หลงั โดยมี
ขอ้มลูในอดตีเกีย่วกบัอตัราการเช่าพืน้ที ่อตัราค่าเช่าเฉลีย่  พืน้ทีเ่ช่า จ านวนอาคารทีส่รา้งเสรจ็ ดงัต่อไปนี้ 

 
อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ีในอดีต 

คลงัสินค้ำและโรงงำน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 100.00 48.59 69.04 94.66 

คลงัสินค้ำ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) - 36.51 69.64 94.87 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) - 136.88 140.83 153.91 
พืน้ทีเ่ช่า (ตร.ม.) - 25,540 55,990 118,012 
จ านวนคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูิต) - 9 14 23 

โรงงำน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ไตรมำส 2 ปี 2557 
อตัราการเช่าพืน้ที ่(รอ้ยละ) 100.00 62.08 92.30 94.12 
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดอืน) 178.09 183.33 184.17 185.63 
พืน้ทีเ่ช่า (ตร.ม.) 13,450 17,700 29,150 45,000 
จ านวนโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ (ยนูติ) 6 8 13 17 
ทีม่า ไทคอน ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

หมายเหตุ: 
 อตัราค่าเช่าเฉลีย่ค านวณจากค่าเช่าตามสญัญาทีม่กีารปรบัปรุงโดยหกัค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก (Rent-free Period) และ
ถ่วงน ้าหนกัดว้ยขนาดของพืน้ทีเ่ช่าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ ช่วงเวลาทีอ่า้งองิตามตาราง 

 อตัราการเช่าพืน้ที ่ค านวณจากการมอียู่ของผูเ้ช่ารายเดอืนของงวดนัน้ๆ ของคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็ 
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การวเิคราะหโ์ครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัของคลงัสนิคา้และโรงงานก่อนการลงทุนโดยทรสัต ์
โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายหลกัและผลการด าเนินงานในอดตีของคลงัสนิคา้และโรงงานทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้

แรกทีแ่สดงอยู่ในเอกสารฉบบันี้ อาจมคีวามแตกต่างไปจากโครงสร้างรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลกัและผลการด าเนินงานใน
อนาคตของทรสัต ์เน่ืองจากโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิของอุตสาหกรรมคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่ามลีกัษณะเฉพาะโดย
ผู้พฒันาคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่าจะสร้างโรงงานขึน้มาใหม่ หาผู้เช่าเพื่อเช่าคลงัสนิค้าและโรงงานที่สร้างแล้วเสร็จ
ดงักล่าว และระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการขายกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารเช่าในคลงัสนิคา้และโรงงานทีส่รา้งเสรจ็และมผีูเ้ช่า
ดงักล่าว เพื่อพฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าเพิม่เตมิในอนาคต ทัง้นี้ โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิในรูปแบบดงักล่าวมี
ความแตกต่างจากโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมซึ่งโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัและผลการ
ด าเนินงานในอดตีอาจแสดงแนวโน้มโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัและผลการด าเนินงานได้บางส่วน เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น ดงันัน้ โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลกัและผลการด าเนินงานในอดตีของทรสัต์ใน
อนาคตอาจแตกต่างจากโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยหลกัและผลการด าเนินงานในอดตีของทรสัตใ์นอดตีอย่างมนียัส าคญั 
 

คลงัสนิคา้ 
รายไดห้ลกัของคลงัสนิคา้ทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าหลกั รายไดค้่าบรกิาร และรายได้

ค่าบรกิารสว่นกลาง (ถา้ม)ี โดยในปี 2554 คลงัสนิคา้ทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกยงัก่อสรา้งไม่เสรจ็ ดงันัน้ จงึไม่มีรายไดจ้าก
คลงัสนิคา้ดงักล่าว ส าหรบัปี 2555 และ 2556 คลงัสนิคา้ทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกสรา้งเสรจ็แลว้เพยีง 9 และ 14 ยูนิต จาก 
25 ยูนิตของคลงัสนิคา้ทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกทัง้หมด รายไดค้่าเช่ารวม 2.58 และ 41.71 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบั
ไตรมาส 2 ปี 2557 คลงัสนิคา้ทีท่รสัต์จะลงทุนสรา้งแลว้เสรจ็เพิม่ขึน้เป็น 23 ยูนิต จาก 25 ยูนิต หรอืพืน้ทีเ่ช่า 118,012 
ตารางเมตรจาก 160,523 ตารางเมตรทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก รายไดค้่าเช่ารวมเพิม่ขึน้เป็น 60.33 ลา้นบาท ส าหรบัค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารของคลงัสนิคา้ทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามปรมิาณคลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็
ในแต่ละปี  

เมื่อพิจารณาถึงอตัราการเช่าพื้นที่ของคลงัสนิค้าที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกพบว่ามแีนวโน้มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
36.51 ในปี 2555 เป็น 94.87 ในไตรมาส 2 ปี 2557 อย่างไรกต็าม อตัราค่าเช่าเฉลีย่ของคลงัสนิคา้ในแต่ละปีมไิดบ้่งบอก
ถึงแนวโน้มอตัราค่าเช่าคลงัสนิค้าในตลาด หรอืแนวโน้มอตัราค่าเช่าของคลงัสนิค้าที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก เนื่องจาก
คลงัสนิคา้ทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกมที าเลทีต่ัง้อยู่ในโครงการและสวนอุตสาหกรรมกว่า 6 ท าเล โดยแต่ละท าเลทีต่ัง้มอีตัรา
ค่าเช่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ แนวโน้มอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของคลงัสนิคา้ในแต่ละปีจะขึน้อยู่กบัจ านวนคลงัสนิคา้
ทีส่รา้งเสรจ็และมผีูเ้ช่าในแต่ละปีว่าตัง้อยู่บนท าเลทีต่ัง้ใดเป็นหลกัและค่าเช่าคลงัสนิคา้ในโครงการและสวนอุตสาหกรรมที่
สร้างเสร็จและมผีู้เช่าในแต่ละปีมีอตัราสูงหรอืต ่ากว่าคลงัสนิค้าที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกยูนิตอื่นๆ อีกทัง้ อตัราค่าเช่า
คลงัสนิคา้ยงัแตกต่างกนัระหว่างอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รปูพรอ้มใหเ้ช่า (Ready-Build) และอาคารคลงัสนิคา้ตามรูปแบบที่
ผูเ้ช่าต้องการ (Custom-Built) อกีดว้ย ดงันัน้ การเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของคลงัสนิคา้ในปี 2555 ถงึ 2556 (3.95 
บาท/ตร.ม.) และปี 2556 ถงึไตรมาส 2 ปี 2557 (13.08 บาท/ตร.ม.) เนื่องจากคลงัสนิคา้ที่น ามาค านวณหาอตัราค่าเช่า
เฉลีย่ในแต่ละปีมที าเลและลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัเท่านัน้ 

 
โรงงาน 
รายไดห้ลกัของโรงงานทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าหลกั รายไดค้่าบรกิาร โดยในปี 2554 

ถงึ 2556 โรงงานทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกสรา้งเสรจ็แลว้เพยีง 6 ยูนิต 8 ยูนิตและ 13 ยูนิต ตามล าดบั จาก 20 ยูนิตของ
โรงงานที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกทัง้หมด รายได้ค่าเช่ารวม 24.00 ล้านบาท 17.91 ล้านบาท และ 41.38 ล้านบาท 
ตามล าดบั ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2557 โรงงานทีท่รสัตจ์ะลงทุนสรา้งแลว้เสรจ็เพิม่ขึน้เป็น 17 ยูนิต จาก 20 ยูนิต หรอืพืน้ที่
เช่า 45,000 ตารางเมตรจาก 54,000 ตารางเมตรทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก รายไดค้่าเช่ารวมเพิ่มขึน้เป็น 39.93 ลา้นบาท 
เมื่อพจิารณาถึงอตัราการเช่าพื้นทีข่องโรงงานที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกพบว่ามแีนวโน้มลดลงจากร้อยละ 100.00 ในปี 
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2554 เป็นรอ้ยละ 62.08 และรอ้ยละ 92.30 ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดบั เนื่องจากโรงงานทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกที่
ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และสวนอุตสาหกรรมโรจนะประสบมหาอุทกภยัในปี 2554 คดิเป็นร้อยละ 
19.07 ของพืน้ทีโ่รงงานทัง้หมดทีท่รสัต์จะลงทุนในครัง้แรก อย่างไรกต็ามในไตรมาส 2 ปี 2557 โรงงานทีท่รสัต์จะลงทุน
ครัง้แรกมอีตัราการเช่าพืน้ทีร่อ้ยละ 94.12 ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอาคารโรงงานทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ตามปรมิาณโรงงานทีส่รา้งเสรจ็ในแต่ละปี อย่างไรกต็ามเนื่องจากผลกระทบจากมหาอุทกภยัในปี 2554 
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมโรงงาน ในปี 2555 และปี 2556 จงึสงูกว่าปกตเิป็นจ านวน 5,841,408 บาท และ 3,512,907 บาท 
ตามล าดบั ซึง่ในปจัจุบนัโรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมหาอุทกภยัในปี 2554 ไดถู้กสรา้งระบบป้องกนัอุกทภยัแลว้ 

ส าหรบัอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของโรงงานในแต่ละปีมไิดบ้่งบอกถงึแนวโน้มอตัราค่าเช่าโรงงานในตลาด หรอืแนวโน้ม
อัตราค่าเช่าของโรงงานที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก เนื่องจากโรงงานที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้แรกมีท าเลที่ตัง้อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม 5 ท าเล โดยแต่ละท าเลที่ตัง้มอีตัราค่าเช่าพืน้ทีโ่รงงานทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ แนวโน้ม
อตัราค่าเช่าเฉลีย่ของโรงงานในแต่ละปีจะขึน้อยู่กบัจ านวนโรงงานทีส่รา้งเสรจ็และมผีูเ้ช่าในแต่ละปีว่าตัง้อยู่บนท าเลทีต่ัง้ใด
เป็นหลกัและค่าเช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมทีส่รา้งเสรจ็และมผีู้เช่าในแต่ละปีมอีตัราสงูหรอืต ่ากว่า
โรงงานทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกยนูิตอื่นๆ ดงันัน้ การเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของโรงงานในปี 2554 ถงึ 2555 (5.24 
บาท/ตร.ม.) ในปี 2555 ถงึ 2556 (0.84 บาท/ตร.ม.) และในปี 2556 ถงึไตรมาส 2 ปี 2557 (1.46 บาท/ตร.ม.) เนื่องจาก
โรงงานที่น ามาค านวณหาอตัราค่าเช่าเฉลีย่ในแต่ละปีมที าเลและลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั เช่น อตัราค่าเช่าโรงงานทางฝ ัง่
ตะวนัออกของกรุงเทพ จะมอีตัราค่าเช่าสงูกว่า อตัราค่าเช่าโรงงานทางฝ ัง่ภาคเหนือของกรุงเทพ เป็นตน้ 
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การประกนัภยัของทรพัยส์นิทีท่รสัตล์งทุนครัง้แรก  
กรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่ าคญัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีท่รสัตล์งทุนครัง้แรกซึง่ปจัจุบนัทพีารค์และไทคอน (แลว้แต่กรณี) 

เป็นผูเ้อาประกนัมรีายละเอยีดส าคญัดงันี้ 
1. การประกนัภยัทรพัยส์นิส าหรบัความเสีย่งทุกประเภท (All Risks Insurance) 
ปจัจุบนัทรพัยส์นิทีท่รสัต์ลงทุนครัง้แรกมกีารท าประกนัภยัทรพัยส์นิส าหรบัความเสีย่งทุกประเภทตามเงื่อนไข

และข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกนัภัย โดยมีการก าหนดวงเงินคุ้มครองให้สอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้างทดแทน
ทรพัย์สนิในกรณีที่เกดิความเสยีหาย ทัง้นี้ทุนประกนัที่ก าหนดไว้ส าหรบัทรพัย์สนิดงักล่าว ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 
2557 ม ีดงัต่อไปนี้ 

 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 
ราคาประเมนิวธิตีน้ทุนทดแทนเฉลีย่ของผูป้ระเมนิอสิระทัง้ 2 ราย ส าหรบัคลงัสนิคา้ และโรงงาน จะอยู่ทีป่ระมาณ 

12,700 และ 12,600 บาทต่อตารางเมตร (ตามล าดบั)   โดยการประเมนิดงักล่าวไดร้วมตน้ทุนของเสาเขม็ใต้ดนิ และ ลาน
คอนกรตีบรเิวณรอบตวัอาคารเขา้ไปดว้ย ซึง่ตน้ทุนดงักล่าวนัน้จะไม่รวมอยู่ในรายการทีถู่กเอาประกนัภยั อกีทัง้ทางตน้ทุน
การก่อสรา้งของกลุ่มไทคอนมคีวามประหยดัทางขนาด (Economic of scale) ท าใหส้ามารถประหยดัตน้ทุนไดม้ากกว่าเมื่อ
เทยีบกบัผูป้ระกอบการรายย่อยปกต ิทางผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึมคีวามเหน็ว่าการท าประกนัภยัตามทุนประกนัทีท่างกลุ่ม
ไทคอนไดจ้ดัท าไวแ้ลว้นัน้ เพยีงพอ เหมาะสมและไม่ท าใหท้รสัตต์อ้งมคี่าใชจ้่ายในการจดัหาประกนัภยัทีไ่ม่สมเหตุสมผล 

ทัง้นี้ ทพีารค์และไทคอนจะด าเนินการโอนสทิธใินการรบัผลประโยชน์ในประกนัภยัส าหรบัความเสีย่งทุกประเภท 
ทัง้ทรพัยส์นิทีล่งทุนในกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าใหท้รสัตเ์ป็นผูร้บัผลประโยชน์ 

2. การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 
ปจัจุบนั ทพีารค์ และ/หรอื ไทคอน และ/หรอื บรษิทัย่อย รวมถงึ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TFUND) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ทพีาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน อินดสั 
เทรยีล โกรท (TGROWTH) ไดท้ าประกนัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก ในส่วนของความเสยีหายต่อทรพัยส์ิน และ/หรอื 
ความบาดเจ็บต่อร่างกาย อนัเกดิจากทรพัย์สนิทัง้หมดที่อยู่ภายใต้การบรหิารของทีพาร์ค และ/หรือไทคอน และ/หรือ 
บรษิทัย่อย รวมถงึกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TFUND) และ/หรอื กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์
(TLOGIS) และ/หรอื กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (TGROWTH) ตามเงื่อนไขและ
ขอ้ก าหนดในกรมธรรมป์ระกนัภยั ในวงเงนิทุนประกนัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอกทัง้สิน้ 50 ลา้นบาท โดยทพีารค์
และไทคอนจะด าเนินการใหท้รสัตเ์ขา้เป็นผูเ้อาประกนัหรอืผูเ้อาประกนัร่วมตามสดัสว่นในความคุ้มครองจากการประกนัภยั
ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 

ทีแมนจึงมีความเห็นว่า ทุนประกันส าหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากเป็นวงเงนิทีน่่าจะเพยีงพอต่อการคุม้ครองความบาดเจบ็และเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อบุคคลภายนอก 

3. การประกนัภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 
ปจัจุบนักรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยดุชะงกัส าหรบัทรพัยส์นิทีท่รสัตล์งทนุครัง้แรก ระบุใหท้พีารค์และไทคอนเป็น

ผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัผลประโยชน์ เพื่อชดเชยความเสยีหายจากการสญูเสยีรายไดใ้นกรณีธุรกจิหยุดชะงกัอนัเป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากผลของความเสยีหายทีเ่กดิจากภยัทุกประเภทภายใต้ความคุม้ครองของประกนัภยักลุ่ม โดยก าหนดใหว้งเงนิ
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เอาประกนัภยัค านวณจากประมาณการค่าเช่าและค่าบริการที่ทีพาร์คและไทคอนจะได้รบัในระยะเวลาตามจรงิที่ได้รบั
ผลกระทบแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน (เงื่อนไขและระยะเวลาความคุม้ครองอาจเปลีย่นแปลงไดเ้มื่อต่ออายุประกนัภยั) โดยทพีารค์
และไทคอนจะด าเนินการใหท้รสัตเ์ขา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์หรอืผูร้บัผลประโยชน์ร่วมตามสดัสว่นในความคุม้ครองจากการ
สญูเสยีรายไดใ้นกรณีธุรกจิหยุดชะงกั 
ทัง้นี้ ทแีมนมคีวามเหน็ว่าการประกนัภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกัทีไ่ดม้กีารจดัท าในขา้งตน้มคีวาม เหมาะสม เน่ืองจากความ
คุม้ครองขา้งตน้น่าจะครอบคลุมความเสยีหายในกรณีทีท่รพัยส์นิทีท่รสัตเ์ขา้ลงทุนเสยีหายและไม่สามารถจดัหา
ผลประโยชน์ได ้

จุดเด่นของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 

1. ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกตัง้อยู่ในท าเลทีด่ ี

ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกในทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าทีม่ศีกัยภาพจ านวน  45 ยูนิต ตัง้อยู่ใน
โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวมทัง้สิน้ 11 โครงการ โดยทุกโครงการซึ่ง
เป็นทีต่ัง้ของคลงัสนิคา้และโรงงานทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกตัง้อยู่ในท าเลทีม่กีารคมนาคมสะดวกเช่นตัง้อยู่บนทางสายหลกั
ที่สามารถเข้าถึงศูนย์การขนส่งทางอากาศหรอืทางน ้าที่ส าคญัได้ เช่น สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ 
(คลองเตย) ท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงั หรอืสถานีรถไฟ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้แก่ผู้เช่าได้ อกีทัง้ที่ตัง้ของ
ทรพัย์สนิดงักล่าวยงัเชื่อมต่อกบัเสน้ทางคมนาคมสายหลกัที่เชื่อมต่อไปยงัภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น ถนน            
บางนา-ตราด ถนนสายเอเซยี จงึท าใหผู้เ้ช่าสามารถขนสง่สนิคา้มายงักรุงเทพมหานครและปรมิณฑลรวมทัง้จงัหวดัทีเ่ป็น
ศูนย์กลางธุรกิจในภูมภิาคต่างๆ หรือกระจายสนิค้าไปยงัจงัหวดัอื่นๆ ของประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ชายแดนตดิกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าจ านวน 20 หลงัทีท่รสัต์จะลงทุนนัน้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (“กนอ.”) ซึง่ก าหนดใหผู้พ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมต้องจดัหาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และการ
บรกิารทีไ่ดม้าตรฐานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กนอ. ยงัไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษ ีการอนุญาตใหบ้รษิทัต่างประเทศครอบครองทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม และผ่อนผนักฎและขอ้บงัคบัการอนุมตัต่ิางๆ 
โดยสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวจะมอียู่เฉพาะทีด่นิทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและขึน้อยู่กบันิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนัน้ๆ 
จงึเป็นสิง่จูงใจให้ผูเ้ช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะต่อสญัญาเช่าโรงงานทีน่ิคมอุตสาหกรรมนัน้ๆ เพื่อรกัษา
สทิธปิระโยชน์ดงักล่าว 

2. ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกมคีุณภาพสงู 

คลงัสนิค้าที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกจะมทีัง้คลงัสนิค้าส าเรจ็รูปพร้อมให้เช่า (Ready-Built) และคลงัสนิค้าตาม
รปูแบบทีผู่เ้ช่าตอ้งการ (Custom-Built) ซึง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่ป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัเหมาะแก่การเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ทีด่ ี
คลงัสนิคา้ทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกนัน้สามารถรองรบัระบบการจดัการคลงัสนิคา้สมยัใหม่ โดยตวัอาคารจะมกีารออกแบบ
โดยค านึงถงึระยะห่างของช่วงเสา การรบัน ้าหนักของพืน้อาคาร ความสูงของอาคาร จ านวนประตูส าหรบัขนถ่ายสนิค้า 
และอุปกรณ์ช่วยปรบัระดบัพืน้ใหม้คีวามลาดชนัทีเ่หมาะสมกบัความสงูของรถขนสนิคา้ ซึง่ท าใหค้ลงัสนิคา้ทีท่รสัตจ์ะลงทุน
ครัง้แรกนัน้มศีกัยภาพสงูทีจ่ะตอบสนองต่ออุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้และอุปทานทีม่จี ากดั 

ในดา้นอุปสงคน์ัน้ผูป้ระกอบการดา้นโลจสิตคิสส์ว่นใหญ่มนีโยบายทีจ่ะเช่าคลงัสนิคา้และไม่ตอ้งการลงทุนเพื่อเป็น
เจา้ของทรพัยส์นิเนื่องจากผูป้ระกอบการตอ้งการจ ากดัจ านวนเงนิลงทุนและมุ่งลงทุนเฉพาะทรพัยส์นิประเภทยานพาหนะ 
อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่างๆ รวมทัง้การพฒันาบุคลากรอนัเป็นทรพัย์สนิหลกัที่จ าเป็นต่อกิจการและเป็นการรกัษา
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ นอกจากนี้  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังก่อให้เกิดต้นทุนสูง รวมทัง้
ผูป้ระกอบการเหล่านี้ยงัไม่ช านาญในการลงทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยตนเอง 
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ในดา้นอุปทานพบว่าปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารคลงัสนิค้าใหเ้ช่ากระจายอยู่ในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เช่น บรเิวณถนนสายหลกัเช่นถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 แต่คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าส่วนใหญ่จะมคีุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน เช่น พื้นที่อาคารรบัน ้าหนักได้น้อย มีรูปแบบอาคารที่ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสนิค้า พื้นที่จดัเก็บไม่
เหมาะสม ท าใหจ้ดัเกบ็สนิคา้ไดน้้อย หรอืคน้หาสนิคา้ไดย้าก รวมทัง้ไม่มรีะบบสาธารณูปโภคทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกจิขนส่งและคลงัสนิคา้ได ้เช่น ระบบระบายน ้าทีด่ ีระบบถนนทีส่ามารถรองรบัรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ได ้

ส าหรบัโรงงานที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานทีพ่ฒันาขึน้ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถ
ดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้เช่าได้ ขนาดของโรงงานส่วนใหญ่มพีื้นที่ขนาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 
ตารางเมตร พืน้โรงงานสามารถรบัน ้าหนักไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 3 ตนัต่อตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้งโดยใชโ้ครงสรา้งหลงัคา
เหลก็ซึง่ไม่ตอ้งมเีสารองรบัหลงัคาโรงงานท าใหไ้ดพ้ืน้ทีใ่ชส้อยสงูสุด มรีัว้กัน้เป็นสดัส่วนพรอ้มดว้ยป้อมยาม รวมทัง้พืน้ที่
จอดรถและพืน้ทีส่ าหรบัขนถ่ายสนิคา้ และทแีมนคาดว่าผูเ้ช่าโรงงานในปจัจุบนัสว่นใหญ่จะต่ออายุสญัญาเช่าเนื่องจากผูเ้ช่า
โรงงานสว่นใหญ่ไดล้งทุนตดิตัง้เครื่องจกัรขนาดใหญ่รวมทัง้อุปกรณ์ในการผลติท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยไปยงัโรงงานอื่นจะมี
ตน้ทุนสงูในการยา้ยและใชเ้วลาในการด าเนินการยา้ย รวมทัง้ผูเ้ช่าโรงงานยงัคงตอ้งการรกัษาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ในนิคม
อุตสาหกรรมนัน้ๆ ทีไ่ดร้บัจาก กนอ. นอกจากนี้ โรงงานทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานทีม่อีายุการใช้
งานต ่า (สภาพใหม่) และก่อสรา้งตามแบบทีไ่ดม้าตรฐานท าใหส้ามารถรองรบัต่อความตอ้งการใชง้านเพื่อการอุตสาหกรรม
ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 

ในดา้นอุปสงคส์ าหรบัโรงงานใหเ้ช่านัน้ สว่นใหญ่จะมาจากผูป้ระกอบการชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาตัง้ฐานการผลติใน
ประเทศไทยโดยไม่ต้องการถอืกรรมสทิธิใ์นโรงงานโดยการทีป่ระเทศไทยตัง้อยู่ในศูนยก์ลางของภูมภิาคอาเซยีนท าให้มี
แรงงานทีม่ทีกัษะ ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทีด่ ีกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่อือ้อ านวยต่อการลงทุน ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอประเทศ
ผูผ้ลติขนาดใหญ่เช่นจนีและญี่ปุ่น รวมทัง้การทีเ่ศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบา้นเตบิโตอย่างสงูท าใหมู้ลค่าการลงทุนจาก
ผูผ้ลติต่างประเทศมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องและสง่ผลใหม้คีวามตอ้งการเช่าโรงงานมากขึน้ 

3. ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูน้ าในธุรกจิการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงานทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ
สงู 

ส าหรบัทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ที
พารค์”) เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และบรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงาน ทพีารค์และไทคอนเป็นผูน้ าและ
ผูบุ้กเบกิธุรกจิในดา้นการพฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่า โดยทพีารค์เป็นผูพ้ฒันาคลงัสนิคา้ทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน
สงู และมสี่วนแบ่งการตลาดมากทีสุ่ดในภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย ณ สิน้สุดเดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2557 ทพีารค์มพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 860,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 41 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาค
กลางและภาคตะวนัออกทัง้หมด ส าหรบัไทคอนเป็นผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานใหเ้ช่าทีม่สี่วนแบ่งการตลาด
มากทีส่ดุในภาคกลางและภาคตะวนัออกเช่นกนั โดยจากขอ้มูล ณ สิน้เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 ไทคอนมพีืน้ทีใ่หเ้ช่าของ
โรงงานใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 1,026,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานให้เช่าทัง้หมดในภาคกลาง
และภาคตะวนัออก อกีทัง้บรษิทัทัง้สองมปีระสบการณ์ในการบรหิารการเช่าพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีเ่ป็นคลงัสนิคา้และโรงงาน
มานานกว่า 9 ปี และ 24 ปีตามล าดบั ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกจิคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่ารวมทัง้มคีวาม
เชี่ยวชาญในด้านการตลาดในการหาผู้เช่ารายใหม่ การสร้างและรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้เช่าที่เป็นลูกค้าปจัจุบนั 
ตลอดจนการบรหิารรายได้และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ภายในกลุ่มไทคอนยงัมบีุคลากรที่มปีระสบการณ์ทัง้ทีเ่ป็นทมีงาน
ก่อสรา้งซึง่ประกอบดว้ยสถาปนิก วศิวกร และผูจ้ดัการโครงการ ซึง่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสรา้งโดยตรง อกีทัง้ยงัมเีจา้หน้าที่
ให้บรกิารช่วยเหลอืลูกค้าในการขอใบอนุญาตและจดัหาสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้การ
ใหบ้รกิารขอใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัคนต่างชาติ และการใหบ้รกิารทัว่ๆ ไปตามทีลู่กคา้ต้องการ ซึง่จะ
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ช่วยใหก้ารบรหิารทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกซึง่เป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และก่อใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสดุแก่ทรสัต์ 

4. ทรสัตม์โีอกาสทีจ่ะเตบิโตจากแผนการลงทุนทีต่่อเนื่องตามนโยบายการลงทุนของทรสัต์ 

ทรสัตม์นีโยบายการลงทุนส าหรบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิในอนาคต ทัง้การลงทุนในทรพัยส์นิของที
พารค์ ไทคอน และบรษิทัอื่นๆ ทัง้นี้ การทีท่พีารค์และไทคอนเป็นบรษิทัชัน้น าในดา้นการพฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานให้
เช่าของประเทศไทยและมปีระวตักิารด าเนินธุรกจิการพฒันาคลงัสนิค้าและโรงงานใหเ้ช่าอย่างต่ อเนื่อง จงึท าให้ทรสัต์มี
โอกาสในการลงทุนในคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าเพิม่เตมิในอนาคตได ้นอกจากกลุ่มไทคอนจะด าเนินการพฒันาอาคาร
พรอ้มใหเ้ช่าทัง้ทีเ่ป็นคลงัสนิคา้และโรงงานแลว้ กลุ่มไทคอนยงัมกีารพฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานตามแบบทีลู่กคา้ต้องการ
อกีดว้ย ซึง่เป็นประเภทของอสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัตอ์าจเลอืกลงทุนเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต นอกจากนัน้ ทรสัตย์งัมนีโยบายที่
แสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอุตสาหกรรมของบรษิัทอื่นๆ อกีด้วย โดยการลงทุนเพิม่เติมใน
ทรัพย์สินของทรัสต์ในอนาคตจะท าให้ขนาดของกองทรัสต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะท าให้มีสภาพคล่องในการซื้อขาย
หน่วยทรสัต์มากขึน้ตามมา และนอกจากนี้การลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เติมในอนาคตยงัเป็นการกระจายความเสีย่งในการ
ลงทุนของทรสัต ์

5. ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนในครัง้แรกมผีูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิทัชัน้น าและสถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง 

ผูเ้ช่าในปจัจุบนัของคลงัสนิคา้และโรงงานที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกเป็นบรษิทัชัน้น าในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) บรษิทั มติซูบชิ ิมอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั เซน็ทรลัแฟมลิีม่ารท์ 
จ ากดั  และบรษิทั ฟูจ ิซรีอ็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น ซึง่สามารถคาดการณ์ไดว้่ารายไดต้ามสญัญาเช่าจะมคีวาม
มัน่คงและต่อเน่ืองในระยะยาวตามสญัญาเช่าที่มีอยู่ในปจัจุบนั และมีแนวโน้มที่ผู้เช่าจะสามารถด าเนินธุรกจิได้อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว ท าให้มโีอกาสสงูทีส่ญัญาเช่าและบรกิารจะไดร้บัการต่อสญัญาต่อไป นอกจากนี้ บรษิทัชัน้น าขนาด
ใหญ่เหล่านี้ยงัมศีกัยภาพในการขยายธุรกจิและปรมิาณการคา้และการผลติซึง่จะท าใหม้คีวามต้องการเช่าคลงัสนิคา้หรอื
โรงงานเพิม่เตมิในอนาคต ซึง่จะท าใหท้รสัตม์โีอกาสขยายการลงทุนเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต 

6. ทรสัตแ์ละไทคอนมกีารประสานผลประโยชน์ระหว่างกนั 

เน่ืองจากไทคอนจะลงทุนในหน่วยทรสัตแ์ละเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใหญ่นบัแต่การจดัตัง้ทรสัต์ ดงันัน้เพื่อใหไ้ท
คอนได้รบัประโยชน์จากการลงทุนในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีพาร์คและไทคอนซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะ
ด าเนินการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ที่ทรสัต์ลงทุนอย่างเต็มประสิทธภิาพ เพื่อให้ทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทุกรายได้รบั
ผลตอบแทนสงูสดุ รวมทัง้ทรสัต์จะเป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนของไทคอนทีน่อกเหนือไปจากการออกหุน้สามญัและ
หุน้กู ้ดงันัน้ ทแีมนในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์จะสรา้งความน่าเชื่อถือ โดยการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่ วยทรสัต ์
และการบรหิารงานดว้ยความโปร่งใส เพื่อท าให้ทรสัต์เป็นช่องทางในการระดมทุนในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะก าหนดค่าตอบแทนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์บบอา้งองิและแปรผนัตามผลประกอบการของทรสัต ์ซึง่จะ
เป็นสิง่จูงใจที่ดีเพื่อให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์พยายามสร้างรายได้เพิ่มขึน้ และ /หรอื พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายของ
อสงัหารมิทรพัยข์องทรสัต์ 

7.ทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิได ้

ทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารต่างๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การออก
ตราสารประเภทต่างๆ อาทเิช่น ตราสารหนี้ หุน้กู ้หรอืการเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มื ทัง้ทีเ่ป็นการกูย้มืโดยมี
ทรพัยส์นิของทรสัตเ์ป็นหลกัประกนัการช าระเงนิกูย้มืหรอืไม่กต็าม ทัง้นี้ ทรสัต์สามารถกูย้มืเงนิไดเ้พื่อวตัถุประสงคท์ีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั อย่างไรกต็ามการกูย้มืเงนิของทรสัต์จะอยู่
ภายใต้ขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราส่วนในการกูย้มืเงนิที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และทรสัต์สามารถก่อภาระผูกพนัไดต้าม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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ในการลงทุนในทรพัย์สนิทีท่รสัต์ลงทุนครัง้แรก ทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัภายในวงเงนิไม่เกนิ 
1,350 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจองซื้อ
หน่วยทรสัต์เพิ่มขึ้นเพื่อน าเงินที่ได้รบัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวมาใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม อีกทัง้อตัรา
ดอกเบีย้และเงื่อนไขทีท่รสัตต์อ้งช าระในการกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีท่รสัต์ลงทุนครัง้แรกอยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่ต่างจาก
อตัราการกูย้มืเงนิของลกูคา้ชัน้ดทีีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศสว่นใหญ่เสนอใหก้บัลกูคา้ของตนในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีง
กนั 

8. ทรสัตไ์ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้
เงินได้ของทรสัต์ได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรษัฎากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากรฉบบัที ่533 พ.ศ. 2555 
2.2 รำคำประเมินของทรพัยสิ์นและสำระส ำคญัของกำรประเมิน 

 มลูค่าของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนและขอ้มลูราคาประเมนิทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนครัง้แรก มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงกำร 
ช่ือ

คลงัสินค้ำ / 
โรงงำน 

มูลค่ำสูงสุดของทรพัยสิ์น
ท่ีทรสัตจ์ะเข้ำลงทุน (บำท) 

รำคำประเมินของทรพัยสิ์น(1) (บำท) สูงกว่ำรำคำ
ประเมินต ำ่สุด (2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

ไทคอน 
โลจสิตคิสพ์ารค์ 

บางนา 

DG1/1 

107,675,444 109,000,000 96,500,000 11.59 
DG1/2 
DG1/3 
DG1/4 

ไทคอน 
โลจสิตคิสพ์ารค์ 

อสีเทริน์ 
ซบีอรด์ 2 

W2/1 
117,606,133 105,400,000 106,300,000 11.59 

W2/2 
W5/1 

180,872,430 162,100,000 176,800,000 11.59 
W5/2 

ไทคอน 
โลจสิตคิสพ์ารค์ 

ศรรีาชา 

W5/1 
424,453,255 380,400,000 388,900,000 11.59 W5/2 

W5/3 
W16 84,578,225 81,200,000 75,800,000 11.59 
W20 300,263,856 292,700,000 269,100,000 11.59 

ไทคอน โลจสิตคิส ์ 
พารค์ แหลมฉบงั 2 

W2 120,507,233 115,500,000 108,000,000 11.59 
FZ4 91,273,071 81,800,000 88,300,000 11.59 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
(ปราจนีบุร)ี 

W1 175,851,296 157,600,000 164,900,000 11.59 

ไทคอน 
โลจสิตคิสพ์ารค์ 

บางพล1ี 

W1/1 248,378,797 222,600,000 224,900,000 11.59 
W1/2 128,094,726 114,800,000 117,900,000 11.59 
W1/3 169,044,869 151,500,000 152,800,000 11.59 
W2 44,520,728 43,900,000 39,900,000 11.59 
W3 183,215,627 164,200,000 168,100,000 11.59 
W4 407,492,977 365,200,000 384,400,000 11.59 

DG1/1 
53,781,932 48,200,000 49,200,000 11.59 DG1/2 

DG1/3 
หมายเหตุ  (1) ราคาประเมนิของทรพัยส์นิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) ราคาประเมนิ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 
 (2) คดิเป็นรอ้ยละของราคาประเมนิตามวธิคีดิจากรายได ้(Income Approach) ต ่าสุดของแต่ละรายการของทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลงทุน 
 (3) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (4) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั  
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 รำคำประเมินของทรพัยสิ์นและสำระส ำคญัของกำรประเมิน (ต่อ) 

โครงกำร 
ช่ือ

คลงัสินค้ำ / 
โรงงำน 

มูลค่ำสูงสุดของทรพัยสิ์น
ท่ีทรสัตจ์ะเข้ำลงทุน (บำท) 

รำคำประเมินของทรพัยสิ์น(1) (บำท) สูงกว่ำรำคำ
ประเมินต ำ่สุด (2) 

(ร้อยละ) Knight Frank(3) Nexus(4) 

นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซติี ้

B1.9 85,247,709 76,400,000 76,400,000 11.59 
M3.3 96,517,367 87,900,000 86,500,000 11.59 

นิคมอุตสาหกรรม 
ป่ินทอง 

A1.8/1 57,240,936 51,300,000 51,400,000 11.59 
A1.8/2 57,017,774 51,100,000 51,200,000 11.59 
M1.8 55,790,386 50,600,000 50,000,000 11.59 
A3 88,260,390 80,300,000 79,100,000 11.59 

A2.2 66,836,882 59,900,000 60,500,000 11.59 
L3.2 96,405,786 86,400,000 87,100,000 11.59 

A2.7/3 80,449,736 73,000,000 72,100,000 11.59 
A2.7/2 80,338,155 72,000,000 72,600,000 11.59 
A2.7/1 80,338,155 72,000,000 72,600,000 11.59 
B3.5 102,989,052 92,300,000 93,100,000 11.59 
L4.4 128,317,887 115,000,000 116,100,000 11.59 

นิคมอุตสาหกรรม 
บา้นหวา้ (ไฮเทค) 

A1.3 36,933,235 33,100,000 36,500,000 11.59 
A1.5/3 39,945,916 35,800,000 39,500,000 11.59 
C2.2 65,163,170 58,400,000 62,600,000 11.59 
M2.2 59,807,293 53,600,000 57,600,000 11.59 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ A1.3/1 38,718,528 34,700,000 37,100,000 11.59 
นิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชชลบุร ี

M1.5/2 48,314,474 43,300,000 43,500,000 11.59 
M1.5/1 47,756,570 42,800,000 43,000,000 11.59 

 รวม ไม่เกิน 4,250,000,000 3,866,000,000 3,900,300,000 11.59 

รวม รำคำประเมินต ำ่สุดของทรพัยสิ์นแต่ละรำยกำร 3,808,900,000  

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

ทัง้นี้ ส าหรบัราคาสงูสุดของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกจากทพีารค์และไทคอนจะไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท 
(สงูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิแต่ละรายการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระประมาณไม่เกนิ 442 ลา้น
บาท หรอืประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 11.591) ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสงูสุดดงักล่าว
เป็นราคาทีเ่หมาะสมและสามารถยอมรบัไดเ้น่ืองจากหากพจิารณาจากกรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มืประมาณการอตัราผลตอบแทน
ในปีแรกของทรสัต์ประมาณรอ้ยละ 6.52 (และประมาณรอ้ยละ 7.21 ในกรณีทีม่กีารกู้ยมื) ซึ่งจะต ่ากว่าอตัราเงนิปนัผล 
(Dividend Yield) จากการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่มลีกัษณะเทยีบเคยีงโดยพจิารณาจาก ประเภทของ
ทรพัยส์นิทีล่งทุน การลงทุนในกรรมสทิธิแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่า และขนาดของทุนจดทะเบยีนสงูกว่า 4,000 ลา้นบาท และ

                                                
1 ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 49/2555 ก าหนดใหเ้มือ่บรษิทัชีแ้จงถงึความเหมาะสมของราคาซื้อทรพัยส์นิ
เมือ่ทรสัต์ซือ้ทรพัยส์นิในราคาทีส่งูกวา่ราคาประเมนิต ่าสุดเกนิรอ้ยละ 5 
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ไม่มกีารกู้ยมื กองทุนรวมที่เทยีบเคยีงได้จะมอีตัราเงนิปนัผลเฉลีย่ (Dividend Yield) เท่ากบัร้อยละ 6.812 แต่เนื่องจาก
ทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะเขา้ลงทุนนัน้ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงนิเหน็ว่ายงัมโีอกาสในการบรหิารทรพัย์สนิ
ทีท่รสัต์จะลงทุนใหแ้สวงหารายไดเ้พิม่เตมิใหก้บัทรสัต์ (โดยมรีายละเอยีดตามทีแ่สดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 2.4.3 ความเหน็
ของทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ทรพัยส์นิ ) และ นอกเหนือจาก
อตัราผลตอบแทนที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้ลงทุนจะได้รบัเงนิสดจากการลดทุนอนัเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกนิซึ่ งเกดิจาก
รายการทีไ่ม่ใช่ค่าใชจ้่ายเงนิสด ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้และออกเสนอขายหน่วยทรสัต์ ซึง่มอีตัราประมาณละ  0.54 
เมื่อค านวณจากราคาทีท่รสัตจ์ะท าการซือ้ทรพัยส์นิไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท 

อย่างไรกด็ ีการก าหนดราคาทรพัย์สนิสุดทา้ยที่ทรสัต์จะลงทุน จะก าหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้
ลงทุนสถาบนั ณ อตัราผลตอบแทนทีต่่างกนั (Bookbuilding) โดยราคาทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนสุดทา้ยทีไ่ดจ้ากการท า 
Bookbuilding อาจต ่ากว่าหรอืเท่ากบัมลูค่าสงูสดุของทรพัยส์นิดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัภาวะตลาดตลอดจนผลตอบแทนของ
ผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงทีเ่สนอขาย ณ เวลานัน้ๆ อกีดว้ย 
 ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลอืกใชร้าคาประเมนิตามวธิคีดิ
จากรายได้ (Income Approach) เป็นมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะเขา้ลงทุน ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษา
ทางการเงนิ มคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัง้ 2 ราย ว่าราคาประเมนิตามวธิคีิดจากรายได้เป็น 
มูลค่าที่เหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบกับราคาที่ทรัสต์จะ เข้าลงทุนกว่าราคาประเมินตามวิธีคิดจากต้นทุน (Cost 
Approach)  

                                                
2 อตัราเงนิปนัเฉลีย่ของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัทรสัต์ โดยพจิารณา
จากประเภทของทรพัยส์นิทีล่งทุน การลงทุนในกรรมสทิธิแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่า ขนาดของทุนจดทะเบยีนสูงกว่า 4,000 ลา้นบาท และไม่มกีาร
กู้ยืม ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ทพีาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเหมราชอนิดสัเตรยีล (HPF) มอีตัราเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (“Dividend Yield”) 6.51%, 6.96% และ 
6.92% ตามล าดบั โดยค านวณจากเงนิปนัผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนยอ้นหลงั 4 ไตรมาส หรอื ท าใหเ้ป็นรายปี (Annualized) แลว้หาร
ดว้ยราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัทีม่กีารซื้อขาย (Trading Day) สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 (โดยทัง้ 3 กองทุนรวมไม่มกีารลดทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกนิในรอบ 4 ไตรมาสยอ้นหลงั) 
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 ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้แรกด้วยวิธีพิจารณารายได้ (Income 
Approach) โดยค านึงถึงโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของทรสัต์ โดยสมมติฐานที่ผู้ประเมนิใช้ในการประ เมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกสรุปไดด้งันี้ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนในสทิธกิารเช่า 

สมมตฐิาน บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิคีดิลดกระแสเงนิสดของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกในสว่นทีเ่ป็นสทิธกิารเช่าซึง่มี
ระยะเวลา 28 ถงึ 30 ปี (Income Approach) 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร  ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร 
ค านวณตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 88 – 170 
บาท/ตร.ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 139 
บาท/ตร.ม./เดอืน 
หลังจากครบก าหนดสัญญาเช่าและสัญญา
บรกิาร 
ใช้อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 140 – 170 บาท/ตร.ม./
เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 149 บาท/ตร.ม./
เดอืน 

ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าและสัญญา
บรกิาร 
ค านวณตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 88 – 170 
บาท/ตร.ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 139 
บาท/ตร.ม./เดอืน 
หลังจากครบก าหนดสัญญาเช่าและสัญญา
บรกิาร 
ใช้อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 140 – 160 บาท/ตร.ม./
เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 143 บาท/ตร.ม./
เดอืน 

อตัราการเช่าพืน้ทีห่ลงัจาก
ครบก าหนดสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร 

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

รอ้ยละ 96 (รอ้ยละ 79 ส าหรบัปีที ่11 และ 
21 ของการประมาณการ) 
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 

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 รอ้ยละ 10.25 ถงึ 10.50 รอ้ยละ 10.25 ถงึ 10.50 
ค่าใชจ้่ายในการรือ้ถอนอาคาร ไม่มคี่าใชจ้่ายในการรือ้ถอน 

เน่ืองจากผูร้บัเหมาจะไดว้สัดุที ่
เหลอืจากการรือ้ถอนเป็นค่าตอบแทน 

ไม่มคี่าใชจ้่ายในการรือ้ถอน 
เน่ืองจากผูร้บัเหมาจะไดว้สัดุที ่
เหลอืจากการรือ้ถอนเป็นค่าตอบแทน 
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ส าหรบัทรพัยส์นิทีล่งทุนในกรรมสทิธิ ์

สมมตฐิาน บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

วธิกีารประเมนิมลูค่า วธิคีดิลดกระแสเงนิสดของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกในกรรมสทิธิท์รพัยส์นิ 
(Income Approach) 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร  ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร 
ค านวณตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 99 – 182 
บาท/ตร.ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 139 
บาท/ตร.ม./เดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ และมอีตัรา
อยูร่ะหวา่ง 170 – 200 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 186 บาท/ตร.ม./เดือน 
ส าหรบัโรงงาน   
หลังจากครบก าหนดสัญญาเช่าและสัญญา
บรกิาร 
ใชอ้ตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 125 – 165 บาท/ตร.ม./
เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 143 บาท/ตร.ม./
เดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ และมอีตัราอยู่ระหว่าง 
175 – 195 บาท/ตร.ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ย
ประมาณ 190 บาท/ตร.ม./เดือน ส าหรบั
โรงงาน   

ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร 
ค านวณตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 99 – 182 
บาท/ตร.ม./เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 139 
บาท/ตร.ม./เดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ และมอีตัรา
อยูร่ะหวา่ง 170 – 200 บาท/ตร.ม./เดอืน และมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 186 บาท/ตร.ม./เดือน 
ส าหรบัโรงงาน   
หลังจากครบก าหนดสัญญาเช่าและสัญญา
บรกิาร 
ใชอ้ตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตามอตัราตลาด 
โดยมอีตัราอยู่ระหว่าง 120 – 170 บาท/ตร.ม./
เดอืน และมคี่าเฉลี่ยประมาณ 137 บาท/ตร.ม./
เดอืน ส าหรบัคลงัสนิคา้ และมอีตัราประมาณ 
180 บาท/ตร.ม./เดอืน ส าหรบัโรงงาน   

อตัราการเช่าพืน้ทีห่ลงัจาก
ครบก าหนดสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร 

รอ้ยละ 92 ถงึ 95 
 

รอ้ยละ 92 ถงึ 96  
(รอ้ยละ 75 ส าหรบั 3 ปีแรกของการ
ประมาณการของพืน้ทีต่อนเหนอื) 

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 9.75 ถงึ 10.00 รอ้ยละ 9.75 ถงึ 10.00 
อตัราการแปลงรายไดเ้ป็น
มลูค่า (Capitalization Rate) 

รอ้ยละ 8.00 รอ้ยละ 8.00 
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ทีป่รกึษาทางการเงนิและผู้จดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบสมมติฐานหลกัของผูป้ระเมนิค่าทรพัย์สนิที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะเข้าลงทุนแล้ว ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าสมมติฐานหลกัในการประเมินมูลค่า
ดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการในอดตีของทรพัย์สนิ ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรม
อาคารคลงัสนิคา้และโรงงานให้เช่า อย่างไรกต็าม ผลประกอบการที่เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าว และ
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัตต์ัง้อยู่บนสภาพแวดลอ้มในการด าเนินการธุรกจิ ภาวะเศรษฐกจิ 
ตลอดจนภาวะตลาดการเงนิในปจัจุบนั ดงันัน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆในอนาคต ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจเปลีย่นแปลงได ้

รำคำประเมินตำมวิธีคิดจำกต้นทุน (Cost Approach) 

ราคาประเมนิตามวธิคีดิจากต้นทุน (Cost Approach) มไีวเ้พื่อใชอ้า้งองิในการพจิารณาเกีย่วกบัการท าสญัญา
ประกนัภยัทีเ่หมาะสมส าหรบัอาคารสิง่ปลกูสรา้งทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพยีงเท่านัน้ 

โครงกำร ช่ือคลงัสินค้ำ / โรงงำน 
รำคำประเมินของทรพัยสิ์นโดยวิธีคิดต้นทุน (บำท) 

Knight Frank(1) Nexus(2) 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา DG1/1, DG1/2, DG1/3, DG1/4  106,200,000 116,200,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 

W2/1, W2/2 88,300,000 83,300,000 
W5/1, W5/2 144,400,000 137,600,000 

ไทคอนโลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา 
W5/1, W5/2, W5/3 325,700,000 316,600,000 
W16 72,100,000 70,200,000 
W20 377,700,000 305,800,000 

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 
W2 88,800,000 87,700,000 
FZ4 64,400,000 62,600,000 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี W1 153,400,000 142,700,000 

ไทคอน  โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 

W1/1 

1,118,800,000 

242,000,000 
W1/2 115,200,000 
W1/3 151,800,000 
W2 44,400,000 
W3 171,800,000 
W4 391,800,000 
DG1/1, DG1/2, DG1/3 66,100,000 

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซติี ้
B1.9 44,700,000 48,300,000 
M3.3 64,800,000 60,400,000 

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 

A1.8/1 39,900,000 35,900,000 
A1.8/2 39,800,000 36,000,000 
M1.8 38,700,000 36,400,000 
A3 59,500,000 56,300,000 
A2.2 47,000,000 43,700,000 
L3.2 69,900,000 70,700,000 
A2.7/3 56,900,000 57,900,000 
A2.7/2 56,500,000 57,400,000 
A2.7/1 58,300,000 59,300,000 
B3.5 71,100,000 73,400,000 
L4.4 90,600,000 92,600,000 
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นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) 

A1.3 21,500,000 22,800,000 
A1.5/3 22,800,000 24,200,000 
C2.2 39,000,000 38,300,000 
M2.2 39,600,000 38,800,000 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ A1.3/1 24,300,000 24,800,000 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี
M1.5/2 34,800,000 32,100,000 
M1.5/1 33,900,000 31,200,000 

รวม 3,493,400,000 3,446,300,000 
หมายเหตุ   (1) Knight Frank หมายถงึ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 (2) Nexus หมายถงึ บรษิทั เน็กซสั พรอพเพอตี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

ราคาประเมนิ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 
 

 
 เง่ือนไขกำรลงทุนในทรพัยสิ์นของทรสัต ์
(1)  เฉพาะในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก ในกรณีผู้ก่อตัง้ทรสัต์หรือผู้จดัการกองทรสัต์ระดมทุนได้ไม่

เพยีงพอที่จะลงทุนในทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนได้ทัง้หมดทุกรายการตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ผู้จ ัดการกองทรสัต์สามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สนิบางรายการ หรือ
ด าเนินการขอเพกิถอนการจดัตัง้และจดัการทรสัต์ (ส าหรบัการลงทุนในครัง้แรก) และด าเนินการคนืเงนิค่า
จองซือ้หน่วยทรสัตแ์ละผลประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ 

 
(2)  ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตส์ามารถระดมทุนไดเ้พยีงพอทีจ่ะลงทุนในทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนทัง้หมดทุก

รายการตามทีร่ะบุไวด้งักล่าวขา้งตน้ แต่เกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 
 
(ก)  ไม่สามารถลงทุนในทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นบางรายการหรอืทัง้หมดทุกรายการ

เน่ืองจากทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีก่ าหนดไวห้รอืมไิด้
เป็นไปตามรายละเอยีดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ หรอืมเีหตุอื่นใดอนัท า
ใหท้รสัตไ์ม่สามารถลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ และ/หรอื 

(ข)  เกดิเหตุสดุวสิยั3ขึน้กบัทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอื  
(ค)  มเีหตุอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าเหตุดงักล่าว

อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของทรสัต ์ 
 
ผูก้่อตัง้ทรสัต์หรอืผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการส าหรบัทรพัย์สนิทีจ่ะเขา้ลงทุนครัง้แรก
ดงัต่อไปนี้ โดย  
  

                                                
3 เหตุสดุวสิยั หมายถงึ เหตุใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืก่อใหเ้กดิผลพบิตัซิึง่ไมอ่าจป้องกนัได ้ถงึแมว้า่บุคคลทีป่ระสบหรอืใกลจ้ะประสบเหตุนัน้จะ
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรดงัเชน่บุคคลทัว่ไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเชน่นัน้ และหมายความรวมถงึ การบญัญตักิฎหมายหรอื
การด าเนินการอื่นใดของรฐัซึง่มผีลกระทบตอ่การซือ้ขาย/เชา่ทรพัยส์นิ อคัคภียั น ้าทว่ม แผน่ดนิไหว อุบตัเิหตุทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้
สงคราม ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย การจลาจล การก่อการรา้ย หรอืสาเหตุใดๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนัซึง่คูส่ญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบไมอ่าจ
ควบคุมได ้
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(2.1) พจิารณาลงทุนในทรพัย์สนิที่เป็นอสงัหารมิทรพัย์ เฉพาะในกรณีที่ทรพัย์สนิทีผู่้ก่อตัง้ทรสัต์หรอื
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาลงทุนมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต์
ภายหลงัการลงทุน โดยผูก้่อตัง้ทรสัต์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิี่จะปรับเปลีย่นขอ้ก าหนด 
และ/หรอืเงื่อนไขในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว รวมถงึ
พจิารณาเจรจากบัคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งในการปรบัเปลีย่นเงื่อนไขการจ่ายเงนิ ค่าตอบแทนและเงนิอื่น
ใด หรอืขอ้สญัญาหรอืขอ้ก าหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ หลงัจากทรสัต์ถูกจดัตัง้และไดล้งทุน
ในทรพัย์สนิทีท่รสัต์ลงทุนครัง้แรกแลว้ หากมจี านวนเงนิส่วนทีเ่หลอืจากจ านวนเงนิทีผู่้ก่อตัง้ทรสัต์
หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ผูก้่อตัง้ทรสัต์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจ
พจิารณาด าเนินการลดทุนและคนืเงนิทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอื 

  
(2.2) พจิารณาเลกิทรสัตใ์นกรณีทีท่รสัต์ถูกจดัตัง้แต่ก่อนการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย ์หาก

ทรพัยส์นิทีผู่้ก่อตัง้ทรสัต์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาลงทุนมมีูลค่าน้อยกว่าร้อยละ  75 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัตภ์ายหลงัการลงทุน โดยทรสัตจีะช าระบญัชทีรสัต์เพื่อคนืเงนิลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

  
อย่างไรกด็ ี ผู้ก่อตัง้ทรสัต์หรอืผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์
โดยรวมเป็นส าคญั ถงึแมท้รพัยส์นิทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาใหท้รสัต์ลงทุนมมีูลค่าไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัตภ์ายหลงัการลงทุน ผูก้่อตัง้ทรสัต์หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์
อาจเลอืกทีจ่ะไม่ลงทุนโดยใหเ้ลกิทรสัต์ตามขอ้ (2.2) กไ็ด ้ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ก้่อตัง้ทรสัต์หรอืผูจ้ดัการ
กองทรสัต์เลอืกทีจ่ะลงทุนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หากผูจ้ดัการกองทรสัต์
ประสงคจ์ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนสว่นทีเ่หลอืไปลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิอื่นนอกจากทรพัยส์นิ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องไดร้บั
มตเิหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ ซึ่งในกรณีดงักล่าวผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่นับคะแนน
เสยีงของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีส่วนได้เสยีกบัการลงทุนดงักล่าวในการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์
ดงักล่าว  
 
ในกรณีทีต่อ้งเลกิทรสัตต์าม (2.2) ขา้งตน้ เงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัคนืจะเป็นไปตามยอดเงนิ
คงเหลอืหลงัจากการช าระบญัช ีดงันัน้ ในกรณีดงักล่าวนี้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์จงึอาจมคีวามเสีย่งที่จะ
ไดร้บัเงนิลงทุนคนืในจ านวนทีต่ ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยทรสัต์ 

   
(3) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดกต็ามที่ท าใหท้รสัต์ไม่สามารถจดัตัง้ได ้ก่อนที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะ

โอนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ปใหแ้ก่ทรสัต ีและก่อนการลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์โดยทรสัตแีละ
ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ก่ผูจ้องซือ้โดยผูล้งทุนสามารถ
ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิของการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดใ้นสว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต ์
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2.3 สรปุสำระส ำคญัของสญัญำท่ีท ำให้ได้มำซ่ึงทรพัยสิ์น 
ทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างจ านวน 1 ฉบบักบัไทคอน และจะเขา้ท าสญัญาเช่า

ทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าช่วงทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและ
สิง่ปลูกสรา้ง และสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งสญัญาละ 1 ฉบบักบัทพีารค์ รวมสญัญาทัง้สิน้ 8 ฉบบั โดย
สรุปสาระส าคญัของสญัญามดีงัต่อไปนี้  
(1) สญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้ง 
สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์และไทคอนทัง้ 2 ฉบบัมขีอ้สญัญาหลกัใกลเ้คยีงกนั 
โดยมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขเพยีงบางประการเพิม่เติมหรอืแตกต่างกนัในแต่ละสญัญา ซึ่งสรุปสาระส าคญัของขอ้สญัญา
หลกัมดีงันี้ 
การโอนสทิธติามสญัญา คู่สญัญาไม่มีสทิธิโอนสทิธหิรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่

บุคคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 
การเลกิสญัญา  คู่สญัญาอาจตกลงเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ผูซ้ื้ออาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถซือ้ทรพัย์สนิที่ซื้อขายไม่ว่า

ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืในกรณีทีผู่ซ้ือ้เหน็ว่าทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายจะไม่ก่อใหเ้กดิ

ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ หรอืผู้ซื้อไม่อาจปฏบิตัิ

ตามสญัญาฉบบันี้เน่ืองดว้ยเหตุตามกฎหมายใดๆ หรอืเหตุสดุวสิยั4 

 หากผูข้ายผดิสญัญาฉบบันี้ หรอืผดิการรบัประกนั และ/หรอืค ารบัรองทีใ่หไ้ว ้และ

ไม่สามารถเยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 7 วนันับแต่วนัทีผู่ซ้ือ้ไดแ้จง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ขผูซ้ือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ี

 ผู้ซื้ออาจเลิกสญัญาฉบับนี้ในกรณีที่ผู้ขายเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่

ภายใต้การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ลม้ละลาย ด าเนินการเพื่อ

เลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่ผูซ้ือ้เหน็ว่า

กระทบต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูข้าย 

 ผูซ้ื้ออาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิที่

ซื้อขายด้อยค่าลงหรือได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็น

อุปสรรคที่ท าให้ผูซ้ื้อเหน็ว่าไม่สามารถลงทุนหรอืหาประโยชน์ในทรพัย์สนิที่ซื้อ

ขายไดต้ามวตัถุประสงคข์องทรสัต์ 

                                                
4 หมำยเหตุ ค าว่า “เหตุสุดวสิยั” ในสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึ่งทรพัย์สนิทัง้ 8 ฉบบั (ไดแ้ก่สญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 1 
ฉบบักบัไทคอน และจะเขา้ท าสญัญาเช่าทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าช่วงทีด่นิจ านวน 2 ฉบบั สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง สัญญาจะ
ซื้อจะขายอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง และสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้างสญัญาละ 1 ฉบบักบัทพีาร์ค รวมสญัญาทัง้สิ้น 8 ฉบบั) 
หมายความถงึ เหตุใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืก่อใหเ้กดิผลพบิตัิซึ่งไม่อาจป้องกนัได ้ถงึแมว้่าบุคคลทีป่ระสบหรอืใกลจ้ะประสบเหตุนัน้จะไดใ้ชค้วาม
ระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทัว่ไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถงึ การบญัญตักิฎหมายหรอืการด าเนินการอื่น
ใดของรฐัซึง่มผีลกระทบต่อการซื้อขาย/เช่าทรพัย์สนิ อคัคภียั น ้าท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้สงคราม ขอ้จ า กดัทาง
กฎหมาย การจลาจล การก่อการรา้ย หรอืสาเหตุใดๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนัซึง่คู่สญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบไมอ่าจควบคุมได้ 
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การประกนัภยั เนื่องจากผู้ขายได้มีการจดัท าประกนัภัยในทรพัย์สนิที่ผู้ซื้อจะเขา้ลงทุนเป็นการประกนั
ความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ และการประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก ดงันัน้ เมื่อ
มกีารขายทรพัย์สนิดงักล่าวให้กบัผู้ซื้อ ผู้ขายจะด าเนินการให้มีการโอนการประกนัภัย
ดงักล่าวทีเ่ป็นสทิธขิองผูข้ายมาเป็นสทิธขิองผูซ้ือ้ 

ภาษอีากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ้่าย 

ผู้ขายตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในการช าระค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ภาษีอากร และ
ค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีซ่ือ้ขายตามสญัญาฉบบัน้ีแต่
เพยีงฝา่ยเดยีว  

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาทัง้ 2 ฉบบัมสีาระส าคญัดงันี้ 
(1.1) สญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้งของไทคอน 
ผูข้าย บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ผูซ้ือ้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย ทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานดงัต่อไปนี้ 

1. ทีด่นิจ านวน 3 แปลง โฉนดเลขที ่9994, 14727 และ 31698 พรอ้มอาคารโรงงาน

จ านวน 2 หลงั ซึ่งตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ต าบลมาบยางพร อ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

2. ทีด่นิจ านวน 8 แปลง โฉนดเลขที ่7435, 167086, 167088, 181769, 181770, 

183315, 185321 และ 185322พรอ้มอาคารโรงงานจ านวน 11 หลงั ซึง่ตัง้อยู่ที่

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบงัและโครงการ 3) ต าบลหนองขาม ต าบลบ่อ

วนิ และต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

3. ที่ดินจ านวน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 20170, 55952 และ 59721พร้อมอาคาร

โรงงานจ านวน 4 หลงั ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค) ต าบลบา้น

เลน อ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

4. ทีด่นิทีด่นิจ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่30621พรอ้มอาคารโรงงานจ านวน 1 หลงั 

ซึ่งตัง้อยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 

5. ที่ดินจ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 52780 และ 52781 พร้อมอาคารโรงงาน

จ านวน 2 หลงั ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ีต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรี

ราชา จงัหวดัชลบุร ี

ราคาซือ้ขาย มลูค่าไม่เกนิ 1,412,389,404 บาท 
หน้าทีข่องผูข้าย  ผูข้ายตกลงจะด าเนินการจดทะเบยีนภาระจ ายอมทีด่นิโฉนดเลขที ่20169 ซึง่เป็น

กรรมสทิธิข์องผู้ขายหรือที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รบัการแบ่งแยกจากที่ดินแปลง

ดงักล่าว เพื่อเป็นทางเขา้ออก ทางเดนิ ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อ

ระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรบัที่ดนิโฉนดเลขที่ 20170 ให้แก่ 

ผูซ้ือ้โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 
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 ส าหรบัทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายรายการใดทีผู่เ้ช่ารายย่อยสามารถใชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิ

ดงักล่าวจากผูซ้ือ้ตามทีส่ญัญาเช่าระหว่างผูข้ายกบัผูเ้ช่ารายย่อยใหส้ทิธไิว ้ผูข้าย

ตกลงด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 หากผู้เช่ารายย่อยใช้สิทธิซื้อทรัพย์สิน และราคายุติธรรมในวันจด

ทะเบียนซื้อขายทรพัย์สินดังกล่าวระหว่างผู้ซื้อกบัผู้เช่ารายย่อย ณ 

ส านักงานที่ดนิ สูงกว่าราคาใชส้ทิธขิองผูเ้ช่ารายย่อยตามสญัญาเช่าที่

เกี่ยวขอ้ง หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิ ์

ทรพัย์สินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าธรรมเนียม ค่าจด

ทะเบยีน ภาษีอากร (“รำคำใช้สิทธิสุทธิ”) ผูข้ายตกลงช าระส่วนต่าง

ระหว่างราคายุติธรรมกบัราคาใช้สทิธิสุทธิ (“เงินชดเชยส่วนต่ำง”) 

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้จนครบถว้น ณ วนัจดทะเบยีนซือ้ขายทรพัยส์นิดงักล่าวใหแ้ก่

ผูเ้ช่ารายย่อย  

ทัง้นี้ “ราคายุติธรรม” ให้หมายถึงราคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้ แล้วแต่

ราคาใดจะสงูกว่า 

1. ราคาตลาดในวนัจดทะเบยีนซือ้ขายทรพัยส์นิระหว่างผูซ้ือ้กบัผูเ้ชา่

รายย่อย ณ ส านักงานทีด่นิ โดยค านวณจากราคาประเมนิเฉลีย่ที่

ได้จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 2 ราย ซึ่งทรัสตีและผู้จ ัดการ 

กองทรสัต์จะเป็นผู้แต่งตัง้ โดยทรสัตีจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ประเมิน

จ านวน 1 ราย และผูจ้ดัการทรสัต์จะเป็นผูเ้สนอชื่อผูป้ระเมนิทีจ่ะ

ไดร้บัการแต่งตัง้อกี 1 ราย หรอื 

2. ตน้ทุนของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวของผูซ้ือ้ อนัไดแ้ก่ราคา

ซือ้ขายทรพัยส์นิ บวกค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้า

ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ซื้อ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบยีน ภาษอีากร 

 ผูข้ายจะจดัใหม้บีญัชดีูแลผลประโยชน์ของคู่สญัญา (Escrow Account) 

ที่จะด ารงเงินไว้เป็นจ านวนเท่ากับเงินชดเชยส่วนต่างจนสิ้นสุด

ระยะเวลาใช้สทิธ ิ โดยจ านวนเงนิดงักล่าวจะมกีารปรบัปรุงเป็นรายปี

เมื่อทรสัตม์กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิเพื่อใหส้ะทอ้นกบัเงนิชดเชยส่วน

ต่างซึ่งอาจเปลีย่นไปตามราคายุติธรรมของทรพัยส์นิ และจ านวนสทิธิ

ของผู้เช่าในการซือ้ทรพัย์สนิซึ่งได้แก่ที่ดนิและอาคารโรงงาน (Option 

to Buy) ทีย่งัคงเหลอือยู่  

 การจดัใหม้บีญัชดีงักล่าวพรอ้มเงนิจ านวนไม่น้อยกว่า 21.60 ลา้นบาท 

ตามจ านวนดงักล่าว เป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อน (conditions precedent) 

ในการซือ้ขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งตามสญัญาฉบบันี้ 
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 หากผู้เช่ารายย่อยใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ขายจะใช้ความ

พยายามอย่างดีที่สุดในการจัดหาทรัพย์สินประเภทโรงงานหรือ

คลงัสนิคา้ทีม่รีาคา ขนาด ทีต่ัง้ และอตัราค่าเช่าทีไ่ม่น้อยหรอืดอ้ยกว่า

ทรัพย์สินดังกล่าวมาเสนอให้ผู้ซื้อพิจารณาเพื่อลงทุนทดแทนโดย

ดุลพนิิจของผูซ้ือ้  

 ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าว

ให้แก่ผู้ซื้อ หากผู้เช่ารายย่อยใช้สทิธิซื้อทรพัย์สนิดังกล่าว และผู้ซื้อ

ไม่ไดร้บัโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทดแทน ณ ส านักงานทีด่นิไดใ้นวนัจด

ทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่ารายย่อย ณ 

ส านกังานทีด่นิ ผูข้ายตกลงจะชดเชยเงนิใหก้บัผูซ้ือ้ตามหลกัเกณฑก์าร

ค านวณดงันี้ 

เงนิชดเชย = รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารที่ควรไดร้บั – ก าไรของผูซ้ือ้

จากการขายทรพัยส์นิ – ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุน 

โดย 

 “รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ควรได้รบั” หมายถึง ค่าเช่าและ

ค่าบรกิารรายเดอืนตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ณ วนัใช้สทิธิ

ของผูเ้ช่ารายย่อย คณูดว้ยระยะเวลาชดเชย 

 “ระยะเวลาชดเชย” หมายถงึ ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนซือ้ขาย

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่ารายย่อย จนถึงวันที่ครบรอบ

ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิท์รัพย์สิน

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

 “ก าไรของผูซ้ือ้จากการขายทรพัยส์นิ” หมายถงึ ก าไรสุทธทิางบญัชี

จากการขายทรพัยส์นิดงักล่าว 

 “ผลตอบแทนจากการน าเงนิไปลงทุน” เท่ากบั ผลตอบแทนทีท่รสัต์

จะได้รบัจากการน าเงินที่ได้รับจากการขายทรพัย์สนิดังกล่าวไป

ลงทุนในช่วงระยะเวลาชดเชย 

ทัง้นี้  ผู้ขายจะช าระเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ ณ วันครบรอบ

ระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัทีผู่ข้ายโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้  

 
(1.2) สญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้งของทีพำรค์ 
ผูข้าย บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 
ผูซ้ือ้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย ทีด่นิพรอ้มอาคารคลงัสนิคา้ดงัต่อไปนี้ 

1. ทีด่นิจ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที ่195062 และ 195065 พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้
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จ านวน 2 หลงั 4 ยูนิต ซึ่งตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น  

ซบีอรด์ 2 ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 

2. ทีด่นิจ านวน 4 แปลง โฉนดเลขที ่11303, 173839, 177126 และ 194794 พรอ้ม

อาคารคลังสินค้าจ านวน 3 หลัง  5 ยูนิต  ซึ่ งตั ้งอยู่ ที่ โ ครงการไทคอน  

โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ต าบลสุรศักดิแ์ละต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุร ี 

3. ทีด่นิจ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที ่177198 และ 178448 พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้

จ านวน 2 หลงั 2 ยนูิต ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 

ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 

4. ทีด่นิโฉนดเลขที ่47950 พรอ้มอาคารคลงัสนิคา้จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต ซึง่ตัง้อยู่ที่

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี ต าบลหวัหว้า อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดั

ปราจนีบุร ี

ราคาซือ้ขาย มลูค่าไม่เกนิ 1,495,405,498 บาท 
หน้าทีข่องผูข้าย  ผู้ขายตกลงจะด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมที่ดินดังต่อไปนี้ซึ่งเป็น

กรรมสทิธิข์องผู้ขายหรือที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รบัการแบ่งแยกจากที่ดินแปลง

ดงักล่าว เพื่อเป็นทางเขา้ออก ทางเดนิ ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อ

ระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรบัที่ดินที่ระบุด้านล่างให้แก่ผู้ซื้อ

โดยไม่คดิค่าตอบแทนใดๆ 

ล าดบั ทีด่นิทางเขา้ออก 
โฉนดเลขที ่

ทีด่นิทีซ่ือ้ขาย 
โฉนดเลขที ่

อาคาร
โรงงาน 

สถานทีต่ัง้ 

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 
1.  65884  195065 W2/1 

W2/2 
ต าบลบ่อวนิ 
อ าเภอศรรีาชา  
จงัหวดัชลบุร ี2.  195063  195062 

 
W5/1 
W5/2 

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 
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 ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข W20 ในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พาร์ค  

ศรรีาชา ซึ่งผูเ้ช่ารายย่อยขอขยายเวลาเริม่ต้นสญัญาเช่า ผูข้ายตกลงรบัประกนั

การมีผู้เช่าให้กบัผู้ซื้อในอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราในสญัญาเช่าและ

สญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าว จนถงึวนัที ่31 มกราคม 2558 

 
(2) สญัญำเช่ำท่ีดิน  
สญัญาเช่าทีด่นิทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์ทัง้ 2 ฉบบัมขีอ้สญัญาหลกัใกลเ้คยีงกนั โดยมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขบาง
ประการเพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในแต่ละสญัญา ซึง่สรุปสาระส าคญัของขอ้สญัญาหลกัมดีงันี้ 
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 ผูใ้หเ้ช่าไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า  

 ผูเ้ช่าสามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่าไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นออกใหเ้ช่าช่วงหรอืโอน

สทิธกิารเช่าตามสญัญาฉบบันี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้เช่า

หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

การเลกิสญัญา/เลกิเช่า  เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่า สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลงทนัท ี

 หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผดิสญัญาฉบบัน้ีหรอืผดิค ารบัรอง และไม่สามารถ

เยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไดแ้จง้

เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิก

สญัญาไดท้นัทโีดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดถูกเวนคนื ผูเ้ช่าสามารถใชส้ทิธใินการเลกิเช่า

ทรพัยส์นิรายการดงักล่าวได ้

 ผูเ้ช่าอาจใช้สทิธเิลกิสญัญาได้ในกรณีผู้ให้เช่าเขา้สู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่

ภายใต้การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ลม้ละลาย ด าเนินการเพื่อ

เลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่ผูเ้ช่าเหน็ว่า

กระทบต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ซึง่ในกรณีนี้

ถอืเป็นการเลกิสญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

ผลของการเลกิสญัญา/เลกิ
เช่า 

 เมื่อสญัญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือมีการเลิกเช่าทรพัย์สนิที่เช่ารายการใด ผู้เช่า

จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวหรือทัง้หมด (แล้วแต่กรณี) คืน
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ให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องออกจากทรพัย์สนิที่เช่า

รายการดังกล่าวหรือทัง้หมดและจะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจาก

ทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมดภายใน 180 วนันับจากวนัที่สญัญา

ฉบบันี้สิ้นสุดลง หรือวนัที่การเลิกเช่าทรพัย์สนิรายการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

(แลว้แต่กรณี) 

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผูเ้ช่าไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูเ้ช่า

ต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสร้างทัง้หมดออกจากทรพัย์สนิที่เช่าให้เสรจ็สิน้ภายใน 180 

วนันบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีคู่่สญัญา

ทัง้สองฝ่ายจะตกลงร่วมกนั  โดยผูเ้ช่าจะต้องรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรอื 

ค่าเสยีหาย (ถา้ม)ี ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว และซาก

สิง่ปลกูสรา้งทีร่ือ้ถอนแลว้ใหเ้ป็นสทิธขิองผูเ้ช่าในการจ าหน่ายหรอืด าเนินการอื่น

ใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่าทัง้หมด 

 ในกรณีที่สญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเนื่องจากความผดิของผู้ใหเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงจะ

คนืค่าเช่าในส่วนของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่

เหลอือยู่ และเฉพาะกรณีทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา ผูเ้ช่า

มสีทิธเิรยีกใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้อาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องผูเ้ช่าทีต่ัง้อยู่

บนทรพัย์สนิที่เช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ปลูกสร้างดงักล่าว ณ วนัที่

สญัญาฉบบันี้สิ้นสุดลง ทัง้นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ตัดสทิธิของผู้เช่าในการเรียก

ค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

ทัง้นี้ ราคาตลาดดงักล่าว ให้ค านวณตามมูลค่าคดิลดกระแสเงินสด (DCF) ที่

คงเหลือของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ผู้เช่าใช้สิทธิเรียกให้ผู้ให้เช่าซื้อ

อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ซึง่ไดจ้ากมูลค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิของผูป้ระเมนิ

ค่าทรพัยส์นิซึง่คู่สญัญาแต่ละฝา่ยแต่งตัง้ฝา่ยละ 1 ราย 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องคนืค่า

เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าและไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด เนื่องจากทรพัยส์นิทีเ่ช่า

รายการดงักล่าวถูกเวนคนื ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า ภายใน 30 วนั

นบัจากวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนื โดยค่าเช่าทีจ่ะคนืจะค านวณ

ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณดงันี้ 

ค่าเช่าทีจ่ะคนื 
= 

มลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื
ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก

เวนคนื x 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั        
จากการเวนคนื

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่ก
เวนคนื 

มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื 
ณ วนัทีถู่กเวนคนื 
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ทัง้นี้ ในกรณีที่มูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ที่คงเหลอืของทรพัย์สนิที่เช่า

มากกว่ามูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคนื ณ วนัที่ทรพัย์สนิที่เช่าถูก

เวนคนื ผูใ้หเ้ช่าจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าเท่ากบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนื

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

อน่ึง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัในเรื่องการก าหนดมูลค่าคดิลดกระแสเงนิ

สด (DCF) ทีค่งเหลอืของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนืและ /หรอื

มูลค่าตลาดของทรพัย์สนิทีเ่ช่าที่ถูกเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื คู่สญัญาตกลงให้

คู่สญัญาแต่ละฝา่ยแต่งตัง้ผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมนิมูลค่า

ดงักล่าว และคู่สญัญาตกลงใชมู้ลค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิของผูป้ระเมนิค่า

ทรพัย์สนิทัง้สองรายเป็นฐานในการค านวณค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าจะคนืแก่ผู้เช่าตาม

หลกัเกณฑก์ารค านวณดงักล่าวขา้งตน้ 

หน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่า  ผูใ้หเ้ช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัยส์นิทีเ่ช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ 

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อทรพัย์สนิที่เช่า เว้นแต่จะ

ไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเวน้แต่เป็นการด าเนินการ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาฉบบันี้ 

 ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะไม่โอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่บุคคลใดตลอดระยะเวลาที่

เช่า เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า 

 ผู้ให้เช่าตกลงส่งมอบเงิน เอกสาร หรือสิง่ของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้เช่าอัน

เกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์สินที่ เช่ า ซึ่งผู้ ให้ เช่ าได้รับจากผู้ เช่ ารายย่อยหรือ

บุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอืภายหลงัวนัจดทะเบยีนการเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 

วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัมอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

หน้าทีข่องผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงจะใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อการประกอบธุรกจิของทรสัต์หรอืการด าเนินการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 
ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาทัง้ 2 ฉบบัมสีาระส าคญัดงันี้ 
(2.1) สญัญำเช่ำท่ีดินในโครงกำรไทคอน โลจิสติคส ์พำรค์ บำงนำ 
ผูใ้หเ้ช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 
ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ทีด่นิจ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่29466 ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บาง

นา ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี  
ค่าเช่า ไม่เกนิ 19,381,580 บาท 
การเลกิเช่าเพิม่เตมิ ในกรณีเหตุสุดวิสยั อันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่เช่าด้อยค่าลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็น

อุปสรรคที่ท าให้ผู้เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ตาม
วตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าได ้ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิที่
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เช่ารายการใดเสยีหายหรอืสูญหายทัง้หมด ให้การเช่าทรพัย์สนิที่เช่าระงบัลงทนัที โดย
เหตุการณ์ดงักล่าวตอ้งไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 

ผลของการเลกิเช่า
เพิม่เตมิ 

ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าเนื่องจากเหตุสดุวสิยั หรอืในกรณีทีท่รพัยส์นิที่
เช่าเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมดโดยทีไ่ม่ใชค่วามผดิของผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงคนื
ค่าเช่าในสว่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ และผูเ้ช่ามี
สิทธิเรียกให้ผู้ให้เช่าซื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิข์องผู้เช่าที่ตัง้อยู่บน
ทรพัย์สนิที่เช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ปลูกสร้างดงักล่าว ณ วนัที่การเลิกเช่า
ทรพัยส์นิทีเ่ช่ามผีลใชบ้งัคบั 
ทัง้นี้ ราคาตลาดดงักล่าว ใหค้ านวณตามมูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอืของ
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิรยีกใหผู้ใ้หเ้ช่าซือ้อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ซึง่
ได้จากมูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมนิของผู้ประเมนิค่าทรพัย์สนิซึ่งคู่สญัญาแต่ละฝ่าย
แต่งตัง้ฝา่ยละ 1 ราย 

หน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่า 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) สญัญำเช่ำท่ีดินในโครงกำรไทคอน โลจิสติคส ์พำรค์ บำงพลี 1 
ผูใ้หเ้ช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 
ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 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 ไม่เกนิ 70,048,177 บาท 
การเลกิเช่าเพิม่เตมิ  หากมีการเลกิเช่าทรพัย์สนิที่เช่าทุกรายการตามที่ระบุในสญัญาฉบบันี้ สญัญา

ฉบบันี้จะสิน้สดุลงในวนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการสดุทา้ยมผีลใชบ้งัคบั 

 ในกรณีเหตุสุดวสิยั อนัเป็นผลใหท้รพัย์สนิที่เช่ารายการใดตามสญัญานี้/สญัญา

เช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดดอ้ยค่า

ลงอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้เช่าไม่สามารถลงทุนหรือหา

ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ารายการใดตามสญัญานี้ /สัญญาเช่าช่วงที่ดินใน

โครงการไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดได้ตามวตัถุประสงค์

ของผูเ้ช่า หรอืในกรณีอื่นใดซึง่ผูเ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไม่

ว่ารายการใดรายการหนึ่งหรือทัง้หมดตามสัญญานี้ /สัญญาเช่าช่วงที่ดินใน

โครงการไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดได้ตามวตัถุประสงค์

ของผู้เช่า โดยไม่ว่าในกรณีใดข้างต้นผู้ให้เช่าไม่สามารถแก้ไขเยยีวยาให้ผู้เช่า
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สามารถกลบัเขา้ไปใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิดงักล่าวได้ภายใน 3 เดอืนนับแต่

วนัทีผู่้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิดงักล่าว ผู้เช่าอาจใช้สทิธเิลกิเช่า

ทรัพย์สินที่เช่ารายการดังกล่าวหรือรายการอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

(แลว้แต่กรณี) ไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร 

ผลของการเลกิเช่า
เพิม่เตมิ 

ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวสิยั หรอืเนื่องจาก
ผูเ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า หรอืในกรณีที่
ทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเสยีหายหรอืสญูหายทัง้หมดโดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของผูใ้หเ้ช่าและ
ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงคนืค่าเช่าในสว่นทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัส่วน
ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 

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

หน้าทีข่องผูเ้ช่า 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) สญัญำจะซ้ือจะขำยอำคำรและส่ิงปลูกสรำ้งของทีพำรค์  
สญัญาจะซือ้จะขายอาคารและสิง่ปลกูสรา้งของทพีารค์ทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์มสีรุปสาระส าคญัดงันี้ 
ผูข้าย บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 
ผูซ้ือ้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขาย อาคารคลงัสนิคา้จ านวน 4 ยนูิตซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา ต าบล

บางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ราคาซือ้ขาย มลูค่าไม่เกนิ 88,293,864 บาท 
การประกนัภยั เนื่องจากผู้ขายได้มกีารจดัท าประกนัภัยในทรพัย์สนิที่ผู้ซื้อจะเขา้ลงทุนเป็นการประกนั

ความเสีย่งภยัทรพัยส์นิและการประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก ดงันัน้ เมื่อมี
การขายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ ผู้ขายจะด าเนินการให้มีการโอนการประกันภัย
ดงักล่าวทีเ่ป็นสทิธขิองผูข้ายมาเป็นสทิธขิองผูซ้ือ้ 

การโอนสทิธติามสญัญา คู่สญัญาไม่มีสทิธิโอนสทิธหิรือหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง 

การเลกิสญัญา  คู่สญัญาอาจตกลงเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ผูซ้ื้ออาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถซือ้ทรพัย์สนิที่ซื้อขายไม่ว่า

ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืในกรณีทีผู่ซ้ือ้เหน็ว่าทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายจะไม่ก่อใหเ้กดิ
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ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ หรอืผู้ซื้อไม่อาจปฏบิตัิ

ตามสญัญาฉบบันี้เน่ืองดว้ยเหตุตามกฎหมายใดๆ หรอืเหตุสดุวสิยั 

 หากผูข้ายผดิสญัญาฉบบันี้ หรอืผดิการรบัประกนั และ/หรอืค ารบัรองทีใ่หไ้ว ้และ

ไม่สามารถเยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 7 วนันับแต่วนัทีผู่ซ้ือ้ไดแ้จง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหแ้กไ้ขผูซ้ือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ไดท้นัท ี

 ผู้ซื้ออาจเลิกสญัญาฉบับนี้ในกรณีที่ผู้ขายเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่

ภายใต้การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ลม้ละลาย ด าเนินการเพื่อ

เลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่ผูซ้ือ้เหน็ว่า

กระทบต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูข้าย 

 ผูซ้ื้ออาจเลกิสญัญาฉบบันี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดๆ อนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิที่

ซื้อขาย และ/หรือที่ดินอันเป็นทรพัย์สนิที่เช่าตามสญัญาเช่าที่ดินในโครงการ    

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา ดอ้ยค่าลงหรอืไดร้บัการกระทบกระเทอืนอย่าง

มีนัยส าคัญ หรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้ซื้อเห็นว่าไม่สามารถลงทุนหรือหา

ประโยชน์ในทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายไดต้ามวตัถุประสงคข์องทรสัต์ 

 ผูซ้ือ้อาจเลกิสญัญาฉบบันี้ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจด

ทะเบยีนใหเ้ช่าทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางนา ใหแ้ก่ผูซ้ือ้  

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

ภาษอีากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ้่าย 

ผู้ขายตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในการช าระค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ภาษีอากร และ
ค่าใชจ้่ายทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิทีซ่ือ้ขายตามสญัญาฉบบัน้ีแต่
เพยีงฝา่ยเดยีว 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 
(4) สญัญำเช่ำช่วงท่ีดินในโครงกำรไทคอน โลจิสติคส ์พำรค์ บำงพลี 1  
สญัญาเช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์มจี านวน 2 ฉบบัซึง่มขีอ้
สญัญาเช่นเดยีวกนั โดยแตกต่างกนัเพยีงรายการทรพัยส์นิทีเ่ช่าช่วงและค่าเช่าช่วง และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเลก็น้อย ซึง่
สรุปสาระส าคญัมดีงันี้ 
ผูใ้หเ้ช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 
ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 28 ปี โดยสิน้สดุในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 
เงนิตอบแทนการเช่าและ
ค่าเช่า 

แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
1. เงนิตอบแทนการเช่า ไม่เกิน 142,167,877 บาท โดยจะช าระให้แก่ผู้ให้เช่าทัง้

จ านวนในวนัจดทะเบยีนการเช่า 

2. ค่าเช่า โดยจะช าระเป็นรายปีให้กบัผู้ให้เช่า ตามอตัราที่ผู้ให้เช่าได้ช าระให้กบั
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เจา้ของทีด่นิตามสญัญาเช่าหลกั 

การต่อเตมิหรอืก่อสรา้ง
เพิม่เตมิ 

ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้้เช่าปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอื
ตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเติมอาคารและสิง่ปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรพัย์สนิที่เช่าได้ โดยให้
กรรมสทิธิเ์ป็นของผูเ้ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 

การโอนสทิธกิารเช่าและ
การใหเ้ชา่ช่วงทรพัยส์นิที่
เช่า 

 ภายในระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูเ้ช่า  

 ผูเ้ช่าสามารถน าทรพัยส์นิทีเ่ช่าไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นออกใหเ้ช่าช่วงหรอืโอน

สทิธกิารเช่าตามสญัญาฉบบันี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้เช่า

หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

การเลกิสญัญา/เลกิเช่า  เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่า สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลงทนัท ี

 หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผดิสญัญาฉบบัน้ีหรอืผดิค ารบัรอง และไม่สามารถ

เยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไดแ้จง้

เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิก

สญัญาไดท้นัทโีดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

 ในกรณีเหตุสุดวสิยั อนัเป็นผลใหท้รพัย์สนิทีเ่ช่ารายการใดตามสญัญา

เช่า/สญัญาเช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 

ไม่ว่าฉบบัใดดอ้ยค่าลงอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นอุปสรรคทีท่ าใหผู้เ้ช่า

ไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ในทรพัย์สินที่เช่ารายการใดตาม

สญัญาเช่า/สญัญาเช่าช่วงที่ดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่า หรอืในกรณีอื่นใด

ซึ่งผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ไม่ว่ารายการใด

รายการหนึ่งหรอืทัง้หมดตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าช่วงทีด่นิในโครงการ

ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ไม่ว่าฉบบัใดได้ตามวตัถุประสงค์

ของผู้เช่า โดยไม่ว่าในกรณีใดขา้งต้นผูใ้หเ้ช่าไม่สามารถแกไ้ขเยยีวยา

ใหผู้เ้ช่าสามารถกลบัเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทรพัย์สนิดงักล่าวได้ภายใน 

3 เดอืนนับแต่วนัทีผู่เ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าว ผู้

เช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวหรอืรายการอื่นใด

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น (แลว้แต่กรณี) ไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร  

 ในกรณีที่ทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดถูกเวนคนื ผู้เช่าสามารถใช้สทิธใิน

การเลกิเช่าทรพัยส์นิรายการดงักล่าวได ้

 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสูญหายทัง้หมด ให้การเช่า

ทรพัยส์นิรายการดงักล่าวระงบัลงทนัท ีโดยเหตุการณ์ดงักล่าวต้องไม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 
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 ผูเ้ช่าอาจใช้สทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีผู้ให้เช่าเขา้สู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่

ภายใต้การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ลม้ละลาย ด าเนินการเพื่อ

เลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่ผูเ้ช่าเหน็ว่า

กระทบต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ซึง่ในกรณีนี้

ถอืเป็นการเลกิสญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไมส่ามารถจดทะเบยีนใหเ้ช่า และ/

หรือเช่าช่วงที่ดินและ/หรืออาคารในโครงการไทคอน โลจิสติคส์  พาร์ค  

บางพล ี1 ตามสญัญาเช่าทีด่นิ สญัญาเช่าช่วงที่ดนิฉบบัใด และ/หรอืสญัญาเช่า

อาคารและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 (แลว้แต่

กรณี) ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ผลของการเลกิสญัญา/เลกิ
เช่า 

 เมื่อสญัญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือมีการเลิกเช่าทรพัย์สนิที่เช่ารายการใด ผู้เช่า

จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวหรือทัง้หมด (แล้วแต่กรณี) คืน

ให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องออกจากทรพัย์สนิที่เช่า

รายการดังกล่าวหรือทัง้หมดและจะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจาก

ทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมดภายใน 180 วนันับจากวนัที่สญัญา

ฉบบันี้สิ้นสุดลง หรือวนัที่การเลิกเช่าทรพัย์สนิรายการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

(แลว้แต่กรณี) 

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า และผูเ้ช่าไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูเ้ช่า

ต้องรื้อถอนสิง่ปลูกสร้างทัง้หมดออกจากทรพัย์สนิที่เช่าให้เสรจ็สิน้ภายใน 180 

วนันบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการเช่า หรอืภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีคู่่สญัญา

ทัง้สองฝ่ายจะตกลงร่วมกนั  โดยผูเ้ช่าจะต้องรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรอื 

ค่าเสยีหาย (ถา้ม)ี ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว และซาก

สิง่ปลกูสรา้งทีร่ือ้ถอนแลว้ใหเ้ป็นสทิธขิองผู้เช่าในการจ าหน่ายหรอืด าเนินการอื่น

ใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่าทัง้หมด 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเนื่องจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า ทัง้นี้ เวน้แต่กรณี

ที่เกดิจากความผดิของเจ้าของที่ดนิ ผู้ให้เช่าตกลงจะคนืค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าตาม

สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลอือยู่  ทัง้นี้ ไม่ตัดสทิธขิองผู้เช่าในการเรยีก

ค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องคนืค่า

เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าและไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวสิยั หรอื

เน่ืองจากผูเ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดต้ามวตัถุประสงคข์องผู้

เช่า อนัเป็นผลจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า หรอืในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด

เสยีหายหรอืสูญหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่ความผดิของผู้ใหเ้ช่าและผู้เช่า ผูใ้หเ้ช่า
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ตกลงคืนค่าเช่าในส่วนทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวให้แก่ผู้เช่าตามสดัส่วน

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่  

หน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่า  ผูใ้หเ้ช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัยส์นิทีเ่ช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ 

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อทรพัย์สนิที่เช่า เว้นแต่จะ

ไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเวน้แต่เป็นการด าเนินการ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาฉบบันี้ 

 ผู้ให้เช่าตกลงส่งมอบเงิน เอกสาร หรือสิง่ของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้เช่าอัน

เกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์สินที่ เช่ า ซึ่งผู้ ให้ เช่ าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือ

บุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอืภายหลงัวนัจดทะเบยีนการเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 

วนันบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัมอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

 ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัการบอกกล่าว แจง้ เตอืน หรอืถูกเรยีกรอ้งหรอืทวงถามไม่

ว่าดว้ยวาจาหรอืหนังสอืจากเจา้ของทีด่นิอนัเป็นทรพัยส์นิทีเ่ช่าอนัเกีย่วเนื่องกบั

เหตุผดิสญัญาเช่าระหว่างเจา้ของทีด่นิกบัผู้ให้เช่าใดๆ หรอืผู้ใหเ้ช่าทราบว่าตน

ไม่/จะไม่สามารถปฏบิตัติาม หรอืม/ีจะมเีหตุผดิสญัญาเช่าดงักล่าวไม่ว่าอย่างใดๆ 

ผูใ้หเ้ช่าตกลงแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบเป็นหนังสอืโดยเรว็ทีสุ่ด ทัง้นี้ ต้องไม่เกนิภายใน 

3 วันนับจากวันที่ผู้ให้เช่าทราบหรือควรจะทราบเหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้เช่า

สามารถเยียวยาเหตุผิดสญัญาดงักล่าวกบัเจ้าของที่ดินโดยตรง และในกรณี

ดงักล่าวหรอืในกรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการบอกกล่าว แจง้ เตอืน หรอืถูกเรยีกรอ้งหรอื

ทวงถามดงักล่าวจากเจา้ของทีด่นิโดยตรง หากผูเ้ช่ารอ้งขอ หรอืผูใ้หเ้ช่าตกลงจะ

ด าเนินการโอนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อให้

ผู้เช่าเข้าเป็นผู้เช่าทรพัย์สนิที่เช่ากบัเจ้าของที่ดินโดยตรงภายในเวลาที่ผู้เช่า

ก าหนด โดยไม่ว่าในกรณีใด ผูใ้หเ้ช่าตกลงชดใชค้่าเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีผู่้

เช่าเสยีไปในการด าเนินการดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าทัง้หมด ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่า

ในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

 ผูใ้ห้เช่าตกลงใหผู้้เช่า บรวิารของผู้เช่า ผู้เช่ารายย่อย และบรวิารของผูเ้ช่าราย

ย่อย มีสทิธใินการใช้ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 18785, 18786, 18787 และ 18788 

และโฉนดเลขที่ 18790 ส่วนที่ผู้เช่ามิได้เช่าซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องผู้ให้เช่าหรือ

ที่ดินแปลงอื่นใดที่ได้รบัการแบ่งแยกจากที่ดินดงักล่าว เพื่อเป็นทางเข้าออก 

ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน ้ า  ตลอดจน

สาธารณูปโภคต่างๆ ส าหรับทรัพย์สินที่เช่าตลอดอายุสัญญาเช่าโดยไม่คิด

ค่าตอบแทนใดๆ 

หน้าทีข่องผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงจะใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อการประกอบธุรกจิของทรสัตห์รอืการด าเนินการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิที่
เช่า 

หากผูใ้หเ้ช่าไดใ้ชส้ทิธซิือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าจากเจา้ของทีด่นิ เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผูใ้ห้
เช่าใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าในราคาตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่า ณ วนัสิน้สุด
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ระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิที่เช่า ผูเ้ช่าต้องแจง้
ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลา
การเช่า 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 

ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าและค่าเช่าของสญัญาเช่าชว่งดงักล่าวแต่ละฉบบั รวมถงึขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

(4.1) สญัญำเช่ำช่วงฉบบัท่ี 1 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ทีด่นิจ านวน 7 แปลง โฉนดเลขที่ 2805, 2806, 18808, 18811, 18812, 60713 และ 

60714 ซึง่ตัง้อยู่ทีโ่ครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง
พล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

การเลกิเช่าเพิม่เตมิ หากมกีารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทุกรายการตามทีร่ะบใุนสญัญา สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลง
ในวนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ชา่รายการสดุทา้ยมผีลใชบ้งัคบั 

หน้าทีข่องผูเ้ช่า 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) สญัญำเช่ำช่วงฉบบัท่ี 2 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า บางส่วนของที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 60712 ซึ่งตัง้อยู่ที่โครงการไทคอน โลจิสติคส ์

พารค์ บางพล ี1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
สทิธใินการซือ้/เช่าอาคาร
คลงัสนิคา้หมายเลข W5 
ในโครงการไทคอน  
โลจสิตคิส ์พารค์  
บางพล ี1 

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

หน้าทีข่องผูเ้ช่า 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 

 เดือนละ 1,000 บาทต่อไร่ของพื้นที่ที่ดินอันเป็นที่ก่อสร้างของคลังสินค้า W5 
ส าหรบัช่วงเวลาทีก่่อสรา้งคลงัสนิคา้ W5 จนกว่าจะแลว้เสรจ็และมผีู้เช่ารายย่อย
แลว้ 

 เดอืนละ 10 บาทต่อตารางเมตรของพืน้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ W5 ดงักล่าว ตามสญัญา
เช่าระหว่างผูใ้หเ้ช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อย ส าหรบัช่วงเวลาทีค่ลงัสนิคา้ W5 ดงักล่าวมผีู้
เช่ารายย่อยแลว้ 
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ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีม่เีพิม่เตมิหรอืแตกต่างกนัในสญัญาเช่าทีด่นิทีท่รสัตจ์ะเช่าช่วงแต่ละฉบบั มสีาระส าคญัดงันี้ 
 
(ก) หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2556 ระหว่ำงนำงธมน จิรำธนันต ์ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ และที
พำรค์ในฐำนะผูเ้ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมื่อวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2556 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 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 
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 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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  
การเลกิสญัญา  ในกรณีทีผู่้รบัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า และผู้ให้เช่าไดแ้จ้งให้ผูเ้ช่า

ทราบแลว้ ผูเ้ช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้
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 หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสญัญาฉบบัน้ี และไม่ด าเนินการแก้ไขภายใน 

30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืบอกกล่าวจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาอกี

ฝา่ยหน่ึงนัน้มสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิสญัญาฉบบัน้ี 

 
(ข) หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยภวูเดช ดลฤทธ์ิอำชำ ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ  
และทีพำรค์ในฐำนะผูเ้ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่วนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ที่ดนิโฉนดเลขที่ 2805 เลขที่ดนิ 35 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลี

ใหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 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 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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  
การเลกิสญัญา  ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่า

เช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได้ 

 หากผูเ้ช่าผดินดัไม่ช าระค่าเช่า หรอืผดิสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดใหถ้อืว่าสญัญาฉบบั

นี้เป็นอนัสิน้สดุ โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 

หมายเหตุ ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผูเ้ช่าตอ้งแจง้รายละเอยีดเป็นหนงัสอืใหผู้ใ้หเ้ช่า
ทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่าจะต้องท าการ  
ไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อใหอ้าคารและสิง่ปลูกสรา้งนัน้ปลอดจากการจ านอง 
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และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 
 
(ค) หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำงสำวเพชรี เอกบญุยืน ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ 
และทีพำรค์ในฐำนะผูเ้ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2556 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 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 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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  
การเลกิสญัญา  ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่า

เช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

 หากผูเ้ช่าผดิสญัญาไม่ช าระค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญา 

หมายเหตุ ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผูเ้ช่าตอ้งแจง้รายละเอยีดเป็นหนงัสอืใหผู้ใ้หเ้ช่า
ทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่าจะต้องท าการ  
ไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อใหอ้าคารและสิง่ปลูกสรา้งนัน้ปลอดจากการจ านอง 
และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 
(ง) หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยสุชำติ เฉลิมกำญจนำ ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ และที
พำรค์ในฐำนะผูเ้ช่ำจดทะเบียนกำรเช่ำเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2556 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 59 จาก 76 

 

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่60713 เลขทีด่นิ 102 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลี
ใหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 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 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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  
การเลกิสญัญา  ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่า

เช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

 หากผูเ้ช่าผดิสญัญาไม่ช าระค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญา 

หมายเหตุ ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผูเ้ช่าตอ้งแจง้รายละเอยีดเป็นหนงัสอืใหผู้ใ้หเ้ช่า
ทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่าจะต้องท าการ  
ไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อใหอ้าคารและสิง่ปลูกสรา้งนัน้ปลอดจากการจ านอง 
และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 

(จ) หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำงย้ง แซ่เบ ๊ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ และทีพำรค์ในฐำนะ
ผูเ้ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่วนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 18811 เลขที่ดิน 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 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 60 จาก 76 

 

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 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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  
การเลกิสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม

สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้
หมายเหตุ ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม

สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผูเ้ช่าตอ้งแจง้รายละเอยีดเป็นหนงัสอืใหผู้ใ้หเ้ช่า
ทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่าจะต้องท าการ 
ไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อใหอ้าคารและสิง่ปลูกสรา้งนัน้ปลอดจากการจ านอง 
และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

 
(ฉ) หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำงสำวพรทิพย ์ตัง้วนัเจริญชยั ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ
และทีพำรค์ในฐำนะผูเ้ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่วนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 18812 เลขที่ดิน 405 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 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต ์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-2 หน้า 61 จาก 76 

 

5 ปี 2571 - 2576 499,923.60 

5 ปี 2576 - 2581 549,915.96 

5 ปี 2581 - 2586 604,907.52 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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  
การเลกิสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม

สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้
หมายเหตุ ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม

สญัญานี้ไปจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผูเ้ช่าตอ้งแจง้รายละเอยีดเป็นหนงัสอืใหผู้ใ้หเ้ช่า
ทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผู้เช่าจะต้องท าการ 
ไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อใหอ้าคารและสิง่ปลูกสรา้งนัน้ปลอดจากการจ านอง 
และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

(ช) หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยมนตรี อศัวเสนำงคนิกร ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ 
และทีพำรค์ในฐำนะผูเ้ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่วนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 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 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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

ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ 
x 
ค่าตอบแทนการเช่า

ทีด่นิทัง้สิน้ ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา  
การเลกิสญัญา ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าช่วงไม่ยอมช าระค่าเช่าตาม

สญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้
หมายเหตุ ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าน าเอาอาคารและสิง่ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม

สญัญานี้ ไปท าการจ านองหรอืเป็นประกนัหนี้ แต่ผูเ้ช่าตอ้งแจง้รายละเอยีดเป็นหนงัสอืให้
ผูใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจ านองหรือการประกนัหนี้ดงักล่าวผูเ้ช่าจะต้องท า
การไถ่ถอนการจ านองหรอืประกนัหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ปลูกสร้างนัน้ปลอดจากการ
จ านอง และ/หรอื การประกนัหนี้ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2586 

(ซ)   หนังสือสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัวนัท่ี 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยธนณัฐ พำนิชธนำคม ในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ 
และทีพำรค์ในฐำนะผูเ้ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่วนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ทีด่นิโฉนดเลขที ่60712 เลขทีด่นิ 100 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางพล ี(บางพลี

ใหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 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 

สทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ก่อนบุคคลอื่น 

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  
การเลกิสญัญา  ในกรณีทีผู่ร้บัโอนสทิธกิารเช่าไม่ยอมช าระค่าเช่า หรอืผูเ้ช่าชว่งไม่ยอมช าระค่า

เช่าตามสญัญาฉบบันี้ ผูใ้หเ้ช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้ได ้

 หากผูเ้ช่าผดินดัไม่ช าระค่าเช่า หรอืผดิสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดใหถ้อืว่าสญัญาฉบบั

นี้เป็นอนัสิน้สดุ โดยผูใ้หเ้ช่าไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 
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ทัง้นี้ นอกเหนือจากการโอนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ทรสัตซ์ึง่สญัญาเชา่ทัง้ 8 ฉบบัขา้งตน้ (สญัญาเช่าทีด่นิทีท่รสัตจ์ะเช่าช่วง) ให้
สทิธทิพีารค์ไวอ้ยู่แลว้ ทพีารค์จะเขา้ท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีด่นิตามสญัญาเช่าทุกฉบบัดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการ
เขา้ลงทุนของทรสัต์เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีส่ญัญาเช่าดงักล่าวจะถูกยกเลกิ ในกรณีทีก่ารท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัเจา้ของ
ทีด่นิตามสญัญาเช่าฉบบัใดยงัไม่แลว้เสรจ็ก่อนการเขา้ลงทุนของทรสัต์ ทพีารค์จะวางหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร
ทีม่จี านวนเงนิเท่ากบัค่าเช่าจ านวน 1 ปี ตามสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ทรสัต์จนกว่าทพีารค์จะท า
บนัทกึขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้เสรจ็ โดยทพีารค์จะช าระค่าเช่าใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิก่อนครบก าหนดช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า
เป็นเวลา 30 วนัหากปีใดทพีารค์ไม่สามารถช าระค่าเช่าใหก้บัเจา้ของทีด่นิได ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีกใหธ้นาคารผูอ้อก
หนงัสอืค ้าประกนัใชเ้งนิตามหนังสอืค ้าประกนัและน าเงนิดงักล่าวไปช าระค่าเช่าแทน ทัง้นี้ในกรณีดงักล่าวหากทพีารค์ไม่
จดัหาหนงัสอืค ้าประกนัฉบบัใหม่มาเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ทรสัตภ์ายในระยะเวลา 60 วนัหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการช าระ
ค่าเช่า ผูจ้ดัการกองทรสัตม์สีทิธบิงัคบัใหท้พีารค์โอนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ทรสัตภ์ายในระยะเวลา 90 วนั  
 ส าหรบับนัทกึขอ้ตกลงทีท่พีารค์จะเขา้ท ากบัเจา้ของทีด่นิจะมสีาระส าคญัดงันี้  
คู่สญัญา  เจา้ของทีด่นิตามสญัญาเช่าทัง้ 8 ฉบบัขา้งตน้ 

 บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั  

ขอ้ตกลงทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ  ในกรณีที่ทพีารค์ผดิสญัญาเช่าดงักล่าวกบัเจ้าของที่ดนิ เจ้าของที่ดนิตกลงให้

สทิธแิก่ผูเ้ช่าช่วงจากทพีารค์ในการเยยีวยาเหตุผดิสญัญา โดยเจา้ของทีด่นิจะ

ไม่บอกเลกิสญัญาเช่าในกรณีทีท่พีารค์ผดิสญัญาหรอืถอืว่าสญัญาเช่าสิน้สุดลง

โดยทันที แต่จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าช่วงเข้าไปเยียวยาเหตุผิดสัญญา

ดงักล่าวภายในระยะเวลา 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัหนังสอืดงักล่าว อาทเิช่น 

ช าระค่าเช่าหรอืแกไ้ขเหตุดงักล่าวก่อน และคู่สญัญาตกลงใหผู้เ้ช่าช่วงสามารถ

เขา้ไปสวมสทิธเิป็นผูเ้ช่าโดยตรงกบัเจา้ของทีด่นิแทนทพีารค์ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่

จ ากดัเพยีงการรบัโอนสทิธกิารเช่าทีด่นิจากทพีารค์โดยเรว็ทีสุ่ดแต่ไม่เกนิ 90 

วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืดงักล่าว โดยในทุกกรณีดงักล่าว ทพีารค์ตกลงจะ

ประสานงานและใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินการต่างๆ  

(5) สญัญำเช่ำอำคำรและส่ิงปลูกสรำ้งในโครงกำรไทคอน โลจิสติคส ์พำรค์ บำงพลี 1 
สญัญาเช่าอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ทีท่รสัตจ์ะเขา้ท ากบัทพีารค์ 
จ านวน 1 ฉบบั มสีรุปสาระส าคญัดงันี้ 
ผูใ้หเ้ช่า บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั 
ผูเ้ช่า บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ 
ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 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 ไม่เกนิ 1,022,313,600 บาท 
การประกนัภยั เมื่อมกีารจดทะเบยีนใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าแก่ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการใหม้กีารโอนการ

ประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ และการประกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอกทีเ่ป็น
สทิธขิองผูใ้หเ้ช่ามาเป็นสทิธขิองผูเ้ช่า 

การต่อเตมิหรอืก่อสรา้ง ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้้เช่าปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอื
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เพิม่เตมิ ตกแต่ง ดดัแปลง ต่อเตมิอาคารและสิง่ปลกูสรา้งเพิม่เตมิบนทรพัยส์นิทีเ่ช่าได้ 
การโอนสทิธกิารเช่าและ
การใหเ้ชา่ช่วงทรพัยส์นิที่
เช่า 

 ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาไม่มสีทิธโิอนสทิธหิรอืหน้าทีต่ามสญัญาฉบบันี้

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึง เวน้แต่เป็นการโอนสทิธหิรอืหน้าทีด่งักล่าว

ใหแ้ก่ทรสัตอ์ื่นซึง่ไทคอน ทพีารค์ หรอืบรษิทัในเครอืเป็นผูด้ าเนินการก่อตัง้ขึน้ 

 ผู้เช่าสามารถน าทรพัย์สนิที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนออกให้เช่าช่วงแก่

บุคคลภายนอกได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ช่าหรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

การเลกิสญัญา/เลกิเช่า  เมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเช่า สญัญาฉบบันี้จะสิน้สดุลงทนัท ี

 หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผดิสญัญาฉบบัน้ีหรอืผดิค ารบัรอง และไม่สามารถ

เยยีวยาแกไ้ขเหตุดงักล่าวไดภ้ายใน 60 วนันบัแต่วนัทีคู่่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงไดแ้จง้

เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไข คู่สญัญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิก

สญัญาไดท้นัทโีดยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 หากมีการเลกิเช่าทรพัย์สนิที่เช่าทุกรายการตามที่ระบุในสญัญาฉบบันี้ สญัญา

ฉบบันี้จะสิน้สดุลงในวนัทีก่ารเลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการสดุทา้ยมผีลใชบ้งัคบั 

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

 ในกรณีเหตุสุดวสิยั อนัเป็นผลให้ทรพัย์สินที่เช่ารายการใดด้อยค่าลง

อย่างมนียัส าคญั หรอืเป็นอุปสรรคทีท่ าใหผู้เ้ช่าไม่สามารถลงทุนหรอืหา

ประโยชน์ในทรพัย์สนิทีเ่ช่ารายการใดไดต้ามวตัถุประสงค์ของผู้เช่า ผู้

เช่าอาจใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในกรณีที่

ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสูญหายทัง้หมด ให้การเช่า

ทรัพย์สนิรายการดงักล่าวระงับลงทนัที โดยเหตุการณ์ดงักล่าวต้อง

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของผูใ้หเ้ช่าหรอืผูเ้ช่า 

 ในกรณีที่ทรพัย์สนิที่เช่ารายการใดถูกเวนคนื ผู้เช่าสามารถใช้สทิธใิน

การเลกิเช่าทรพัยส์นิรายการดงักล่าวได ้

 ในกรณีทีม่กีารเลกิเช่าทีด่นิทีเ่ช่ารายการใดตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าช่วงทีด่นิใน

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1  

 ผูเ้ช่าสามารถใช้สทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าที่ตัง้อยู่บนที่ดนิดงักล่าวไม่

ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นไดต้ามทีผู่เ้ช่าเหน็สมควร ไม่ว่าการเลกิเช่าทีด่นิ

ดงักล่าวเกดิขึน้ดว้ยเหตุใด 

 ผูใ้หเ้ช่าสามารถเลกิใหเ้ช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิดงักล่าวไม่ว่า

ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดต้ามทีผู่เ้ช่าใหเ้หน็สมควร โดยผูใ้หเ้ช่าจะคนืเงนิ

ค่าเช่าทีร่บัไปแลว้ตามส่วน ในกรณีทีก่ารเลกิเช่าทีด่นิดงักล่าวเกดิจาก

ความผดิของผูเ้ช่า  

 ผูเ้ช่าอาจใช้สทิธเิลกิสญัญาได้ในกรณีผู้ให้เช่าเขา้สู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่
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ภายใต้การพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด ถูกศาลพพิากษาให้ลม้ละลาย ด าเนินการเพื่อ

เลกิกจิการ ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาล หรอืมเีหตุการณ์ใดๆ ซึง่ผูเ้ช่าเหน็ว่า

กระทบต่อความสามารถในการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ของผูใ้หเ้ช่า ซึง่ในกรณีนี้

ถอืเป็นการเลกิสญัญาเน่ืองจากความผดิของผูใ้หเ้ช่า 

 ผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธเิลกิสญัญาไดใ้นกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไมส่ามารถจดทะเบยีนใหเ้ช่า และ/

หรอืเช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 ตามสญัญาเช่า

ทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 หรอืสญัญาเช่าช่วงทีด่นิใน

โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์ พารค์ บางพล ี1 (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ผลของการเลกิสญัญา/เลกิ
เช่า 

 เมื่อสญัญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือมีการเลิกเช่าทรพัย์สนิที่เช่ารายการใด ผู้เช่า

จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวหรือทัง้หมด (แล้วแต่กรณี) คืน

ให้แก่ผู้ให้เช่า โดยที่ผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องออกจากทรพัย์สนิที่เช่า

รายการดังกล่าวหรือทัง้หมดและจะต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจาก

ทรพัย์สนิที่เช่ารายการดงักล่าวหรอืทัง้หมดภายใน 180 วนันับจากวนัที่สญัญา

ฉบบันี้สิ้นสุดลง หรือวนัที่การเลิกเช่าทรพัย์สนิรายการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

(แลว้แต่กรณี) 

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า ผูเ้ช่าตอ้งรือ้ถอนทรพัยส์นิทีเ่ช่าทัง้หมดออกจากทีด่นิ

อนัเป็นทีต่ัง้ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 180 วนันับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรอื

ภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน  โดยผู้เช่า

จะต้องรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าเสยีหาย (ถ้าม)ี ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จาก

การรื้อถอนสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าว และซากสิง่ปลูกสรา้งที่รือ้ถอนแลว้ให้เป็นสทิธิ

ของผูเ้ช่าในการจ าหน่ายหรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ช่าทัง้หมด 

 ในกรณีที่สญัญาฉบบันี้สิน้สุดลงเนื่องจากความผดิของผู้ใหเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงจะ

คนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธิ

ของผูเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นๆ จากผูใ้หเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงเนื่องจากความผดิของผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าไม่ต้องคนืค่า

เช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าและไม่ตดัสทิธผิูใ้หเ้ช่าในการเรยีกค่าเสยีหายจากผูเ้ช่า (หากม)ี 

 ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวสิยั หรอื

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ารายการใดเสียหายหรือสูญหายทัง้หมดโดยที่ไม่ใช่

ความผดิของผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่า หรอืผูเ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด

เนื่องจากมกีารเลกิเช่าทีด่นิอนัเป็นที่ตัง้ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าดงักล่าวอนัไม่ไดเ้ป็น

ผลมาจากความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนทรัพย์สินที่เช่า

รายการดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่  

 ในกรณีทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธเิลกิเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่ารายการใด เนื่องจากทรพัยส์นิทีเ่ช่า

รายการดงักล่าวถูกเวนคนื ผู้ให้เช่าตกลงจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผู้เช่าภายใน 30 วนั
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นบัจากวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนื โดยค่าเช่าทีจ่ะคนืจะค านวณ

ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณดงันี้ 

ค่าเช่าทีจ่ะคนื 
= 

มลูค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ทีค่งเหลอื
ของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่ก

เวนคนื x 

จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั        
จากการเวนคนื

ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่ก
เวนคนื 

มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื 
ณ วนัทีถู่กเวนคนื 

ทัง้นี้ ในกรณีที่มูลค่าคดิลดกระแสเงนิสด (DCF) ที่คงเหลอืของทรพัย์สนิที่เช่า

มากกว่ามูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่เช่าที่ถูกเวนคนื ณ วนัที่ทรพัย์สนิที่เช่าถูก

เวนคนื ผูใ้หเ้ช่าจะคนืค่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าเท่ากบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนื

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า 

อน่ึง หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัในเรื่องการก าหนดมูลค่าคดิลดกระแสเงนิ

สด (DCF) ทีค่งเหลอืของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนืและ/หรอื

มูลค่าตลาดของทรพัย์สนิทีเ่ช่าที่ถูกเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื คู่สญัญาตกลงให้

คู่สญัญาแต่ละฝา่ยแต่งตัง้ผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมนิมูลค่า

ดงักล่าว และคู่สญัญาตกลงใชมู้ลค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิของผูป้ระเมนิค่า

ทรพัย์สนิทัง้สองรายเป็นฐานในการค านวณค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าจะคนืแก่ผู้เช่าตาม

หลกัเกณฑก์ารค านวณดงักล่าวขา้งตน้ 

หน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่า  ผูใ้หเ้ช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัยส์นิทีเ่ช่า ตลอดจนกระท าการใดๆ 

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อทรพัย์สนิที่เช่า เว้นแต่จะ

ไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเวน้แต่เป็นการด าเนินการ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาฉบบันี้ 

 ผู้ให้เช่าตกลงส่งมอบเงิน เอกสาร หรือสิง่ของใดๆ ก็ตามที่เป็นของผู้เช่าอัน

เกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์สินที่ เช่ า ซึ่งผู้ ให้ เช่ าได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยหรือ

บุคคลภายนอกนบัตัง้แต่หรอืภายหลงัวนัจดทะเบยีนการเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าภายใน 30 

วนั นบัแต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดร้บัมอบเงนิ เอกสาร หรอืสิง่ของดงักล่าว 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พารค์ บางพล ี1 ทีผู่้เช่า

รายย่อยรายปจัจุบนัยงัไม่ไดเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข W1/1ผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัประกนัการมผีู้

เช่าส าหรบัพืน้ทีอ่าคารสว่นทีป่จัจุบนัยงัไม่มผีูเ้ช่ารายย่อย (ไม่รวมพืน้ที่

ชัน้ลอย) ซึง่ขณะท าสญัญานี้คอื 3,955 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาการ

เช่าตามสญัญาเช่ากับผู้เช่ารายย่อยรายปจัจุบันในอัตราค่าเช่าและ

ค่าบรกิารเดอืนละ 122 บาทต่อตารางเมตร จนกว่าจะมผีูเ้ช่าพืน้ทีส่ว่นที่

เหลือทัง้หมดในอตัราค่าเช่าที่ไม่ต ่ากว่าอตัรารบัประกนัดงักล่าว และ

ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมใดๆ และรบัผิดชอบ
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ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเช่ากบัผู้เช่ารายย่อย

ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองทัง้หมดหากมีการให้เช่าพื้นที่ส่วนที่เหลือ

ดงักล่าวแก่บุคคลอื่น 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข W4 ผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัประกนัการมผีู้

เช่าส าหรับพื้นที่อาคารส่วนที่ผู้เช่ารายย่อยยังไม่ได้เช่า ซึ่งขณะท า

สญัญานี้คอื 6,588 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการเดอืนละ 

160 บาทต่อตารางเมตร จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 ส าหรบัอาคารคลงัสนิค้า W1/2 ในโครงการไทคอน โลจสิติคส ์พาร์ค บางพล ี1 

ซึง่ปจัจุบนัยงัไม่มผีูเ้ช่ารายย่อย ผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัประกนัการมผีูเ้ช่าใหก้บัผูเ้ช่าใน

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเดอืนละ 140 บาทต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัจากวนัทีผู่เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าจดทะเบยีนการเช่าทรพัยส์นิดงักล่าว ณ ส านักงาน

ทีด่นิ จนกว่าทรพัยส์นิดงักล่าวจะมผีูเ้ช่ารายย่อย 

 หากอาคารคลังสินค้าหมายเลข W4 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  

บางพลี 1 ถูกเวนคืน ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้ร ับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและ

ค่าใช้จ่ายตามจรงิและเหมาะสมที่เกดิจากการเวนคนืดงักล่าว และด าเนินการ

จดัหาสถานทีเ่ช่าใหม่ และ/หรอื ก่อสร้างคลงัสนิค้าให้แก่ผู้เช่ารายย่อยโดยตรง

ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าวกบัผูเ้ช่ารายย่อยและชดใช้

ค่าเสยีหายทัง้หมดแทนผูเ้ช่าดว้ยค่าใชจ้่ายของผูใ้หเ้ช่าเองทัง้หมด 

หน้าทีข่องผูเ้ช่า ผูเ้ช่าตกลงจะใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อการประกอบธุรกจิของทรสัต์หรอืการด าเนินการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
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2.4 กำรลงทุนในทรพัยสิ์นจำกบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

2.4.1 ควำมสมัพนัธ ์
ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครัง้แรกของทรสัต์ ทรสัต์จะลงทุนในทรพัย์สนิทัง้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ากทพีารค์และไทคอน โดยไทคอนเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ประมาณรอ้ยละ 70 และ Mitsui & Co (Asia 
Pacific) PTE ถอืหุ้นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของทแีมนซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้ทรสัต์และผู้จดัการ
กองทรสัต์ (REIT Manager) และเป็นผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยทัง้นี้ ไทคอนยงัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของทพีารค์อกีดว้ย  

2.4.2 มูลค่ำของส่ิงตอบแทน ข้อตกลง และเง่ือนไขในกำรเข้ำท ำรำยกำร 
การเข้าลงทุนในทรพัย์สนิหลกัครัง้แรกนี้ ทรสัต์จะช าระค่าตอบแทนให้แก่ทีพาร์คและไทคอนซึ่งเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท โดยมขีอ้ตกลงและเงื่อนไขในการเขา้
ท ารายการทีส่ าคญัตามทีร่ะบุในสว่นที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์หวัขอ้ สรุปสาระส าคญัของสญัญาที่
ท าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 

 2.4.3 ควำมเหน็ของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จดักำรกองทรสัตเ์ก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
ซ้ือทรพัยสิ์น 
 ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้แรกของทรัสต์ ทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิแ์ละสิทธิการเช่าใน
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิค้าจากทพีาร์คจ านวน 14 หลงั แบ่งเป็น 25 ยูนิต มพีื้นที่อาคารรวมประมาณ 160,523 
ตารางเมตร และโรงงานจากไทคอนจ านวน 20 หลงั มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร คดิเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 34 หลงั หรอื 45 ยูนิต พืน้ทีอ่าคารรวมทัง้สิน้ประมาณ 214,523 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนทีด่นิทีม่เีนื้อทีร่วมประมาณ 
306 ไร่ (รายละเอยีดแสดงไวใ้น หวัขอ้ 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของทรพัยส์นิหลกัทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก) ในราคารวมกนัสงูสุด
ไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท โดยในการก าหนดราคาสดุทา้ยทีท่รสัตจ์ะซือ้ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรกจากทพีารค์และไทคอน
จะอา้งองิจากราคาประเมนิของทรพัย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดพ้จิารณาปจัจยัต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนในช่วงที่
มกีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั ศกัยภาพในเชงิพาณิชยแ์ละมลูค่าใน
เชงิธุรกจิของทรพัยส์นิ อตัราดอกเบีย้ อตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสาร
หนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่นๆ และการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทุน (Bookbuilding)  
 ทัง้นี้ส าหรบัราคาสงูสุดของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรกจากทพีารค์และไทคอนจะไม่เกนิ 4,250 ล้านบาท 
(สงูกว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิแต่ละรายการทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระประมาณไม่เกนิ 442 ลา้น
บาท หรอืประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 11.595) ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสงูสุดดงักล่าว
เป็นราคาทีเ่หมาะสมและสามารถยอมรบัไดเ้น่ืองจากหากพจิารณาจากกรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มืประมาณการอตัราผลตอบแทน
ในปีแรกของทรสัต์จะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 6.52 ซึง่จะต ่ากว่าอตัราเงนิปนัผล (Dividend Yield) จากการลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเทยีบเคยีงโดยพจิารณาจาก ประเภทของทรพัย์สนิที่ลงทุน การลงทุนในกรรมสทิธิแ์ละ/หรอื
สทิธกิารเช่า และขนาดของทุนจดทะเบยีนสงูกว่า 4,000 ลา้นบาท และไม่มกีารกูย้มื กองทุนรวมทีเ่ทยีบเคยีงไดจ้ะมอีตัรา

                                                
5 ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 49/2555 ก าหนดใหเ้มือ่บรษิทัชีแ้จงถงึความเหมาะสมของราคาซื้อทรพัยส์นิ
เมือ่ทรสัต์ซือ้ทรพัยส์นิในราคาทีส่งูกวา่ราคาประเมนิต ่าสุดเกนิรอ้ยละ 5 
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เงนิปนัผลเฉลีย่ (Dividend Yield) เท่ากบัรอ้ยละ 6.816 แต่เนื่องจากทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะเขา้ลงทุนนัน้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และที่ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่ายงัมโีอกาสในการบรหิารทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนให้แสวงหารายได้เพิม่เติม รวมถึงมี
ความเหน็บางประการทีแ่ตกต่างไปจากผูป้ระเมนิอสิระ (โดยมรีายละเอยีดแสดงในสว่นต่อไป) 

ทัง้นี้ หากพจิารณาประมาณการอตัราผลตอบแทนในปีแรกของทรสัตใ์นกรณีมกีารกูย้มืในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 
20 ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดทีล่งทุนครัง้แรกหรอืไม่เกนิ 860 ลา้นบาท (รายละเอยีดการกูย้มืแสดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 2.6 
การกูย้มืส าหรบัการลงทุนครัง้แรก) จะไดอ้ตัราผลตอบแทนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.21 แมว้่าจะสงูกว่ากรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มืรอ้ย
ละ 6.52  แต่ผูล้งทุนจะมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้จากการกูย้มืของทรสัตด์ว้ยเช่นกนั ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 1.1.6 ความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มื 

อนึ่งการที่ทรสัต์ลงทุนในทรพัย์สนิในราคาสูงสุดไม่เกนิ 4,250 ล้านบาท จะท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลตอบแทนใน
กรณีมกีารกูย้มืไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.21  ในกรณีมกีารกูย้มื เปรยีบเทยีบกบักรณีทีท่รสัตล์งทุนในราคาประเมนิต ่าสดุที ่3,809 
ลา้นบาท โดยผูล้งทุนจะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 7.34 โดยมรีายละเอยีดเปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนของกองทรสัต์
ในกรณีต่างๆ ดงันี้ 

 
ราคาซื้อ 

(ลา้นบาท) 

ประมาณการอตัราผลตอบแทน 

(รอ้ยละ) 

อตัราเงนิปนัผลเฉลีย่ของกองทุน
รวม 3 กองทุนทีน่ ามา
เปรยีบเทยีบ (รอ้ยละ) 

หากทรัสต์ซื้อในราคาประเมิน
ต ่าสดุ (ไม่มกีารกูย้มื) 

3,809 7.34  - 

ร าคาที่ ท รัส ต์ จ ะท า กา รซื้ อ
ทรพัยส์นิโดยไม่มกีารกูย้มื 

ไม่เกนิ 4,250 ไม่ต ่ากว่า 6.52  6.816  
(ไม่มเีงนิลดทุน) 

ร าคาที่ ท รัส ต์ จ ะท า กา รซื้ อ
ทรพัยส์นิโดยมกีารกูย้มื 

ไม่เกนิ 4,250 ไม่ต ่ากว่า 7.21   - 

อย่างไรกด็ ีการก าหนดราคาทรพัย์สนิสุดทา้ยที่ทรสัต์จะลงทุน จะก าหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้
ลงทุนสถาบนั ณ อตัราผลตอบแทนทีต่่างกนั (Bookbuilding) โดยราคาทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนสุดทา้ยทีไ่ดจ้ากการท า 
Bookbuilding อาจต ่ากว่าหรอืเท่ากบัมลูค่าสงูสดุของทรพัยส์นิดงักล่าวโดยขึน้อยู่กบัภาวะตลาดตลอดจนผลตอบแทนของ
ผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงทีเ่สนอขาย ณ เวลานัน้ๆ อกีดว้ย 

นอกเหนือจากอตัราผลตอบแทนทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูล้งทุนจะไดร้บัเงนิสดจากการลดทุนอนัเนื่องจากสภาพคล่อง
สว่นเกนิซึง่เกดิจากรายการทีไ่ม่ใช่ค่าใชจ้่ายเงนิสด ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้และออกเสนอขายหน่วยทรสัต์ ซึง่มอีตัรา
ประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 เมื่อค านวณจากราคาทีท่รสัตจ์ะท าการซือ้ทรพัยส์นิไม่เกนิ 4,250 ลา้นบาท 

ควำมเหน็บำงประกำรเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์น  
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่า แมก้ารก าหนดมลูค่าสงูสุดทีท่รสัต์จะลงทุนในเบือ้งต้น

จะสงูกว่าราคาประเมนิต ่าสุดของผูป้ระเมนิราคาอสิระของทรพัยส์นิแต่ละรายการอย่างมนีัยส าคญั แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์

                                                
6 อตัราเงนิปนัเฉลีย่ของกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัทรสัต์ โดยพจิารณา
จากประเภทของทรพัยส์นิทีล่งทุน การลงทุนในกรรมสทิธิแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่า ขนาดของทุนจดทะเบยีนสูงกว่า 4,000 ลา้นบาท และไม่มกีาร
กู้ยืม ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน (TFUND) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ทพีาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าเหมราชอนิดสัเตรยีล (HPF) มอีตัราเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (“Dividend Yield”) 6.51%, 6.96% และ 
6.92% ตามล าดบั โดยค านวณจากเงนิปนัผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนยอ้นหลงั 4 ไตรมาส หรอื ท าใหเ้ป็นรายปี (Annualized) แลว้หาร
ดว้ยราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนัทีม่กีารซื้อขาย (Trading Day) สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 (โดยทัง้ 3 กองทุนรวมไม่มกีารลดทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกนิในรอบ 4 ไตรมาสยอ้นหลงั) 
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และที่ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าในการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิของผู้ประเมนิอสิระซึ่งใช้วธิพีิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) โดยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการค านวณทีส่ าคญัคอื เป็น
การก าหนดมลูค่าทรพัยส์นิจากสมมุตฐิานรายไดค้่าเช่าและบรกิารจากผูเ้ช่า ค่าใชจ้่าย และสภาพอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัที่
ท าการประเมนิราคาเป็นเกณฑ์ มคีวามเหน็ว่าทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนยงัมโีอกาสในการสร้างรายได้เพิม่เติม รวมถึง
ช่องทางในการลดค่าใชจ้่าย ซึง่แตกต่างไปจากสมมุตฐิานของผูป้ระเมนิอสิระ ดงันี้ 

 
อสงัหำริมทรพัยป์ระเภทคลงัสินค้ำ มีศกัยภำพในกำรหำรำยได้เพ่ิมเติม อำทิเช่น 

 คลงัสนิค้ามศีกัยภาพในการแสวงหารายได้เพิม่เติมจากการให้เช่าพื้นที่หลงัคา ส าหรบัการติดตัง้แผงเซล
พลงังานแสงอาทติย ์ซึง่โครงสรา้งหลงัคาของคลงัสนิคา้ทีท่รสัตจ์ะลงทุนนัน้มคีุณสมบตัทิีส่ามารถรบัน ้าหนักจากการตดิตัง้
แผงเซลพลังงานแสงอาทิตย์ได้ (500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ซึ่งปจัจุบันการให้เช่าพื้นที่ติดตัง้แผงเซลล์พลังงาน
แสงอาทติย์ไดด้ าเนินการบนคลงัสนิคา้หลายแห่งของทพีาร์คแล้วโดยสามารถให้เช่าในอตัรา 5 บาท ต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน (ค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติย์เป็นของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะได้รบัค่าเช่าสุทธ)ิ และมสีดัส่วนพื้นที่เช่า
หลงัคาต่อพื้นทีใ่ห้เช่าของอาคารในสดัส่วน 1:1 ซึง่หากตดิตัง้เสรจ็คาดว่าจะท าใหท้รสัต์ได้รบัรายได้เพิม่ประมาณ 9.63 
ลา้นบาทต่อปี เมื่อน ามาประเมนิหามูลค่าทรพัยส์นิส่วนเพิม่ตามอตัราส่วนลดทีผู่ป้ระเมนิราคาก าหนด (กรรมสทิธ ิ9.75% 
สทิธกิารเช่าที ่10.25%) ส าหรบัคลงัสนิคา้ประเภทสทิธกิารเช่าระยะยาวจะประเมนิมลูค่าตามอายุสญัญาทีเ่หลอือยู่ โดยไม่
มีการปรบัอตัราค่าเช่าตลอดการประมาณการ ประกอบกบัความน่าจะเป็นในการด าเนินการได้ประมาณ 50% (โดย
คาดการณ์ว่าจะตดิตัง้ไดเ้ฉพาะพืน้ทีข่องคลงัสนิคา้บางส่วน และอาจมคีวามลา้ช้าจากการขออนุมตั ิหรอืยงัหาผูเ้ช่ามไิด้) 
จะมมีูลค่าเพิม่อกีประมาณ 46.65 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามการติดตัง้แผงเซลพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาคลงัสนิค้า 
จะต้องขอความยนิยอมผู้เช่ารายย่อยและติดต่อหาผู้ที่มใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิดงักล่าว ซึ่งในปจัจุบนัผู้จดัการ
กองทรสัตย์งัไม่มขีอ้มลูหรอืรายละเอยีดในสว่นนี้  

 คลงัสนิค้าในโครงการไทคอนโลจสิติกค์พาร์ค บางพล ี1 ซึ่งมพีื้นที่คลงัสนิค้ารวมประมาณ 75,000 ตาราง
เมตร ตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรม (พืน้ทีส่มี่วง) ท าใหค้ลงัสนิคา้ในพืน้ทีด่งักล่าวสามารถใชจ้ดัเกบ็สนิคา้ไดห้ลากหลาย
ประเภททัง้ที่เป็นคลงัสินค้ามาตรฐาน คลังสินค้าวตัถุอันตราย และสามารถปรับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยที่
คลงัสนิคา้วตัถุอนัตราย และคลงัสนิคา้ทีด่ดัแปลงเป็นโรงงาน จะมคี่าเช่าทีส่งูกว่าคลงัสนิคา้ทีเ่กบ็สนิคา้ทัว่ไป โดยจากการ
ประเมนิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เหน็ว่าพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในเขตไทคอนโลจสิตกิค ์พารค์บางพล ี1 โดยส่วนทีเ่หลอืจากสญัญา
เช่าระยะยาวและ/หรอืปจัจุบนัเป็นคลงัสนิคา้วตัถุอนัตราย ยงัมอียู่อกีประมาณ 48,000 ตารางเมตร ซึง่มอีตัราค่าเช่าเฉลีย่
ประมาณ 133 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน โดยหากใหเ้ช่าเป็นโรงงาน หรอืเป็นคลงัสนิคา้วตัถุอนัตราย จะไดค้่าเช่าเฉลีย่ที่
ประมาณ 170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ซึง่จะท าใหม้ศีกัยภาพในการเพิม่รายไดค้่าเช่าเป็น 37 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน ซึง่น่าจะเพิม่รายไดค้่าเช่าใหก้บัทรสัตไ์ดอ้กีประมาณ 21.31 ลา้นบาทต่อปี เมื่อน ามาประเมนิหามูลค่าทรพัยส์นิส่วน
เพิม่ตามอตัราส่วนลดที่ผูป้ระเมนิราคาก าหนด (สทิธกิารเช่าที ่10.25%) ประเมนิมูลค่าตามอายุสญัญาทีเ่หลอือยู่ 28 ปี 
โดยไม่มกีารปรบัอตัราค่าเช่า ประกอบกบัมคีวามน่าจะเป็นในการด าเนินการไดป้ระมาณ 40% (โดยคาดว่าอาจเกดิจากการ
ไม่สามารถหาผู้เช่าได้ หรือผู้เช่าเดิมต่อสญัญาเช่าไม่ย้ายออก) จะท าให้ทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนจะมีมูลค่าเพิ่มอีก
ประมาณ 77.76 ลา้นบาท 
 

อสงัหำริมทรพัยป์ระเภทโรงงำน มีศกัยภำพในกำรหำรำยได้เพ่ิมเติม อำทิเช่น 

 โรงงานทีท่รสัตจ์ะลงทุนนัน้ม ีค่า Floor Area Ratio (FAR) (สดัสว่นระหว่างพืน้ทีเ่ช่าต่อเนื้อทีด่นิรวมทัง้หมด) 
อยู่ประมาณ 33.4% ซึ่งต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัโรงงานใหเ้ช่าในนิคมอุตสาหกรรมที่ทรพัย์สนิส่วนใหญ่ตัง้อยู่ซึ่งม ีFAR ที่
ประมาณ 55% โดยสดัสว่นทีต่ ่ากว่านี้มผีลท าใหท้รสัตส์ามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ โดยเพิม่พืน้ทีใ่นการเช่าดว้ยต่อเตมิอาคาร
โรงงาน เดมิหรอืสรา้งโรงงานใหม่ในพืน้ทีเ่ดมิได ้โดยการประเมนิเบือ้งต้น หากผูจ้ดัการกองทรสัต์เพิม่สดัส่วน FAR จาก
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ปจัจุบนั 33% เป็น 55% จะท าให้ทรสัต์มพีื้นที่ให้เช่าเพิม่เติมอกี 34,880 ตารางเมตร และหากใช้ค่าเช่าในอตัราเฉลี่ย
ปจัจุบนัที ่186 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน จะท าใหท้รสัต์มรีายไดค้่าเช่าเพิม่อกีประมาณ 77.85 ลา้นบาทต่อปี ซึ่งเมื่อ
น ามาค านวนหามูลค่าทรพัยส์นิสุทธสิ่วนทีเ่พิม่โดยใชอ้ตัราส่วนลดที ่9.75% โดยค่าเช่าพืน้ทีส่่วนเพิม่ไม่มกีารปรบัตลอด
การประมาณการ หกัดว้ยค่าก่อสรา้งพืน้ทีโ่รงงานเพิม่เตมิทีต่น้ทุน 12,000 บาทต่อตารางเมตร ประกอบกบัความน่าจะเป็น
ในการด าเนินการได ้80% (โดยอาจเกดิจากผูเ้ช่าเดมิไม่ยนิยอมใหด้ าเนินการ หรอืสภาพพืน้ทีไ่ม่สามารถก่อสรา้งเพิม่ได)้ 
จากการการเพิม่ FAR ของพืน้ทีโ่รงงาน จะท าใหม้มีลูค่าเพิม่อกีประมาณ 303.94 ลา้นบาท 
  
 เมื่อรวมศกัยภาพจากการบรหิารทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุน ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
สามารถบรหิารทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนใหม้รีายไดเ้พิม่ และสรา้งมลูค่าเพิม่อกีประมาณ 428.35 ลา้นบาท ซึง่เมื่อรวมกบั
ราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิรายชิน้ที ่3,809 ลา้นบาท ทรพัยส์นิจะมมีลูค่าประมาณ 4,237 ลา้นบาท ซึง่เป็นมลูค่าทีส่งู
กว่าราคาประเมนิต ่าสดุของทรพัยส์นิแต่ละรายการอยู่ประมาณรอ้ยละ 11.24 และไม่เกนิมลูค่าสงูสดุทีท่รสัตจ์ะลงทุน 
 อย่างไรกด็ ีการประเมนิศกัยภาพในการแสวงหารายไดเ้พิม่นี้ เป็นการประเมนิเบือ้งตน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต์
ซึง่ผลการด าเนินการทีแ่ทจ้รงิทีไ่ดอ้าจแตกต่างไปจากการประเมนิได ้เนื่องจากความไม่แน่นอนทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง สภาพการแข่งขนัทางการค้า ปจัจยัความต้องการพลงังานแสงอาทติย ์นโยบายการสนับสนุนของรฐับาล การ
แสวงหาผู้เช่าหลงัคาคลงัสนิค้า การเจรจาต่อรองกบัผู้เช่ารายเดมิ ค่าเช่าทีป่รบัได้จรงิ ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างที่สูงขึน้ 
รวมถงึเหตุการณ์ใดๆทีอ่ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

อตัรำคิดลดของผูป้ระเมิน  

ราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
เป็นราคาประเมนิโดยวธิคีดิลดกระแสเงนิสดของทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกทีอ่ตัราคดิลดรอ้ยละ 9.75 ถงึ 10.50 ต่อ
ปี ซึง่สงูกว่าอตัราผลตอบแทนทีน่กัลงทุนสถาบนัใชเ้ป็นอตัราคดิลด (เปรยีบเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2557) ท าใหร้าคาประเมนิของผูป้ระเมนิต ่ากว่าราคาเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีค่ านวณจากอตัราคดิลดทีผู่ล้งทุน
ใช้ ทัง้นี้ผู้จดัการกองทรสัต์มีความเห็นว่าอตัราคิดลดที่ผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิอิสระดงักล่าวเลือกใช้อาจจะตัง้อยู่บน
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินการธุรกจิ ภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจนภาวะตลาดการเงนิที่แตกต่างกนั รวมถึงการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกจิในอนาคตบนพืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั 

อตัราคดิลดทีผู่ป้ระเมนิใชใ้นประเมนิทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนอยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ  9.75 ถงึ 10.50 ต่อปี โดยใช้
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี และ 30 ปี ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557 ทีร่อ้ยละ 3.77 และ 4.36 ต่อปี
ตามล าดบัเป็นเกณฑ ์แต่อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี และ 30 ปี ณ 30 กนัยายน 2557 อยู่ทีร่อ้ยละ 
3.47 และ 4.11 ต่อปีตามล าดบั หรอืลดลงรอ้ยละ 0.30 และ 0.25 ซึง่การลดลงของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล
ดงักล่าวควรจะท าใหอ้ตัราคดิลดทีผู่ป้ระเมนิใชล้ดลงต ่ากว่ารอ้ยละ 9.75 ถงึ 10.50 ต่อปี (ทีค่่าชดเชยความเสีย่ง (risk 
premium) เท่ากนั) จะท าใหร้าคาประเมนิสงูขึน้ นอกจากนี้ในการประมาณการอตัราคดิลดของผูป้ระเมนิอสิระทัง้สองราย 
ยงัใชค้่าชดเชยความเสีย่งสงูถงึประมาณรอ้ยละ 5.98 และรอ้ยละ 5.89 ส าหรบัประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์
และสทิธกิารเช่าตามล าดบั ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่า ค่าชดเชยความเสีย่งทีผู่ป้ระเมนิราคาอสิระใช ้อาจสงูกว่า
ค่าชดเชยความเสีย่งทีผู่ล้งทุนในตลาดยอมรบัในสภาวะตลาดการเงนิในปจัจุบนั 

กำรเปรียบเทียบกบัผลิตภณัทท์ำงกำรเงินอ่ืน 

นอกจากนี้ ในการเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัทท์างการเงนิอื่นนัน้ การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย์มีลักษณะคล้ายกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยที่กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูล้งทุนมฐีานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยจ์ะไดแ้ก่สว่นแบ่งก าไรในรปูของเงนิปนัผล (Dividend) และก าไรสว่นเกนิมลูค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) 
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โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จะมาจากรายไดค้่าเช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุน เช่น โรงงานและ
คลงัสนิค้า โดยทีร่ายได้ค่าเช่าจะมาจากผู้ใหเ้ช่ารายย่อยซึง่ประกอบธุรกจิทีห่ลากหลายท าให้มกีารกระจายตวัของแหล่ง
รายได ้นอกจากนี้รายไดข้องกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยย์งัรวมถงึก าไร (ขาดทุน) จากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเจา้ของ  

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยจ์ะไม่มกี าหนดอายุและไม่รบัประกนัผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั (ยกเวน้กรณีของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ปีระกนั) รวมทัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยม์กีารกูย้มืเงนิไม่เกนิร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิแต่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จะลงทุนในทรพัยส์นิที่สร้างเสรจ็แล้ว ดงันัน้จงึไม่มคีวามเสีย่งในด้านการ
พฒันาและก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์ส าหรบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
นัน้ผูล้งทุนสามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์  

หากเปรยีบเทยีบกบัการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น หุน้กู ้ผูอ้อกตราสารหนี้ (บรษิทัผูอ้อกหุน้กู)้ มสีถานะเป็นลูกหนี้ 
และ ผูล้งทุน (หรอืผูถ้อืตราสารหนี้) มสีถานะเป็นเจา้หนี้โดยหุน้กูส้่วนใหญ่จะมอีายุ (ระยะเวลากูย้มื) ทีก่ าหนดไวแ้น่นอน
และมอีตัราดอกเบีย้ทัง้ทีก่ าหนดเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัและอตัราดอกเบีย้คงที ่ความเสีย่งทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัดอกเบีย้และ
เงนิตน้จะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกหุน้กู ้ส าหรบัผูอ้อกหุน้กูซ้ึง่เป็นผู้พฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า จะ
มรีายไดท้ีม่าจากการประกอบธุรกจิก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าและเพื่อขาย ซึง่จะมคีวาม
เสีย่งในการลงทุนในทีด่นิ การลงทุนก่อสรา้ง และการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ รวมถงึมคีวามเสีย่งในการหาผูเ้ช่าทีม่ี
ความสามารถในการช าระค่าเช่าอย่างสม ่าเสมอ  

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รบัจากการลงทุนในหุ้นกู้ ได้แก่ ดอกเบี้ยซึ่งจะระบุวนัที่จะช าระไว้ล่วงหน้าแล้ว 
นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่ล้งทุนขายหุน้กูใ้นตลาดรองผูล้งทุนจะไดร้บัก าไร (ขาดทุน) ทีข่ ึน้อยู่กบัราคาในตลาดรอง และหุน้กู้
สว่นใหญ่นัน้จะมสีภาพคล่องในการซือ้ขายน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  

ขอ้มูลสถติจิากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บนพืน้ฐานอายุแบบ Time to Maturity (Based on TTM) ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 มดีงันี้ 

พนัธบตัรรฐับำล  หุ้นกู้เอกชน 
อายุ อตัราผลตอบแทน (ต่อปี) ช่วงอาย ุ ส่วนชดเชยความเสีย่ง (Averaged Spread) 
3 ปี 2.63% ช่วงอายุ < 3 ปี 1.7971% 
5 ปี 2.96% ช่วงอายุ 3 ถงึ 5 ปี 1.7900% 
10 ปี 3.47% อายุมากกว่า 5 ปี ไมม่ขีอ้มลู 
30 ปี 4.11% 

จากขอ้มลูดงักล่าว ผูล้งทุนสามารถน ามาค านวณอตัราผลตอบแทนของหุน้กูภ้าคเอกชนทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอืที่
ระดบั BBB (tha) ซึง่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่ ่าทีส่ดุในระดบัทีล่งทุนได ้(Investment Grade) ว่าจะมอีตัราผลตอบแทน
ทีป่ระมาณอตัรารอ้ยละ 4.75 ต่อปี ส าหรบัหุน้กูอ้ายุ 5 ปี โดยค านวนจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี (ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2557) คอื ร้อยละ 2.96 ต่อปี บวกด้วย ส่วนชดเชยความเสีย่งของหุ้นกู้ภาคเอกชนทอีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีร่ะดบั BBB (tha) (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557) คอื รอ้ยละ 1.79 ต่อปี    

ทัง้นี้ การลงทุนในกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละตราสารหนี้ทีเ่ป็นหุน้กู ้เป็นการลงทุนทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในดา้น
ความเสีย่งในการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั อายุของผลติภณัฑท์างการเงนิ รวมทัง้ภาษีทีผู่ล้งทุนจะต้อง
เสยี ผูล้งทุนจงึควรศกึษาขอ้มลูใหเ้ขา้ใจและตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการลงทุนของ
ผูล้งทุน 
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2.5 กำรเช่ำช่วงอสงัหำริมทรพัย ์
เน่ืองจากทรสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกสว่นหนึ่งในสทิธกิารเชา่ทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ซึง่ที

พารค์ท าสญัญาเช่าจากบุคคลธรรมดาจ านวน 8 ราย (“สญัญาเช่าหลกั”) โดยทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาเช่าช่วงทีด่นิดงักล่าว
จากทีพาร์คและทรสัต์จะช าระค่าเช่าให้แก่ทีพาร์คโดยแบ่งเป็น ส่วนที่หนึ่ง เงนิตอบแทนการเช่า ซึ่งจะช าระในวนัจด
ทะเบยีนการเช่า และ ส่วนทีส่อง ค่าเช่ารายปี ซึง่จะช าระค่าเช่าล่วงหน้าใหก้บัทพีารค์เป็นรายปีตลอดอายุสญัญาเช่าช่วง 
โดยมลูค่าของการลงทุนในสญัญาเช่าช่วงเป็นจ านวนประมาณไม่เกนิ 1,235 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 
30 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกทัง้หมด 

2.5.1 ผลกระทบและควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้กรณีท่ีสญัญำเช่ำหลกัถกูยกเลิก 
เจา้ของทีด่นิอาจเลกิสญัญาเช่าหลกัไดใ้นกรณีทีท่พีารค์ไม่ช าระค่าเช่าหรอืผดิสญัญาเช่าหลกัหรอืในกรณีใดๆ ซึง่

จะท าให้สญัญาเช่าช่วงถูกยกเลกิด้วยเช่นกนัซึ่งเป็นเหตุใหท้รสัต์จะเสยีสทิธกิารเช่าที่ดนิดงักล่าวก่อนครบก าหนดตาม
สญัญาเช่าช่วง 

2.5.2 กลไกหรอืมำตรกำรในกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดงักล่าวข้างต้น จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสญัญาเช่าหลกัเพื่อก าหนดให้

เจา้ของที่ดนิให้สทิธแิก่ผู้เช่าช่วงจากทพีาร์คในการเยยีวยาเหตุผดิสญัญาในกรณีที่ทพีาร์คผดิสญัญาเช่าหลกักบัเจา้ของ
ทีด่นิ โดยเจา้ของทีด่นิจะไม่บอกเลกิสญัญาเช่าหลกัหรอืถอืว่าสญัญาเช่าหลกัสิน้สุดลงในกรณีทีท่พีารค์ผดิสญัญาโดยทนัท ี
แต่จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้เ้ช่าช่วงทราบเพื่อใหผู้เ้ช่าช่วงเขา้ไปเยยีวยาเหตุผดิสญัญาดงักล่าวภายในระยะเวลา 30 วนั
นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืดงักล่าว อาทเิช่น ช าระค่าเช่าหรอืแกไ้ขเหตุดงักล่าวก่อน หรอืใหส้ทิธผิูเ้ช่าช่วงด าเนินการเพื่อรบั
โอนสทิธกิารเช่าจากทพีารค์โดยเรว็ทีสุ่ดแต่ไม่เกนิ 90 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืดงักล่าว โดยไม่ว่าในกรณีใดทพีารค์
จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืและประสานงานในการด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีด่นิเพือ่
แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเช่าหลกัฉบบัใดยงัไม่แลว้เสรจ็ก่อนการเขา้ลงทุนของทรสัต ์ทพีารค์จะวางหนงัสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดย
ธนาคารทีม่จี านวนเงนิเท่ากบัค่าเช่าจ านวน 1 ปี ตามสญัญาเช่าฉบบัดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัประกนัรวมถึงเพื่อเยยีวยา
ความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ใหแ้ก่ทรสัต์จนกว่าทพีารค์จะท าบนัทกึขอ้ตกลงกบัเจา้ของทีด่นิเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญา
เช่าหลกัดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ 

นอกจากนี้ สญัญาเช่าช่วงทีท่รสัต์จะท ากบัทพีารค์จะก าหนดขอ้ตกลงทีส่อดคลอ้งกนั โดยในกรณีทีท่พีารค์ไดร้บั
การบอกกล่าว แจง้ เตอืน หรอืถูกเรยีกรอ้งหรอืทวงถามใดๆ จากเจา้ของทีด่นิ หรอืผูใ้หเ้ช่าทราบว่าตนไม่/จะไม่สามารถ
ปฏบิตัติาม หรอืม/ีจะมเีหตุผดิสญัญาเช่าหลกัใดๆ ทพีารค์จะต้องแจง้ใหท้รสัต์ทราบเป็นหนังสอืโดยเรว็ทีสุ่ดซึง่ต้องไม่เกนิ
ภายใน 3 วนันับจากวนัที่ทพีาร์คทราบหรอืควรจะทราบเหตุดงักล่าว เพื่อให้ทรสัต์สามารถด าเนินการเยยีวยาเหตุผิด
สญัญาหรอืรบัโอนสทิธกิารเช่าจากทพีารค์เพื่อสวมสทิธใินสญัญาเช่าหลกัดงักล่าวกบัเจา้ของทีด่นิโดยตรงไดโ้ดยเรว็ 

จากการทีท่รสัต์จะช าระค่าเช่าช่วงที่ดนิ ใหก้บัทพีารค์เป็นรายปี โดยจะช าระภายใน 30 วนันับแต่ทรสัต์ไดร้บั
หลกัฐานการช าระเงนิโดยทพีารค์ใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิ หรอืเอกสารจากเจา้ของทีด่นิซึง่แสดงว่าไดร้บัเงนิค่าเช่าร ายปีจากที
พารค์แลว้ โดยทพีารค์จะตอ้งช าระค่าเช่าใหแ้ก่เจา้ของทีด่นิก่อนครบก าหนดช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าเป็นเวลา 30 วนัซึง่
จะเป็นการป้องกนัความเสยีหายอนัเกิดจากการที่ทีพาร์คผดิสญัญาเช่า หากปีใดทีพาร์คไม่สามารถช าระค่าเช่าให้กบั
เจา้ของทีด่นิได ้ทรสัตจ์ะด าเนินการสวมสทิธใินการช าระค่าเช่าทีด่นิแทน ซึง่ทรสัต์ไดห้กัค่าใชจ้่ายส่วนนี้จากราคาไดม้าซึง่
ทรพัยส์นิดงักล่าวไวแ้ลว้ ดงันัน้ ทรสัต์จะไม่มภีาระค่าใชจ้่ายซ ้าซอ้นหากทรสัต์ต้องเขา้ไปท าหน้าทีจ่่ายช าระค่าเช่าแทนที
พารค์ในกรณีดงักล่าว     อกีทัง้ทรสัต์จะมสีทิธใินการใชท้ีด่ินดงักล่าวต่อไปได้   ซึง่จะเป็นการลดความเสีย่งจากการทีท่ี
พารค์ผดิสญัญากบัเจา้ของทีด่นิไดเ้ป็นอย่างด ีและทรสัต์ยงัสามารถเลอืกที่จะใหท้พีารค์โอนสทิธกิารเช่าใหแ้ก่ทรสัต์เพื่อ
ป้องกนัปญัหาจากการผดินดัช าระค่าเช่าโดยทพีารค์ในอนาคต 
ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกบัสญัญาเช่าหลกั การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเช่าหลกั และสญัญาเช่าชว่งดงักล่าว ปรากฏในหวั
ขอ้สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิขา้งตน้  
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2.6 กำรกู้ยืมเงินส ำหรบักำรลงทุนครัง้แรก 
ในการลงทุนครัง้แรกของทรสัต ์ทรสัตจ์ะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจากการกูย้มืเงนิ โดยทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาเงนิกู้

กบัธนาคารกรุงเทพ โดยในเบื้องต้นธนาคารกรุงเทพได้เสนอวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,350 ลา้นบาท โดยขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของการกูย้มืเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาระหว่างทรสัต์และธนาคาร โดยมรีายละเอยีดเบือ้งต้น
ดงัต่อไปนี้ 

ธนำคำรผูใ้ห้เงินกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ผูข้อสินเช่ือ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

ไทคอน 
วตัถปุระสงคใ์นกำรกู้ยืมเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิหลกัของทรสัต์ 
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 ์

ประเภทของอตัรำดอกเบี้ย อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
อตัรำดอกเบี้ย ไม่เกนิอตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25  

โดย “อตัราดอกเบี้ย MLR” หมายถึง อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ี
ประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาของธนาคารผู้ให้เงนิกู้ (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 ำระคืนเงินต้น  ระยะเวลาปลอดการช าระคนืเงนิต้น จ านวน 84 เดอืน* หลงัจากนัน้จะ
ช าระเป็นราย 6 เดอืน 

หลกัประกนักำรกู้ยืม ไม่มหีลกัประกนั 
เง่ือนไขกำรกู้ยืมท่ีส ำคญั 1. ไม่จ าหน่ายจ่ายโอน หรอืก่อภาระผูกพนัในทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์

(Negative Pledge) 
2. ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เงนิกู้มสีทิธใินการให้บรกิารทางการเงนิก่อน

สถาบันการเงินอื่น ในกรณีที่อัตราหรือราคาที่ทรัสต์ได้รับจาก
ธนาคารผู้ให้เงินกู้อยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับหรือดีกว่าสถาบัน
การเงนิอื่น (Right to Match) 
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 3. เงื่อนไขส าคญัที่ทรสัต์ต้องไม่ปฏิบตัิ เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอม
จากธนาคารผูใ้หเ้งนิกูแ้บบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Consent) ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
3.1. กู้ยืม ก่อหนี้ หรือก่อภาระผูกพนัต่อบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นจากหนี้

หรอืภาระผกูพนัทีผู่กู้ม้อียู่ ณ วนัท าสญัญาฉบบันี้  
3.2. จ าหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนิ ประเภทอสงัหารมิทรพัย์และสทิธิ

การเช่า นอกเหนือจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิจากการใชส้ทิธซิือ้
ของผูเ้ช่ารายย่อย (Option to Buy) ตามทีไ่ดป้ระกาศไวใ้น
เอกสารฉบบันี้ 

3.3. ก่อหลกัประกนัหรอืภาระผูกพนัใดๆ บนทรพัย์สนิ หรอืรายได้
ของทรสัต ์

3.4. ลดทุน นอกเหนือจากการเป็นการลดทุนจากสภาพคล่อง
ส่วนเกินที่มาจากการด าเนินงานปกติตามที่ได้ประกาศไว้ใน
เอกสารฉบบันี้ หรอืการลดทุนตามมตผิูถ้อืหน่วย 

3.5. เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  ส าหรับ
อสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัตจ์ะลงทุนในครัง้แรก 

3.6. เปลีย่นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ทีม่า ทแีมน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
       *เริม่นบัวนัที ่1 ธนัวาคม 2557 เป็นวนัแรกของแต่ละปีของการช าระคนืเงนิกูย้มื 

อย่างไรกด็ ีทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก
สว่นที ่2 ขอ้ 1 หวัขอ้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากจากการกูย้มืเงนิ 
 ทัง้นี้ ในการกู้ยมืครัง้นี้ ทรสัต์อาจกู้ยืมต ่ากว่าจ านวน 1,350 ล้านบาทตามที่ได้ระบุไว้ในขา้งต้น โดยผู้จดัการ
กองทรสัตค์าดว่าในลงทุนครัง้นี้ จะกูย้มืเป็นมลูค่าไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนทัง้หมด หรอื
คดิเป็นมลูค่าเงนิกูย้มื โดยประมาณ 860 ลา้นบาท โดยขึน้อยู่กบัปจัจยัต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด จ านวนเงนิทีไ่ด้
จากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ และราคาสุดท้ายของทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก เป็นต้น โดยผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะพจิารณาใชเ้งนิกูย้มืส าหรบัการเขา้ลงทุนในครัง้นี้ในจ านวนมีเ่หมาะสมและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ทรสัต์
และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
 นอกเหนือจากการกูย้มืเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิครัง้แรกตามที่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ ในอนาคตผู้จดัการ
กองทรัสต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยกระบวนการพจิารณาเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมินัน้จะเป็นไปตามทีร่ะบุ
ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศก าหนด  และเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์
ของทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2.6.1 ประโยชน์ต่อผูล้งทุนจำกกำรกู้ยืมเงิน 
ผูก้่อตัง้ทรสัต์มคีวามเหน็ว่าการกู้ยมืเงนิเพื่อใช้ส าหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะเขา้ลงทุนครัง้แรกนัน้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์ เนื่องจากเป็นการบรหิารโครงสรา้งทางการเงนิเพื่อให้ผลตอบแทนเพิ่มสงูขึน้โดยการ
กูย้มืเงนิจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงนิไดใ้นระดบัหนึ่งซึง่ดกีว่าการระดมทุนจากผูล้งทุนเพื่อมาลงทุนทัง้หมด อนึ่ง 
สดัส่วนการกูย้มืเงนิต่อส่วนทุนนัน้จะไม่เกนิทีร่ะบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และผูก้่อตัง้ทรสัต์จะค านึงถึงการบรหิารความ
เสีย่งของการกูย้มืเงนิดว้ย นอกจากนี้ อตัราดอกเบีย้และเงื่อนไขการกูย้มืเงนิทีท่รสัต์ไดร้บัการเสนอในครัง้นี้อยู่ในเกณฑท์ี่
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ใกล้เคยีงกบัเงื่อนไขการกูย้มืของลูกค้าชัน้ดขีองธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะต ่ากว่าต้นทุนทางการเงนิใน
ส่วนของทุนอย่างมีนัยส าคญั รวมทัง้วงเงินที่ทรสัต์ได้รบัยงัมีระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงินต้นยาวถึง 7 ปี และมี
ระยะเวลาการกูย้มืเงนิและการช าระคนืเงนิตน้ยาวถงึ 10 ปี อย่างไรกต็าม ในกรณีทีท่รสัตไ์ดร้บัขอ้เสนอในการกูย้มืเงนิจาก
ธนาคารพาณิชย์อื่นทีม่ขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ดกีว่าในปจัจุบนั เช่น อตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าระยะเวลาการช าระคนืเงนิกู้
ยาวนานกว่า ไม่มหีลกัประกนัการกูย้มื ผูก้่อตัง้ทรสัตข์อสงวนสทิธใินการใชเ้งนิกูย้มืจากขอ้เสนอดงักล่าว โดยผูก้่อตัง้ทรสัต์
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบถงึการเปลีย่นแปลงก่อนการใชว้งเงนิดงักล่าว 

 
2.6.2 ควำมเส่ียงจำกกำรกู้ยืมเงิน 
เนื่องจากทรสัต์มคีวามประสงคท์ีจ่ะกูย้มืเงนิจ านวน 860 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์ณ วนัทีล่งทุนครัง้แรกเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งในการลงทุนในทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้
แรก ดงันัน้ ทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งเกดิขึน้จากการกูย้มืเงนิดงักล่าวได้ โดยรายละเอยีดของความเสีย่งจากการกูย้มืเงนิได้
ถูกระบุในสว่นที ่2 ขอ้ 1 ปจัจยัความเสีย่ง หวัขอ้ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มืเงนิ 

ทัง้น้ี ผู้จ ัดการกองทรัสต์ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว และจะด าเนินการพิจารณาและติดตามปจัจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการกู้ยืมของทรสัต์ และจะบรหิารความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากปจัจยัดงักล่าว โดยค านึงถึงขอ้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั รวมถึงจะติดตามผลการด าเนินงานของทรสัต์และปจัจยั
ภายนอกต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

 
2.6.3 ควำมสมัพนัธ ์และเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรกู้ยืมจำกบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และควำมเหน็เก่ียวกบั

เง่ือนไขตำมสญัญำกู้ยืมเงิน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 
ผูใ้หกู้เ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุน้รอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทรสัต ี

ซึง่การเขา้ท าธุรกรรมการกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างทรสัต์
กบัทรสัต ี

เหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตี 
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าการกูย้มืเงนิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตนีัน้มกีารก าหนดเงื่อนไขในสญัญาเงนิกูท้ี่

เป็นเงื่อนไขทางการคา้ตามปกต ิเป็นประโยชน์ต่อทรสัต์ มคีวามสมเหตุสมผล และไม่ท าใหท้รสัต์เสยีประโยชน์ เนื่องจาก 
ผูใ้หกู้น้ัน้มคีวามเขา้ใจในธุรกจิและทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนเป็นอย่างดี 

ความเหน็เกีย่วกบัเงื่อนไขตามสญัญากูย้มืเงนิ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ธุรกรรมการกูย้มืเงนิของทรสัต์เป็นธุรกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ซึง่มขีอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขภายใต้สญัญาเงินกู้ที่สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะดงักล่าว ทัง้นี้ เงื่อนไขภายใต้สญัญาเงินกู้ดงักล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ให้กู้เสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีรายอื่นที่มีรูปแบบความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกันใน
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคยีงกนั โดยทรสัตีไม่สามารถเขา้มาแทรกแซงและมอีทิธิพลในการพจิารณาอนุมตัิและการก าหนด
เงื่อนไขสญัญาเงนิกูข้องผูใ้หกู้ไ้ด ้นอกจากนี้ ผูใ้หกู้ท้ีเ่ป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามเกีย่วโยงกบัทรสัตสีามารถยอมรบัเงื่อนไขเงนิกู้
ทีใ่กลเ้คยีงกบัเงื่อนไขเงนิกู้ดงักล่าวได ้ซึง่แสดงให้เหน็ว่าเงื่อนไขตามสญัญาเงนิกูด้งักล่าวเป็นเงื่อนไขทีเ่ป็นไปตามทาง
การคา้ปกตแิละไม่ท าใหท้รสัตเ์สยีประโยชน์ ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าธุรกรรมทีท่รสัต์จะกูย้มืเงนิจากบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตไีม่ไดก้่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืท าใหท้รสัตเ์สยีประโยชน์จากการเขา้ท าธุรกรรม 
เน่ืองจากเป็นไปตามทางการคา้ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
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3. ข้อพิพาทหรอืข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรพัย ์
 

- ไม่ม ี- 
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4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

 
4.1  ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์
บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) มี

นโยบายทีจ่ะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก ซึง่ไดแ้ก่ 
 กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าระยะยาวในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ซึง่ทรสัต์จะซือ้ หรอืท าสญัญาเช่าหรอืสญัญา

เช่าช่วงจากบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) 
 กรรมสทิธิใ์นที่ดินและอาคารโรงงานซึ่งทรสัต์จะซื้อจากบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) (“ไทคอน”)  
ผู้จดัการกองทรสัต์จะน าทรพัย์สนิดงักล่าวออกให้เช่า โดยในเบื้องต้นจะแต่งตัง้ทพีาร์คและไทคอนซึ่งเป็นผู้มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการทรพัย์สนิดงักล่าวให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์  (Property 
Manager) ตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะเป็นผูด้ าเนินการหาผูส้นใจเช่าพืน้ทีข่อง
ทรพัยส์นิดงักล่าว และมหีน้าทีใ่นการท าการตลาดโดยการตดิต่อลกูคา้เป้าหมายโดยตรง หรอืการตดิต่อผ่านตวักลางต่างๆ 
รวมทัง้การส่งเสรมิการตลาด การใหผู้ส้นใจทีจ่ะเช่าพืน้ทีเ่ขา้ชมทรพัย์สนิดงักล่าว และการเจรจากบัผูท้ีส่นใจจะเช่าพืน้ที ่
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะช าระค่าตอบแทนการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราทีอ่า้งองิตาม
ผลประกอบการของอสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัต์จะลงทุนในครัง้แรก 
 

4.1.1 ลกัษณะของสญัญาเช่า 
ภายหลงัจากวนัทีท่รสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก ทรสัต์โดยทรสัตจีะเขา้เป็นคู่สญัญากบัผู้

เช่าพืน้ทีภ่ายใตส้ญัญาเช่าส าหรบัทรพัยส์นิทีท่รสัตเ์ขา้ลงทุน โดยรายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีท่รสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่า ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าบรกิารสว่นกลาง (ถา้ม)ี จากการใหเ้ช่าคลงัสนิคา้และ
โรงงาน ซึง่สญัญาเช่าดงักล่าวสว่นใหญ่เป็นสญัญามาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น 

 รายไดค้่าเช่ารายเดอืน จะมาจากการใหเ้ช่าทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้หรอืโรงงาน 
 รายไดค้่าบรกิารรายเดอืน จะมาจากการใหบ้รกิารบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และจดัท าใหอ้าคารซึง่เป็นทรพัยส์นิที่

เช่าตามสญัญาเช่าอยู่ในสภาพด ี
 รายได้ค่าบรกิารส่วนกลางรายเดอืน1 จะมาจากการใหบ้รกิารส่วนกลางในเรื่องต่างๆ เช่น การรกัษาความ

ปลอดภยั การรกัษาความสะอาด การระบายน ้า ดูแลรกัษาสวนและภูมทิศัน์ การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
บรเิวณสว่นกลาง 

 การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการใหบ้รกิารเบือ้งตน้ สว่นใหญ่ก าหนดเป็นระยะเวลาขัน้ต ่าที ่3 ปี 
 รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าบรกิาร และรายไดค้่าบรกิารส่วนกลางส่วนใหญ่ก าหนดเป็นอตัราคงทีใ่นแต่ละสญัญา 

และก่อนที่สญัญาเดมิจะหมดอายุจะมกีารเจรจาเพื่อก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ก่อนการต่ออายุ
สญัญา  

                                                   
1 รายไดค้่าบรกิารส่วนกลางรายเดอืนจะมาจากทรพัยส์นิทีต่ ัง้อยู่ในโครงการและสวนอุตสาหกรรม ดงัต่อไปนี้ โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ ศรรีาชา โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ แหลมฉบงั 2 โครงการไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ บางพล ี1 และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุร)ี  
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 สญัญาเช่าบางสว่นเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีม่รีะยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถงึ 10 ปี ซึง่จะมกีารก าหนดอตัราค่า
เช่าล่วงหน้าเป็นจ านวนทีแ่น่นอนแลว้โดยสญัญาบางส่วนจะก าหนดให้ค่าเช่าปรบัขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได ซึง่
สญัญาเช่าระยะยาวจะท ากบัผูเ้ช่าทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมกีารเช่าพืน้ทีจ่ านวนมาก 

 สญัญาเช่าก าหนดใหผู้เ้ช่าตอ้งวางเงนิประกนัหรอืหลกัประกนัการเช่ากบัผูใ้หเ้ช่า 
 

4.1.2 โครงสรา้งรายได้ค่าเช่า 
โครงสร้างรายได้ของทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะเขา้ลงทุนครัง้แรก สามารถแบ่งเ ป็นรายได้ที่เกดิจากการให้เช่าพื้นที่

คลงัสนิคา้ประมาณรอ้ยละ 68 และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีโ่รงงานประมาณรอ้ยละ 32 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าทัง้หมด 
(สดัสว่นรายไดค้่าเช่าส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2557) โดยสญัญาเช่า สญัญาบรกิาร และสญัญาบรกิารส่วนกลาง (ถ้าม)ี นัน้จะ
แบ่งเป็นสญัญาเช่ามาตรฐาน 3 ปี ซึง่มกีารก าหนดค่าเช่าแบบคงทีต่ลอดสญัญาเช่า และสญัญาเช่าระยะยาวระหว่าง 5 ถงึ 
10 ปี ซึง่จะมกีารก าหนดค่าเช่าคงที ่และ/หรอื มกีารขึน้ค่าเช่าเป็นล าดบัขัน้ระหว่างอายุสญัญา 

ส าหรบัสญัญาเช่าทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกนัน้ มกีารกระจายตวัของอายุของสญัญาเช่า อุตสาหกรรม
ของผู้เช่า สญัชาติของผู้เช่า และการพึ่งพงิของผู้เช่ารายใหญ่ (รายละเอยีดแสดงไว้ในส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์หวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไปของคลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่าและขอ้มูลผูเ้ช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน) แมว้่า
รายได้ตามสญัญาเช่าของทรพัย์สนิที่เป็นคลงัสนิค้าจากผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกจะเกนิกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ตาม
สญัญาเช่าคลงัสนิคา้ อย่างไรกต็าม สญัญาเช่าของผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกดงักล่าวนัน้ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าระยะยาว
และอายุของสญัญาเช่าครบก าหนดในเวลาทีแ่ตกต่างกนัไป ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงานนัน้ แมว้่ารายไดต้ามสญัญา
เช่าจากผูเ้ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 73 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าโรงงานและรายไดจ้ากผูเ้ช่ารายหนึ่ง
มสีดัสว่นคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 45 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าโรงงาน แต่สญัญาเช่าของผูเ้ช่าดงักล่าวเป็นสญัญาเช่าระยะ
ยาวและคดิเป็นสดัสว่นรายไดเ้พยีงประมาณรอ้ยละ 15 ของรายไดต้ามสญัญาเช่าทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกทัง้หมด 
และหากพจิารณาโดยรวมแลว้จะพบว่า ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรกมผีูเ้ช่ารายใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมคีวาม
น่าเชื่อถอื จงึคาดว่าความเสีย่งของรายไดต้ามสญัญาเช่าจากการกระจุกตวัของผูเ้ช่าจะมจี ากดั 

รปูโครงสรา้งการด าเนินงานของทรสัต ์
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4.2 ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของทรัสต์แทนผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทัง้นี้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนที่ได้รบัมอบหมาย และมบีุคลากรทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ และทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกดิขึน้จากการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย์ 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
อสงัหาริมทรพัย์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วนั หลังจากได้รับ
หนงัสอืบอกกล่าวจากผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หด้ าเนินการแกไ้ขการไม่ปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าว 

(2) หากอตัราการเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์รายใดต ่า
กว่ารอ้ยละ 50 เป็นเวลา 3 เดอืนตดิต่อกนัและ หากผลการด าเนินงานประจ าปีของอสงัหารมิทรพัย์
ต ่ ากว่าประมาณการผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ไดเ้สนอและไดร้บัอนุมตัจิากผู้จดัการกองทรสัต์เป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิกว่า 2 
ปีงบประมาณ (Fiscal Year) เวน้แต่ในกรณีเหตุสดุวสิยั 

(3) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยถ์ูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอือยู่
ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ หรอืศาลไดแ้ต่งตัง้เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยข์ึน้เพื่อบรหิารทรพัยส์นิของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมดหรอืเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั 

(4) ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ขาดคุณสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ตามที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดไว ้และไม่ไดแ้กไ้ขเยยีวยาการขาดคุณสมบตัดิงักล่าวภายใน 60 วนั 

ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก ในเบือ้งต้นผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์
พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทคลงัสนิคา้ และบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงาน โดยมรีายละเอยีด
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละราย ดงันี้ 

 
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จ ากดั 
บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) โดย ณ วนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2557 ไทคอนเป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนที่
ออกและช าระแลว้ โดยทพีารค์ไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2548 มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ ณ วนัที ่5 
มนีาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 2,500 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาอาคารคลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปทีม่คีุณภาพระดบั
สากลเพื่อใหเ้ช่าหรอืขาย ปจัจุบนั ทพีารค์มคีลงัสนิคา้ตัง้อยู่ในพืน้ที ่29 ท าเลใน 10 จงัหวดั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
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พ.ศ. 2556 ทพีารค์มคีลงัสนิคา้ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ รวมถงึคลงัสนิคา้ทีอ่ยู่ในระหว่างก่อสรา้งทัง้หมด 347 ยูนิต ทพีารค์ยงัท า
หน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง  

(1) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“TFUND”) ซึง่เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทีด่นิ อาคาร
โรงงาน และอาคารคลงัสนิคา้  

(2) กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(“TLOGIS”) ซึง่เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทีด่นิ
และอาคารคลงัสนิคา้ 

(3) กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (“TGROWTH”) ซึ่งเป็นกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทีด่นิ อาคารโรงงาน และอาคารคลงัสนิคา้  
 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) จดัตัง้ใน พ.ศ. 2533 เพื่อด าเนินธุรกจิ

ก่อสรา้งโรงงานใหเ้ช่า โดยไทคอนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2545 จนถงึปจัจุบนัไทคอน
ไดด้ าเนินการพฒันาโรงงานใหเ้ช่าทีม่รีปูแบบเป็นโรงงานเดีย่วชัน้เดยีวมามากกว่า 500 โรงงาน โดยโรงงานดงักล่าวตัง้อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 15 แห่ง โดย ณ วนัที ่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ไทคอนมโีรงงานที่สรา้งเสรจ็แลว้ รวมถงึโรงงานทีอ่ยู่ในระหว่างก่อสรา้งทัง้หมด 301 โรงงาน การ
ก่อสร้างโรงงานดงักล่าวขา้งต้นได้ด าเนินงานโดยทมีงานก่อสร้างของไทคอนซึ่งประกอบด้วยสถาปนิก  วศิวกร และ
ผูจ้ดัการโครงการ ซึง่เป็นผูค้วบคุมงานก่อสรา้งโดยตรง ทัง้นี้ การมทีมีงานก่อสรา้งเป็นของตนเองก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ทัง้ในดา้นการเงนิ การรกัษามาตรฐานของโรงงาน และการเพิม่ความคล่องตวัในการก่อสรา้ง กล่าวคอื ไทคอนสามารถเร่ง
งานก่อสรา้งให้เสรจ็ตามความต้องการของลูกคา้ และสามารถใหบ้รกิารการดดัแปลงต่อเตมิโรงงานตามทีลู่กคา้ต้องการ 
นอกจากการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ี่ตนเองเป็นเจา้ของซึง่มกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องแลว้  ไทคอนยงัให้บรกิาร
ช่วยเหลอืลูกค้าในการขอใบอนุญาต และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกคา้ รวมทัง้การให้บรกิารขอ
ใบอนุญาตท างานในราชอาณาจกัรส าหรบัคนต่างชาติ และการใหบ้รกิารทัว่ๆ ไปตามทีลู่กคา้ต้องการ เช่น อาจมกีาร
แนะน าผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิใหแ้ก่ลูกคา้ การใหบ้รกิารดงักล่าวนี้ถอืไดว้่าเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้
และบรกิารของไทคอน ซึง่สง่ผลใหไ้ทคอนสามารถรกัษาอตัราการเช่าโรงงานใหอ้ยู่ในระดบัสงูได ้ไทคอนยังท าหน้าทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 3 กองทุนเช่นเดยีวกบัทพีารค์ 

นอกจากการท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ลว้ ไทคอนยงัเป็นผูถ้อืหน่วยรายใหญ่ของกองทุนดงักล่าว
ขา้งต้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ไทคอนถอืหน่วยลงทุนของ TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอ้ยละ 
23.63 รอ้ยละ 20.04 และรอ้ยละ 28.52 ตามล าดบั 

 
4.3 ความเก่ียวขอ้งระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 
จากการทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ทพีารค์และไทคอนซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์

เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (Property Manager) ส าหรบัทรพัย์สนิประเภทคลงัสนิค้าและโรงงานตามล าดบั ใน
ขณะเดยีวกนั ทพีาร์คและไทคอนกย็งัคงเป็นเจ้าของคลงัสนิค้าและโรงงานในโครงการเดยีวกนักบัทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะ
ลงทุนครัง้แรก รวมทัง้เป็นผูเ้สนอขายทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะลงทุนครัง้แรก และไทคอนยงัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการ
กองทรสัตด์ว้ย ซึง่บทบาทต่างๆ ของทพีารค์และไทคอน (“กลุ่มบรษิทัไทคอน”) ทีม่ต่ีอทรสัตอ์าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบัทรสัตไ์ดใ้นเรื่องการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่โดยการเลอืกเสนออาคารคลงัสนิคา้หรอืโรงงานของกลุ่มบรษิทัไท
คอนให้ลูกค้าพิจารณาก่อนอาคารคลังสินค้าหรือโรงงานของทรสัต์ รวมถึงการก าหนดราคาซื้อขายหรือค่ าเช่าของ
คลงัสนิค้าและโรงงานด้วย อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ตระหนักถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้
ดงักล่าว ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการเลอืกซือ้คลงัสนิคา้และโรงงานรวมถงึแนวทางการก ากบั
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ดูแลการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการป้องกันปญัหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นตาม
รายละเอยีดในขอ้ 4.5  

 
4.4 อสงัหาริมทรพัยอ่ื์นภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยท่ี์อาจแข่งขนัในทางธุรกิจกบั

อสงัหาริมทรพัยข์องทรสัต ์
 

ตารางแสดงข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์อ่ืนภายใต้การจดัการของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ท่ีอาจแข่งขนั
ในทางธรุกิจกบัอสงัหาริมทรพัยข์องทรสัต ์(ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557) 

(หน่วย: ตารางเมตร) 

ท่ีตัง้ (โครงการ / นิคม
อตุสาหกรรม/ สวน
อตุสาหกรรม) 

ประเภท 
ทรพัยสิ์น 

TFUND TLOGIS TGROWTH TICON TPARK 

TREIT 
(ทรพัยส์นิ

ทีท่รสัตจ์ะลงทนุ
ครัง้แรก) 

รวม 

บางนา คลงัสนิคา้ 19,600 61,575 162,445 - 9,410 5,540 258,570 
อสีเทริน์ ซบีอรด์ 2 คลงัสนิคา้ - - - - 24,363 15,800 40,163 

ศรรีาชา คลงัสนิคา้ - - - - 56,400 44,418 99,768 
แหลมฉบงั 2 คลงัสนิคา้ - - - - 102,290 9,750 112,040 
บางพล ี1 คลงัสนิคา้ - - - - - 74,995 74,995 

โรจนะ (ปราจนีบุร)ี คลงัสนิคา้ - - - - - 10,020 10,020 
 รวมคลงัสินค้า 19,600 61,575 162,445 - 192,463 160,523 595,556 

         

อมตะซติี ้ โรงงาน 53,650 - 16,950 19,500 - 6,750 96,850 
บา้นหวา้ (ไฮเทค) โรงงาน 74,618 - 11,700 26,400 - 8,675 121,393 

ป่ินทอง โรงงาน 53,375 - 13,600 2,400 - 33,350 102,725 
โรจนะ โรงงาน 119,132 - 20,825 81,225 - 1,625 222,807 

เหมราชชลบุร ี โรงงาน - - - 18,900 - 3,600 22,500 
 รวมโรงงาน 300,775 - 63,075 148,425 - 54,000 566,275 

         

 รวมทัง้ส้ิน 320,375 61,575 225,520 148,425 192,463 214,523 1,161,831 

ทีม่า ทพีารค์ และ ไทคอน 
 
 
 
 
 
  



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 

ส่วนที ่2-4 หน้า 6 จาก 16 

4.5 แนวทางการก ากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพื่อป้องกนัปัญหา
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 ในการเลอืกลงทุนในอาคารคลงัสนิคา้และโรงงาน ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาเลอืกลงทุนในอาคารคลงัสนิคา้
และอาคารโรงงานทีส่รา้งแลว้เสรจ็และมผีูเ้ช่าแลว้เป็นหลกั โดยการก าหนดราคาซือ้ขายหรอืเช่าคลงัสนิคา้และโรงงาน จะ
อา้งองิจากราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอสิระ ณ ช่วงเวลาที่ทรสัต์จะเขา้ลงทุน โดยหากเป็นการท ารายการระหว่าง
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและ
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ก าหนดไว ้อาทเิช่น จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท
รสัต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) นอกจากนี้ ในการเลอืกลงทุนดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ยงัค านึงถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการพึง่พาแหล่งรายไดข้องทรสัตท์ีม่าจากผูเ้ช่ารายใดรายหนึ่งอกีดว้ย (Concentration 
Risk) 

ส าหรบัแนวทางการก ากบัดแูลการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้
มขี้อตกลงร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ว่า ทุกครัง้ที่มีผู้สนใจ เช่าอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะเสนอทรพัยส์นิทัง้หมด รวมถงึอสงัหารมิทรพัยใ์นกองทรสัต์ทีย่งัว่างอยู่หรอืก าลงัจะว่างใหลู้กคา้เป็นผู้
พจิารณาตดัสนิใจ โดยไม่มกีารแบ่งแยกว่าเป็นทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัไทคอน ทรสัต ์หรอืกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยอ์ื่น 
ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารสุม่โทรศพัทไ์ปสอบถามขอ้มลูอาคารคลงัสนิคา้และโรงงานทีว่า่งเพื่อใหแ้น่ใจว่าผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยไ์ดป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่กีบัทรสัต์ นอกจากนี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะต้องจดัท ารายงานต่างๆ เพื่อ
เสนอต่อผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามทีส่ญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ าหนด 

ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ คาดว่าไทคอนจะเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์รายใหญ่ของทรสัต์ (แต่จะถือ
หน่วยทรสัตเ์ป็นจ านวนไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด) และ ทพีารค์และไทคอน
ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะไดร้บัค่าตอบแทนในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามผลการด าเนินงานของทรสัต์ ซึง่จะ
เป็นสิง่จงูใจในการสรา้งรายไดเ้พิม่และลดค่าใชจ้่ายของอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัต ์ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึเชื่อว่า หาก
ทพีารค์และไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัต์ จะด าเนินการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของทรสัต์ ไดอ้ย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ  

อตัราค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ทัง้สองรายจะได้รับจากผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ของทรัสต์ จะ เป็นอัตราช่วงเดียวกันกับอตัราค่าธรรมเนียมที่ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ทัง้สองรายได้รบัจากการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้กบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนในทรพัย์สนิ
ประเภทเดยีวกนั ซึ่งได้แก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH โดยกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้สามแห่งมผีูจ้ดัการ
กองทุน 2 รายเป็นผู้บรหิารกองทุน และได้แต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ทัง้สองรายดงักล่าว โดยมคี่าตอบแทนอยู่ใน
อตัราช่วงเดยีวกนั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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ประเภทของค่าธรรมเนียม(1) 
(วิธีการและอตัราเรียกเกบ็ตามสญัญา) 

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% 

ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม ่
(อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่ดร้บัจากผูเ้ช่ารายใหม่) 

คลงัสนิคา้
และโรงงาน 

2 เดอืน 2 เดอืน 2 เดอืน 2 เดอืน 

หมายเหตุ (1) รายละเอยีดของวธิกีารเรยีกเกบ็และค าจ ากดัความของรายการทีใ่ช้อ้างอิงกบัอตัราเรยีกเกบ็สามารถศกึษาไดใ้นส่วนที ่ 2-10 
 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากทรสัต์ 
 (2) อา้งองิขอ้มลูจากหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิม่ทุนครัง้ที ่6) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 
 (3) อา้งองิขอ้มลูจากหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิม่ทุนครัง้ที ่2) ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส์ 
 (4) อา้งองิขอ้มลูจากหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท  

 โดยค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอบบญัชสีิน้สุด วนัที ่30 
มถุินายน 2557 อยู่ทีร่อ้ยละ 11.00 รอ้ยละ 8.58 และรอ้ยละ 9.24 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ตามล าดบั ทัง้นี้ เพื่อให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สองรายบริหารอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สามกองทุนและ
ของทรสัต์อย่างเท่าเทยีมกนั และเพื่อลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะมขีึน้ได้ โดยนอกจากค่าธรรมเนียมการ
บริหารอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวแล้วผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะได้รบัค่านายหน้าในการจดัหาผู้เช่า และค่านายหน้า
เกีย่วกบัการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัต์ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้้บรหิารอสงัหารมิทรพัยด์ าเนินการบรหิาร
ทรพัยส์นิของทรสัตอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและเตม็ความสามารถเพื่อสรา้งรายไดแ้ละก าไรทีด่ใีหแ้ก่ทรสัต์อนัจะเป็นการสรา้ง
ผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมและเพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

เมื่อพจิารณาจากสมมตฐิานของผูป้ระเมินมูลค่าอสิระของทรสัต์ทีจ่ดัท าขึน้โดยใชอ้ตัราค่าธรรมเนียมการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่า้งองิตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่า
อตัราค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวไม่ท าใหท้รสัตเ์สยีประโยชน์และทรสัตจ์ะยงัมกี าไรจากการด าเนินงาน
ในระดบัทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกต ิ

ในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และ
ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาถงึความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียม ร่วมกบัราคาประเมนิ ซึง่จะเป็นปจัจยัหนึ่ง
ในการก าหนดราคาซื้อขาย และปจัจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระยะยาว โดยมีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว มคีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  

- ราคาประเมินได้สะท้อนค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์แล้ว : โดยในการประเมินราคา
อสงัหารมิทรพัย ์ใชว้ธิีคดิลดกระแสเงนิสดที่ทรพัยส์นิสามารถสรา้งได้ในอนาคต (Income approach) ซึง่ผู้
ประเมนิมลูค่าอสิระไดใ้ชอ้ตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตน้ทุนในการประเมนิแลว้ 

- ความสามารถและชื่อเสยีงของผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ : ในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องพจิารณาถึงความสามารถของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ในการน า
อสงัหารมิทรพัยม์าสรา้งรายไดแ้ละก าไรในระยะยาวใหก้บัทรสัต ์ความเหมาะสมจงึค านึงถงึความสามารถดา้น
การตลาด ความสามารถในการหาและบรหิารผูเ้ช่า ความสามารถในการบรหิารต้นทุนการดูแลรกัษา รวมถงึ
ชื่อเสยีงและทรพัยากรของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะใชใ้นการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หไ้ดป้ระโยชน์สงูสุด 
ซึง่ในการลงทุนครัง้แรกน้ี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแต่งตัง้ทัง้ ทพีารค์และไทคอน ซึง่เป็นผูน้ าในธุรกจินี้ 
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- ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ัง้สองรายมคีวามสมัพนัธอ์นัดแีละคุ้นเคยกบัผูเ้ช่ารายย่อยของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะ
ลงทุนในครัง้แรกนี้: ทรสัต์จะได้มาซึ่งทรพัย์สนิพร้อมผู้เช่ารายย่อยมาจากทพีาร์คและไทคอน ซึ่งเดิมเป็น
ผูด้แูลและบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ดงันัน้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ทัง้สองรายจงึมคีวามเขา้ใจ
ในทรพัยส์นิและผูเ้ช่ารายย่อย โดยจะสามารถบรหิารความตอ้งการของผูเ้ช่ารายย่อย และดแูลรกัษาทรพัยส์นิ
ได้ดีกว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่ารายย่อยในการเช่า
ทรพัยส์นิของทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนี่อง 

- เป็นอตัราค่าธรรมเนียมที่ไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งด้านผลประโยชน์กบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์อื่น : 
อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ เป็นอตัราที่ใกล้เคยีงกบัที่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ทัง้สอง
รายได้รบัจากการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ในทรพัย์สนิประเภทเดียวกนัให้แก่ TFUND TLOGIS และ 
TGROWTH อกีดว้ย ซึง่จะไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่ าง
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้สามกองทุนและทรสัต ์
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4.7 งบประมาณการทางการเงินของทรสัต ์
 
4.7.1 งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐานของทรสัต ์ส าหรบังวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวนัท่ี  

1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

ขอ้มลูทีร่ะบุในหวัขอ้นี้ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี แต่เป็นขอ้มูลในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statement) โดบขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการทีร่ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่
ภายใต้ความเสีย่งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จริงแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากทีป่ระมาณ
การไว ้ทัง้นี้ ขอ้มูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพจิารณาเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนัหรอืการคาดการณ์ภายใต้สมมตฐิานทีถู่กต้อง
ของผู้จดัการกองทรสัต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะ
บรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดงักล่าวจดัท าบนสมมติฐานในช่วงที่จดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ
เท่านัน้ 

รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ที่ปรากฏในประมาณการของทรสัต์ นอกจากนี้ประมาณการก าไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไมไ่ดร้บัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใดๆทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีข่อง
เอกสารฉบบันี้ 

ขอ้มลูในสว่นนี้อยู่ภายใตส้มมตฐิานหลายประการ ซึง่แมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท างบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิาน แต่สมมติฐานและการ
ประมาณการอยู่ภายใตค้วามไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการแข่งขนัทีส่ าคญัจ านวนมาก 
ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และที่ปรกึษาทางการเงนิไม่สามารถควบคุมได ้อกีทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมตฐิานเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ
ทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่า
ประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ขอ้มูล ทางการเงนิที่คาดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจแตกต่างจากผลทีเ่กดิขึน้
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 กรณี พืน้ฐาน กรณี ดีท่ีสดุ กรณี แย่ท่ีสดุ 
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร - สุทธ ิ 385.1 387.2 383.8 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (35.1) (34.7) (35.5) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 350.0 352.4 348.4 
    

ดอกเบีย้รบั 1.4 1.4 1.4 
ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจ าหน่าย (19.3) (19.3) (19.3) 
ค่าใชจ้่ายในการจดัการกองทรสัต์ (37.9) (38.1) (37.8) 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (3.6) (3.6) (3.6) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (1.1) (1.1) (1.1) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ (5.4) (5.4) (5.4) 
ดอกเบีย้จ่าย (40.5) (40.5) (45.0) 

รวมค่าใช้จ่าย หกัด้วย ดอกเบี้ยรบั (106.5) (106.6) (110.9) 
    
ก าไรสทุธิจากการลงทุน 243.5 245.8 237.5 
บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่ม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็น 

เงนิสด 19.3 19.3 19.3 
ประมาณการเงินท่ีจ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 262.9 265.1 256.8 

    
ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ (บาทต่อหน่วย) 10.00 10.00 10.00 
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย (ลา้นหน่วย) 360 360 360 
ประมาณการเงนิทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (บาทต่อหน่วย) 0.7302  0.7365 0.7134 
(1) ประมาณการก าไรสุทธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนได ้(บาทต่อหน่วย) 0.6765 0.6828 0.6597 
(2) ประมาณการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็น 

เงนิสด (บาทต่อหน่วย) 0.0537 0.0537 0.0537 
    
อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที ่10.00 บาท ซึง่เป็นเพยีงการแสดงการประมาณการ

ส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 ถงึ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 และไม่อาจรบัรองผลได ้
สมมติฐานในการประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(1) สมมตใิหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 100 ของก าไรสทุธจิากการลงทุน 

(2) ภายใตป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัตจ์ะจ่ายเงนิใหก้บัผูถ้อื
หน่วยโดยการลดทุน ซึง่เกดิจากรายการค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงนิสด คอื ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่ายส าหรบังวดประมาณการจ านวน 19.3 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ 
(ก) เงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในรูปของประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนที่แท้จรงิจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการที่แท้จริง

ของทรสัต์ ซึ่งอาจแตกต่างไดจ้ากทีป่ระมาณการไว ้เนื่องจากผลกระทบจากอตัราค่าเช่า อตัราการเช่า อตัราดอกเบี้ยของเงนิ
กูย้มื เป็นตน้ 

(ข) การลดทุนจากงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานนัน้เกดิจากรายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด ซึ่งถูกน าไปรวมค านวณ
ก าไรสุทธสิ าหรบังวด ซึง่การลดทุนเป็นการน าเงนิส่วนทีไ่ม่สามารถจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ จ่ายคนื
ให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ในรูปของการลดทุน เพื่อให้กระแสเงนิสดที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้รบัมคีวามสอดคล้องกบัก าไรสุทธิที่
ปรบัปรุงเพือ่ใหส้ะทอ้นสถานะเงนิสดของทรสัต์แลว้ อย่างไรกด็กีารลดทุนเป็นเงนิจ่ายส่วนน้อยเมือ่เทยีบกบัประโยชน์ตอบแทน
ของทรสัต์  
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ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของทรสัต์ และกฏหมายหลกัทรพัย์ หากทรสัต์มกี าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้ว 
(ก าไรสทุธทิีอ่า้งองิสถานะเงนิสดของทรสัต)์ และไม่มขีาดทุนสะสม ทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
ของก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ส าหรบัปี โดย ก าไรสุทธิทีป่รบัปรุงแลว้ จะค านวณจาก ก าไรสุทธทิางบญัชแีละปรบัปรุงดว้ย
รายการต่างๆ เช่น  ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่า หรอืก าไรจากการทบทวนมลูค่าของเงนิลงทุน การจ่ายช าระคนื
เงนิกูห้รอืภาระผกูผนัใดๆ ตามแผนการจ่ายทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน หรอืตามหนังสอืแจง้ล่วงหน้าจากผูจ้ดัการกองทรสัต์
ถงึผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นตน้ 

งบก าไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที่ 30 
พฤศจกิายน 2558 ไดถู้กจดัเตรยีมขึน้โดยอา้งองิสมมตฐิานทีส่ าคญัตามเอกสารแนบ 3 ทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษา
ทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมมติฐานดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วนัที่ได้จดัท าขอ้มูลทางการเงนิที่
เกีย่วกบัอนาคต (งบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานจดัท าเมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2557) โดยสมมตฐิานทีส่ าคญั
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ต้องช าระโดยผู้เช่าโรงงานและผู้เช่า
คลงัสนิคา้ (หลงัหกัสว่นลด (ถา้ม)ี) โดยใชส้มมตฐิานในการประมาณการรายไดข้า้งต้น จากขอ้มูลเช่าตามสญัญาทีม่อียู่ ณ 
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 ของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะเขา้ลงทุนครัง้แรก รวมถงึรายไดจ้ากการรบัประกนัการมผีูเ้ช่าจาก
ทางทพีารค์และไทคอน ในกรณียงัทีไ่ม่มผีูเ้ช่าหรอืผูเ้ช่ารายปจัจุบนัยงัไม่เช่าพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด ณ วนัทีท่รสัต์เขา้ลงทุน 
ซึ่งมรีะยะเวลาการรบัประกนัตัง้แต่ 12 เดอืนนับจากวนัโอนกรรมสทิธิห์รือจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าถึงปี 2559 แล้วแต่
สญัญาเช่า โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 2 หวัขอ้การรบัประกนัการมผีูเ้ช่า 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่ทีจ่ะเรยีกเกบ็ส าหรบัสญัญาเช่าใหม่หรอืสญัญาเช่าทีม่กีารต่อสญัญา จะพจิารณา
จากฐานค่าเช่าตามสญัญาเช่าเดมิ อตัราการต่อสญัญาเช่าของสญัญาเช่าที่จะหมดอายุ สภาวะตลาด ภาวะเงนิเฟ้อ และ
ความตอ้งการในการเช่าพืน้ที ่เป็นตน้ 

การประมาณการรายไดค้่าเช่าและบรกิารในงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่30 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 คดิจากขอ้มลูตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 ของทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะเขา้
ลงทุนครัง้แรก ไดม้กีารวเิคราะห์ความไวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) โดยน ามาใชใ้นการจดัท างบก าไร
ขาดทุนคาดคะเนตามสมมตฐิาน โดยขอ้สมมตฐิานอตัราเช่าเฉลีย่และการปรบัเพิม่อตัราค่าเช่าและบรกิารของทัง้ 3 กรณี มี
ดงันี้ 

สมมตฐิานทีใ่ชป้ระมาณการ เป็นดงันี้ 
Sensitivity Case สมมติฐานท่ีใช้ประมาณการ 
กรณีพืน้ฐาน (Base Case) 
 

ก าหนดให้อตัราเช่าเฉลีย่ของทรพัย์สนิทัง้ประเภทคลงัสนิคา้และโรงงาน เท่ากบัประมาณ
รอ้ยละ 99 โดยประมาณการจากสมมตฐิานว่าสญัญาเช่าทีค่รบก าหนดในช่วงเวลาประมาณ
การมอีตัราการต่อสญัญาเช่ารอ้ยละ 90 ซึ่งมทีัง้หมดจะมเีพยีง 5 สญัญาที่ครบก าหนดใน
ช่วงเวลาประมาณการ และส าหรบัสญัญาเช่าทีม่ไิดต่้ออายุนัน้ จะใชร้ะยะเวลา 3 เดอืนใน
การหาผูเ้ช่าใหม่ และมชี่วงการเช่าระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Free Rent) 2 เดอืนส าหรบั
คลงัสนิคา้และ 1 เดอืนส าหรบัโรงงาน 
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Sensitivity Case สมมติฐานท่ีใช้ประมาณการ 
กรณีดทีีส่ดุ (Best Case) ก าหนดให้อตัราเช่าเฉลีย่ของทรพัย์สนิทัง้ประเภทคลงัสนิคา้และโรงงาน เท่ากบัประมาณ

ร้อยละ 100 โดยประมาณการจากสมมติฐานว่าสญัญาเช่าที่ครบก าหนดในช่วงเวลา
ประมาณการมอีตัราการต่อสญัญาเช่ารอ้ยละ 100 และก าหนดใหส้ญัญาเช่าทีค่รบก าหนด
อายุและมกีารต่อสญัญามกีารปรบัอตัราค่าเช่าทีข่ ึน้อกีอตัรารอ้ยละ 5.00 ส าหรบัสญัญาเช่า
มาตรฐานอายุ 3 ปี  

กรณีแย่ทีส่ดุ (Worst Case) 
 

ก าหนดให้อตัราเช่าเฉลีย่ของทรพัย์สนิทัง้ประเภทคลงัสนิคา้และโรงงาน เท่ากบัประมาณ
รอ้ยละ 98 โดยประมาณการจากสมมตฐิานว่าสญัญาเช่าทีค่รบก าหนดในช่วงเวลาประมาณ
การมอีตัราการต่อสญัญาเช่ารอ้ยละ 80 และก าหนดใหอ้ตัราดอกเบีย้อา้งองิส าหรบัเงนิกูย้มื
มกีารปรบัเพิม่ขึน้อกีทีอ่ตัรารอ้ยละ 0.50  

การวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) มวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงถงึผลกระทบของผล
ประกอบการของทรัสต์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสมมติฐานส าคัญมีการแปรเปลี่ยนไปจากกรณีพื้นฐานเท่านัน้ โดยที่ผล
ประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิและผลประกอบการทีแ่สดงในงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานอาจมคีวามแตกต่างโดย
สงูกว่าหรอืต ่ากว่าการเปลีย่นแปลงทีก่ าหนดไวใ้นการวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลีย่นแปลงขา้งตน้ได้ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่านายหน้า
ในการหาผูเ้ช่า ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ค่าภาษโีรงเรอืน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมสีมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 

รายการค่าใช้จ่าย สมมติฐานท่ีใช้ประมาณการ 
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา รอ้ยละ 2.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร - สทุธ ิ
ค่าเช่าทีด่นิในสว่นทีเ่ป็นสญัญาเช่าช่วง ค่าเช่าทีด่นิตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าช่วงทีด่นิ 
ค่าเบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ แบ่งเป็น 2 กรณี 

1) ส่วนทีผู่เ้ช่าโรงงานและผูเ้ช่าคลงัสนิคา้รบัผดิชอบเบีย้ประกนัภยัเอง 
ซึง่ในสว่นนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายของทรสัต ์และ  
2) สว่นทีท่รสัตต์อ้งรบัค่าภาระเบีย้ประกนัภยั หรอืในกรณีทีโ่รงงานและ
คลงัสนิค้าว่างลง หรือในกรณีที่ทรสัต์ตกลงรบัผดิชอบแทนผู้เช่าราย
ย่อย ทรสัต์จะต้องรบัผดิชอบค่าเบี้ยประกนัภยัโดยคดิจากอตัรารอ้ยละ 
0.090 ของทุนประกนัภยั 

ค่านายหน้าในการหาผูเ้ช่า 2 เดอืน ของอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู รอ้ยละ 0.25 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร - สทุธ ิ
ค่าภาษโีรงเรอืน รอ้ยละ 12.50 ของค่าเช่า โดยคดิเฉพาะในกรณีทีท่รสัตต์กลงรบัผดิชอบ

แทนผูเ้ช่ารายย่อย 
ค่าบรกิารสว่นกลางส าหรบัคลงัสนิคา้ 5 บาท ต่อตารางเมตร ของพื้นที่คลงัสนิค้าที่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร

สว่นกลาง 
ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต กนอ. 10,700 บาทต่อโรงงานต่อปี  
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในกรณีทีท่รพัยส์นิไม่มผีูเ้ช่า ประมาณ 3.8 ลา้นบาทส าหรบัช่วงเวลาประมาณการ ซึง่ประกอบดว้ย 

ค่าบรกิารสว่นกลาง และ ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
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ดอกเบี้ยรบั 

ดอกเบีย้รบัทีจ่ะไดร้บัจากการทีท่รสัตน์ าเงนิสดสว่นเกนิไปหาดอกผลในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ ตามทีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด ส าหรบัประมาณการงบการเงนิส าหรบังวดประมาณการค านวณโดยใช้สมมติฐาน อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 
0.75 และ/หรอื 1.25 ต่อปี แลว้แต่กรณี 

 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์

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 ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการจดัการและบรหิารทรสัต ์ส าหรบังวดประมาณการคดิตามทีร่ะบุไว้
ในร่างสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager Appointment) ระหว่างทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต ์(ทแีมน) คอื 

- อตัราค่าธรรมเนียมการจดัการทรสัตร์อ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมด (TAV) ของทรสัต ์
- อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารทรพัยส์นิพืน้ฐาน  

อตัรารอ้ยละ 4.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารในสว่นของโรงงาน 
อตัรารอ้ยละ 2.00 ของรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารในสว่นของคลงัสนิคา้ 

- อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารทรพัยส์นิสว่นเพิม่ (Incentive Fee) 
อตัรารอ้ยละ 6.00 ของก าไรจากการด าเนินงาน ในสว่นของโรงงาน 
อตัรารอ้ยละ 4.00 ของก าไรจากการด าเนินงาน ในสว่นของคลงัสนิคา้   

ค่าธรรมเนียมทรสัตี 

อตัราค่าธรรมเนียมรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

อตัราค่าธรรมเนียมรอ้ยละ 0.03 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรสัต ์ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
รายปี ค่าธรรมเนียมผูป้ระเมนิมลูค่า ค่าธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการทัว่ไป เป็นตน้ 

ดอกเบี้ยจา่ย 

ทรสัต์มแีผนการกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิบางส่วน ทัง้นี้ ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิจากการกูย้มืดงักล่าว ค านวณ
จากอตัราดอกเบีย้ ณ ปีแรกทีกู่ย้มื ตามขอ้เสนอทีท่รสัตไ์ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์ซึง่เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่
ชัน้ด ี(MLR) ลบอตัรารอ้ยละ 2.25 ซึง่ ณ ปจัจุบนัอตัราดอกเบีย้อา้งองิดงักล่าวเท่ากบัรอ้ยละ 6.75 ณ วนัที ่30 กนัยายน 
2557 
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สมมติฐานเก่ียวกบัการระดมทุน 

การประมาณการงบก าไรขาดทุนนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า ทรสัต์จะท าการจดัหาเงนิลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เป็นจ านวนไม่เกนิ 3,600,000,000 บาท และ เงนิที่ได้จากการกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์เป็นจ านวนไม่เกนิ 
900,000,000 บาท 

4.7.2 ประมาณการอตัราเงินจา่ยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ าหรบั 12 เดือนตามช่วงประมาณการ 

ณ วันที่จ ัดท าเอกสารฉบับนี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ได้ระบุจ านวน
หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายและมูลค่าเงนิกู้ยมืที่แน่นอนแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงนิจงึท าการปรบัปรุงการค านวณ
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่าการระดมทุนทีแ่ทจ้รงิ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี้ 

สมมติฐานในการระดมทุน ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต ์ 

เงนิทุนจากการ 
เสนอขายหน่วยทรสัต ์

เงนิกูย้มื 
จากสถาบนัการเงนิ 

กรณีพืน้ฐาน  
(Base Case) 

กรณีดทีีส่ดุ  
(Best Case) 

กรณีแย่ทีส่ดุ  
(Worst Case) 

3,425 ลา้นบาท 860 ลา้นบาท 7.75% 7.82% 7.58% 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตข์า้งตน้ ประกอบดว้ย 
1) ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได ้ 7.21% 7.29% 7.04% 
2) ประมาณการอตัราการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่

ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสด 0.54% 0.54% 0.54% 
หมายเหต:ุ ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตข์า้งตน้ ค านวณโดยประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หารดว้ยเงนิทุนจากการ
เสนอขายหน่วยทรสัตต์ามตารางขา้งตน้ ดงันัน้อตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะขึน้อยูก่บัมลูคา่เงนิทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และมลูค่า
เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเป็นส าคญั โดยที่ประมาณการเงนิจ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่ปรบัปรุงสมมตฐิานในการระดมทุนจะมากกว่าประมาณ
การเงนิจ่ายตามงบก าไรขาดทุนทีค่าดคะเนตามสมมตฐิานประมาณ 2.6 ลา้นบาท เน่ืองจากทรสัต์จะมคี่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
ตดัจ าหน่าย คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรสัต ์และดอกเบีย้จ่ายทีล่ดลงตามมลูคา่หน่วยทรสัตแ์ละเงนิกูย้มืทีล่ดลง 

 อตัราผลตอบแทนดงักล่าว ค านวณจากราคาเสนอขายทีร่าคา 10.00 บาทต่อหน่วย และจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
เสนอขายทัง้หมด 342.5 ลา้นหน่วย ซึง่เป็นการประมาณการส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืนตามช่วงประมาณการตัง้แต่
วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 และไม่อาจรบัรองผลได ้

4.7.3 ประมาณการอตัราเงินจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส าหรบั 12 เดือนตามช่วงประมาณการ ในกรณีท่ี
มูลค่าสิทธิการเช่าลดลง (Unrealized Loss) 

ภายใต้สมมตฐิานว่าทรสัต์จะท าการจดัหาเงนิลงทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์เป็นจ านวน 3,425 ล้านบาท 
และกูย้มืเงนิจ านวน 860 ลา้นบาท เน่ืองจากในการลงทุนครัง้นี้ มทีรพัยส์นิบางรายการทีเ่ป็นสทิธกิารเช่า ซึง่มอีายุคงเหลอื
ของสทิธิการเช่าลดลงตามระยะเวลา ท าให้มูลค่าของทรัพย์สนิดงักล่าวลดลงตามอายุคงเหลือของสิทธิการเช่าและ
จนกระทัง่หมดลงในวนัครบอายุสญัญาเช่า ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไดใ้หค้วามส าคญักบัมูลค่าของ
ทรพัยส์นิดงักล่าว จากการศกีษาขอ้มลูในอดตีของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์จ านวนหลายกองกองทุน (“กองทุนรวม”) ที่
ลงทุนในสทิธกิารเช่าทัง้หมดหรอืบางส่วนในฐานะที่เป็นหลกัทรพัย์ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนัและท าการบนัทกึบญัชีของ
มลูค่าของทรพัยส์นิทีล่งทุนแบบเดยีวกนั ส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมนัน้ๆ เขา้ลงทุน พบว่า มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) 
หรอืมูลค่าทรพัยส์นิรวม (TAV) ของกองทุนรวมดงักล่าวไม่ไดร้บัผลกระทบจากมูลค่าสทิธกิารเช่าทีล่ดลงตามอายุสญัญา
เช่าในช่วงแรกของการลงทุน เนื่องจากราคาประเมนิของสทิธกิารเช่า ณ สิน้งวดบญัชไีม่ต ่ากว่ามูลค่าสทิธกิารเช่า ณ ต้น
งวดบญัช ีท าใหก้องทุนรวมดงักล่าวยงัไม่ต้องรบัรูผ้ลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากมูลค่าสทิธกิารเช่าลดลงจากการประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิ (Unrealized Loss) 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 

ส่วนที ่2-4 หน้า 15 จาก 16 

อย่างไรกด็ ีเพื่อใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไดป้ระมาณการ
ก าไรสุทธิที่สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ส าหรบังวด 12 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที่ 30 
พฤศจกิายน 2558 ในสมมตฐิานทีร่าคาประเมนิของทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนในรายการ 

(ก) สทิธกิารเช่าและสทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ทีจ่ะสิน้สุดลง ณ 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2586 (ประมาณ 28.22 ปีนับจากวนัจดทะเบยีนการเช่า) ซึง่มมีูลค่าทีท่รสัต์จะเขา้
ลงทุน ไม่เกนิ 1,235 ลา้นบาท และ 

(ข) สทิธกิารเช่าทีด่นิในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางนา ทีจ่ะสิน้สุดลง ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 
2587 (30 ปีนบัจากวนัจดทะเบยีนการเช่า) ซึง่มมีลูค่าทีท่รสัตจ์ะเขา้ลงทุนไม่เกนิ 108 ลา้นบาท  

หากก าหนดให้มูลค่าตามราคาประเมนิ ณ สิน้งวดการประเมนิ ลดลงแบบเสน้ตรงตามอายุของสทิธกิารเช่าและ
สทิธกิารเช่าช่วงทีด่นิ (ซึง่ท าใหเ้กดิ Unrealized Loss ในการประมาณการ) ประมาณการก าไรสุทธทิีส่ามารถน ามาจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนไดจ้ะลดลงจากสมมตฐิานหลกัประมาณ ไม่เกนิ 47.3 ลา้นบาททัง้ใน 3 กรณี ซึง่จะท าใหส้ดัสว่นเงนิจ่าย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์กีารเปลีย่นแปลงไปจากสมมตฐิานหลกั ดงันี้ 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(ล้านบาท) กรณี พืน้ฐาน กรณี ดีท่ีสดุ กรณี แย่ท่ีสดุ 
(1) ประมาณการก าไรสุทธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 199.5 201.8 193.7 
(2) บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่มใ่ช่ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสด    

ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจ าหน่าย 18.7 18.7 18.7 
เงนิลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกนิ จากผลขาดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จรงิจากการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 47.3 47.3 47.3 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 265.5 267.8 259.7 

ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บาท)    

(1) ป ร ะมาณการก า ไ ร สุ ท ธิที่ ส าม า รถน าม าจ่ ายปร ะ โ ยช น์ 
ตอบแทนได ้(บาทต่อหน่วย) 0.5826 0.5893 0.5655 

(2) ประมาณการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงนิสด  
(บาทต่อหน่วย) 0.1926 0.1926 0.1926 

ประมาณการเงินท่ีจ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(บาทต่อหน่วย) 0.7752 0.7819 0.7581 

ประมาณการอตัราเงินท่ีจ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(ร้อยละ)    
(1) ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได ้(รอ้ยละ) 5.82% 5.89% 5.65% 
(2) ประมาณการอัตราการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย 

เงนิสด (รอ้ยละ) 1.93% 1.93% 1.93% 
ประมาณการอตัราเงินท่ีจ่ายแก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์(ร้อยละ) 7.75% 7.82% 7.58% 

จากการก าหนดสมมตฐิานดงักล่าว เมื่อมรีายการดงักล่าวซึง่ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นเงนิสด ท าใหท้รสัต์มี
สภาพคล่องส่วนเกนิทีส่ามารถจ่ายคนืใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์ได้ดว้ยการลดทุนจดทะเบยีน ซึง่จะท าใหป้ระมาณการเงนิจ่าย
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์รวมเท่ากบัในสมมติฐานหลกั โดยตามหลกัการทางบญัชแีละในทางปฎิบตัิ มูลค่าทรพัย์สนิทีเ่ป็น
สทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าช่วงจะขึน้กบัราคาประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิ จงึอาจยงัไม่ม ีUnrealized Loss 
เกดิขึน้ในช่วงการประมาณการเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตามที่กล่าวมา การประมาณการในสมมติฐานที่เกดิ Unrealized 
Loss ดว้ยวธิเีสน้ตรงขา้งตน้จงึเป็นเพยีงตวัอย่างหนึ่งในการแสดงผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้เท่านัน้ 
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4.8 การรบัประกนัรายได้    
ทรสัตน์ี้ไมม่กีารรบัประกนัรายได ้
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5. รายการระหว่างทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ 
ทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

 
5.1 รายการระหวา่งทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกนัน้ ทรัสต์จะมีการท ารายการ

ระหว่างกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ดงันี้ 
 
(1) รายการระหว่างทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 
ลกัษณะของรายการระหว่างกนั ทรสัตใีนนามของทรสัตจ์ะแต่งตัง้ทแีมนเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
เหตผุลและความจ าเป็นของรายการ 1) ทีแมนเป็นบริษัทย่อยของไทคอน โดยไทคอนถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วในทีแมน ไทคอนประกอบ
ธุรกจิเป็นผูก้่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิค้าใหเ้ช่าในนิคม
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม และท าเลอื่นทีม่ศีกัยภาพ ในปจัจุบนั ไทคอนเป็นผูน้ าใน
การพฒันาและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานและคลงัสนิคา้
ให้ เช่ าที่มีส่ วนแบ่ งการตลาดสูงที่สุด  รวมทั ้งมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
สนับสนุนการด าเนินธุรกจิของทีแมนในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ได้
เป็นอย่างด ี

2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคลากรของทแีมนเป็นผูม้ปีระสบการณ์ และ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิและการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
อุตสาหกรรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทรัพย์สินประเภท
คลงัสนิคา้และโรงงานใหเ้ช่า 

ทแีมนจงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทรัสต์ซึ่งทีแมนจะเรียกเก็บจากทรัสต ์
ประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
1) ค่าธรรมเนียมการบริหารทรสัต์ ประกอบไปด้วยอตัราพื้นฐานและ

อตัราค่าธรรมเนียมการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของทรสัต์
โดย 
(ก) อตัราพื้นฐานคดิเป็นอตัราไม่เกนิอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปีของ

มูลค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต์ (TAV) ซึง่คาดว่าจะเรยีกเกบ็จรงิ
ในอตัรารอ้ยละ 0.25 และ 

(ข) อัตราค่าธรรมเนียมการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของทรสัตค์ดิเป็นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิที่
ไดม้า และ/หรอื จ าหน่ายไปของทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) ซึง่คาดว่า
จะเรยีกเกบ็จรงิในอตัรารอ้ยละ 3.00 ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ
ยกเวน้ไม่คดิค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของทรสัต์ ใน
กรณีที่ซื้อทรัพย์สินมาจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ
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ความสมเหตสุมผลของรายการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทรสัต์ และจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายไปส าหรับ
ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าในการลงทุนครัง้แรกนี้ ในกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อย
ใชส้ทิธใินการซือ้ทรพัยส์นิ (Option to Buy) ตามสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิบางรายการทีท่รสัต์เขา้ลงทุน (รายละเอยีดแสดงไวใ้น
ส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ หวัขอ้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธขิองผูเ้ช่าในการซือ้ทรพัยส์นิทีท่รสัต์จะ
ลงทุนครัง้แรก (Option to Buy)) 

2) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหารมิทรพัย์ อตัราค่าธรรมเนียมการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะคดิกบัทรสัต์ จะมอีตัรา
ใกล้เคียงกับที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งได้แก่ทีพาร์คและ            
ไทคอน) เรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า โดยจะ
ประกอบดว้ย  
(ก) ค่าธรรมเนียมที่อา้งองิกบัรายไดสุ้ทธจิากสญัญาเช่าและสญัญา

บรกิาร 
(ข) ค่าธรรมเนียมพิเศษที่อ้างอิงกบัก าไรจากการด าเนินงานของ

อสังหาริมทรัพย์ (โดยอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารของ
ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้าและโรงงานมีความแตกต่างกัน
เน่ืองจากตน้ทุนการบรหิารทรพัยส์นิทีต่่างกนั) 

(ค) ค่าธรรมเนียมในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ (Commission Fee) 
โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทรสัต์ข้างต้นเป็นไปตาม

เงื่อนไขการคา้ปกตโิดย 
- ค่าธรรมเนียมการบริหารทรสัต ์ ซึง่ระบุเพดานเรยีกเกบ็ไวท้ีไ่ม่

เกนิรอ้ยละ 1.00 ของ NAV หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของ TAV สามารถ
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (โดยเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีล่งทุนใน
ทรพัย์สนิประเภทเดียวกนัซึ่งระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวนที่ประมาณไม่เกิน 
รอ้ยละ 1.00 ของ NAV) และเทยีบกบัค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรสัต์
ของทรสัต์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ณ วนัทีจ่ดัท าเอกสารฉบบันี้ 
ซึง่ระบุอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารทรสัต์ไว้ไม่เกนิร้อยละ 2.00 ของ 
TAV และค่าธรรมเนียมส าหรบัการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ
ของทรสัต์เทยีบเคียงได้กบัค่าธรรมเนียมส าหรบัการได้มาและจ าหน่าย
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (โดย
เทยีบกบัค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่
ลงทุนในทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนัซึง่ระบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนทีป่ระมาณไม่
เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าการได้มาและจ าหน่ายของทรพัย์สนิ ) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัอตัราทีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็ของทรสัตท์ีร่อ้ยละ 3.00 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าและจ าหน่าย โดยมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่2 
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ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายฯ อย่างไรกด็ ีผู้จดัการกองทรสัต์มี
ภาระหน้าทีแ่ละขอบเขตงานทีม่ากกว่าผูจ้ดัการกองทุน เช่น การแสวงหา
แหล่งเงนิทุนและการวางโครงสรา้งทางการเงนิทีเ่หมาะสม การเขา้ลงทุน
ในทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในต่างประเทศ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้จดัการกองทรสัต์แสวงหารายได้ รวมถึง
บริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

- ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ ซึง่อา้งองิกบัรายได้
และก าไรขัน้ต้น จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายาม
บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หม้รีายไดสู้งสุด ขณะเดยีวกนักจ็ะต้องบรหิารให้
อย่างมปีระสทิธภิาพโดยค านึงถงึค่าเช่า ตน้ทุน และการเกบ็เงนิค่าเช่า ซึง่
จะเป็นผลดต่ีอผลตอบแทนของทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

นอกจากนี้ อตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่ทแีมน
คดิจากทรสัต์นัน้มคีวามสมเหตุสมผล ตามเหตุผลทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 
4 หวัขอ้ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิเกีย่วกบัความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 
(2) รายการระหว่างทรสัตก์บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) 
ความสมัพนัธ ์ เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2557 ไทคอนไดล้งนามในสญัญาจะซือ้จะขาย

หุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) กบั Mitsui & Co. (Asia 
Pacific) Pte. Ltd.  (“มติซุย”) ต่อมาเมื่อด าเนินการซือ้ขายและโอนหุน้แลว้
เสรจ็ ท าให ้ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2557 สดัส่วนการถอืหุน้ของทแีมน 
จะเปลีย่นแปลงไป ดงันี้ 

ไทคอน เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยถอืหุ้นรอ้ย
ละ 69.99 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของผู้จดัการกองทรสัต์
และเป็นผูม้อี านาจควบคุมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ทัง้นี้  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์อาจเ ป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัต์รายใหญ่ ซึง่เมื่อรวมกบัหน่วยทรสัต์ทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้หมดจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้  

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 1) ไทคอนจะขายทรพัย์สนิทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานจ านวน 
20 หลงัใหแ้ก่ทรสัตใ์นการลงทุนครัง้แรก 

2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งไทคอนเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว 

เหตผุลและความจ าเป็นของรายการ 1) ทรพัยส์นิทีไ่ทคอนจะขายใหแ้ก่ทรสัต์เป็นกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคาร
โรงงาน ซึ่งตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมที่มี
ศกัยภาพสูง และมผีู้เช่าที่เป็นบรษิัททัง้ในประเทศและต่างประเทศใน
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยในปจัจุบนัมอีตัราการเช่าพื้นทีเ่ต็มพืน้ที่
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ดงันัน้ ทรพัยส์นิดงักล่าวจะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัทรสัต์และผู้
ถอืหน่วยทรสัตจ์ากรายไดค้่าเช่าและมูลค่าของทรพัยส์นิทีม่โีอกาสเพิม่
สงูขึน้ในอนาคต 

ทัง้นี้  ไทคอนเป็นผู้น าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
โรงงานใหเ้ช่า และมแีนวโน้มทีจ่ะเสนอขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัทรสัต์
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึง่ท าใหท้รสัตม์โีอกาสเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

2) ไทคอนเป็นผู้น าในการบริหารอสงัหาริมทรพัย์ประเภทโรงงานและ
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีม่สี่วนแบ่งการตลาดสงูทีสุ่ด และในปจัจุบนันอกจาก
ไทคอนจะบรหิารโรงงานใหเ้ช่าทีเ่ป็นทรพัยส์นิของตนเองแลว้ ไทคอน
ยงับรหิารอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าที่เป็น
ทรพัย์สนิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TFUND) กองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(TLOGIS) และกองทุนรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (TGROWTH) 

ทัง้นี้ เนื่องจากไทคอนมทีรพัย์สนิภายใต้การบรหิารเป็นจ านวน
มาก ท าใหไ้ทคอนสามารถเสนอทางเลอืกใหแ้ก่ลูกคา้ (ผูท้ีส่นใจจะเช่า) 
ไดห้ลากหลายทัง้ในดา้นท าเลที่ตัง้ รูปแบบและขนาดของโรงงาน และ
การให้บริการแก่บริษัทต่างชาติที่มีความต้องการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย รวมทัง้ไทคอนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมี
มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ไทคอนยงัเป็นบริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท าใหม้ภีาพลกัษณ์ทีด่ใีน
การก ากบัดแูลกจิการ ท าใหผู้เ้ช่ารายย่อยมคีวามเชื่อมัน่และส่งผลดต่ีอ
ในการหาผูเ้ช่าใหก้บัโรงงานของทรสัตไ์ด ้

ความสมเหตสุมผลของรายการ 1) ทรสัต์อาจจะซื้อทรพัย์สินดงักล่าวจากไทคอนในราคาที่สูงกว่าราคา
ประเมินเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของราคาประเมินต ่าสุดที่จดัท าโดยผู้
ประเมนิราคาอสิระ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 11.59 ของราคาประเมนิต ่าสุดซึง่
เป็นราคาทีเ่หมาะสมและสามารถยอมรบัได ้เนื่องจากทรพัยส์นิทีท่รสัต์
จะเขา้ลงทุนยงัมโีอกาสในการบรหิารใหแ้สวงหารายได้เพิม่เติม โดย
ราคาทรพัยส์นิสุดทา้ยทีท่รสัต์จะลงทุน จะถูกก าหนดจากการรวบรวม
ความต้องการของผู้ลงทุนสถาบนัซึ่งจะสะท้อนสภาวะตลาดและอตัรา
ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนคาดหวงัในช่วงระยะเวลาเสนอขาย นอกจากนี้ผู้
ลงทุนจะได้รบัเงนิสดจากการลดทุนอนัเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกิน 
(รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4.3 หัวข้อ ความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผล
ของราคาซือ้ทรพัยส์นิ) 

2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นผูว้่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละจะช าระ
ค่าธรรมเนียมให้กบัไทคอนในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ประเภท
โรงงานในอตัราทีไ่ม่เกนิอตัราค่าธรรมเนียมการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์
ทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ฉบบันี้ซึง่
เป็นไปตามอตัราตลาดและมคีวามเหมาะสม (รายละเอยีดแสดงไวใ้น
ส่ ว นที่  2 ข้อ  4 หัว ข้อ  แนวทางกา รก ากับดู แ ลกา รบ ริห า ร
อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อป้องกนัปญัหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 
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(3) รายการระหว่างทรสัตก์บันิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่รว่มกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
นิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) 

ความสมัพนัธ ์ เป็นนิติบุคคลที่มผีู้ถอืหุน้รายใหญ่ร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ (ทแีมน) 
โดย ทพีาร์คและทีแมน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือไทคอน ซึ่งถือหุ้น
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทัง้สองบรษิทั 

ทัง้นี้  ทีพาร์ค จะเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึ่ง เมื่อรวมกับ
หน่วยทรสัตท์ีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เขา้ลงทุนทัง้หมด
จะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้  

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 1) ทีพ า ร์ ค จ ะข าย  ใ ห้ เ ช่ า  แ ล ะ ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง ใ นทรัพย์ สินที่ เ ป็ น
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิคา้จ านวน 14 หลงั (แบ่งเป็น 25 ยนูิต) 
ให้กับทรัสต์ในการลงทุนครัง้แรก ซึ่ง ได้แก่ กรรมสิทธิใ์นที่ดิน 
กรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคาร
คลงัสนิคา้ระยะยาว 

2) ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะว่าจ้างทีพาร์คเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรบัทรพัยส์นิดงักล่าว 

เหตผุลและความจ าเป็นของรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ทรพัย์สนิของทพีาร์คที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรก ตัง้อยู่ในโครงการไท
คอน โลจิสติคส ์พาร์ค และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจนีบุรี) ซึ่ง
เป็นท าเลทีม่ศีกัยภาพและใกลแ้หล่งอุตสาหกรรมและเสน้ทางคมนาคม
ที่ส าคญั โดยในปจัจุบนัมีผู้เช่าที่เป็นบริษัทชัน้น าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 94.87 ณ วันที่ 30 
มถุินายน 2557 ดงันัน้ ทรพัยส์นิดงักล่าวจะสามารถสรา้งผลตอบแทน
ใหก้บัทรสัต์และผูถ้ือหน่วยทรสัต์จากรายได้ค่าเช่า นอกจากนี้ในส่วน
ทีท่รสัตเ์ป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอาคารจะมโีอกาสทีม่ลูค่าของ
ทรพัยส์นิเพิม่สงูขึน้ไดใ้นอนาคต 

2) ทพีาร์คเป็นผู้น าในการบริหารอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิค้าให้
เช่าและมีคลังสินค้าให้เช่าจ านวนมากในหลายท าเล นอกจากนี้  
ทีพาร์คยังบริหารอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าให้เช่าที่เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (TFUND) กองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์โลจสิตคิส ์(TLOGIS) และกองทุนรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อนิดสัเทรยีล โกรท (TGROWTH) 

ทัง้นี้ การทีท่พีารค์มทีรพัยส์นิภายใตก้ารบรหิารเป็นจ านวนมากท า
ให้ทีพาร์คสามารถเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า (ผู้ที่สนใจจะเช่า) ได้
หลากหลายทัง้ในดา้นท าเลทีต่ัง้ รูปแบบและขนาดของคลงัสนิคา้และ
การให้บริการแก่บริษัทต่างชาติที่มีความต้องการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย 
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ความสมเหตสุมผลของรายการ 1) ทรสัต์อาจจะซือ้ทรพัย์สนิดงักล่าวจากทพีาร์คในราคาที่สูงกว่าราคา
ประเมนิเกนิกว่าร้อยละ 5.00 ของราคาประเมนิต ่าสุดที่จดัท าโดยผู้
ประเมนิราคาอสิระ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 11.59 ของราคาประเมนิต ่าสุด
ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรบัได้ เนื่องจากทรพัย์สนิ
ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุนยังมีโอกาสในการบริหารให้แสวงหารายได้
เพิม่เตมิ โดยราคาทรพัยส์นิสุดท้ายทีท่รสัต์จะลงทุน จะถูกก าหนด
จากการรวบรวมความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันซึ่งจะสะท้อน
สภาวะตลาดและอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังในช่วง
ระยะเวลาเสนอขาย นอกจากนี้ผูล้งทุนจะไดร้บัเงนิสดจากการลดทุน
อนัเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกิน (รายละเอยีดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 
ข้อ 2.4.3 หัวข้อ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการ
กองทรสัตเ์กีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ทรพัยส์นิ) 

2) ผู้จดัการกองทรสัต์จะเป็นผู้ว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์และจะ
ช าระค่าธรรมเนียมให้กบัไทคอนในฐานะผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทโรงงานในอัตราที่ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหารมิทรพัย์ที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ฉบบันี้ซึ่งเป็นไปตามอตัราตลาดและมีความเหมาะสม 
(รายละเอยีดแสดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 4 หวัขอ้แนวทางการก ากบัดูแล
การบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ฯ) 

 
นโยบายในการท ารายการระหว่างทรสัตก์บัผู้จดัการกองทรสัตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรสัต ์
สญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่ว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ว ้ดงัต่อไปนี้ 
1) การท าธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้อง

เป็นธุรกรรมทีม่รีายการเขา้ลกัษณะดงันี้ 
1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของทรสัต ์ 
1.3) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม  
1.4) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 
1.5) ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้  

 
2) การอนุมตัิธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต ์

ตอ้งผ่านการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
2.1) ได้รบัความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งแลว้  
2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มมีูลค่าเกนิกว่า 1,000,000 บาท หรอืตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
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2.3) ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีูลค่าตัง้แต่ 0202220222   บาทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ต้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า   3  ใน   4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยทรัสต์ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง 
 

3) ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิหลกั การค านวณมูลค่าจะค านวณตาม
มลูค่าการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทัง้หมดของแต่ละโครงการทีท่ าใหโ้ครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหา
รายได ้ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย 

 
4) กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตีหรอืการขอมติทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์  หน้าทีข่องผูจ้ดัการ

กองทรสัตแ์ละทรสัตมีดีงัต่อไปนี้  

4.1) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องจดัให้มเีอกสารขอความเหน็ชอบหรือหนังสอืเชิญประชุม แล้วแต่กรณี 
แสดงความเหน็ของตนเกีย่วกบัลกัษณะธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามขอ้ 1) พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มูล
ประกอบทีช่ดัเจน   

4.2) ทรสัตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับลกัษณะของธุรกรรมใน
ประเดน็ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ และในกรณีทีเ่ป็นการ
ขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ หนังสอืเชญิประชุมต้องมคีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
เพื่อประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 
 

5) ในกรณีทีไ่ด้มกีารแสดงขอ้มูลส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืบุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์วอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีช้วน การ
ท าธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัติามขอ้ 2) และไม่ตอ้งผ่านกระบวนการขอความเหน็ชอบตาม
ขอ้ 4) 
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5.2 รายการระหว่างทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกนัน้ ทรัสต์จะมีการท ารายการ

ระหว่างกนักบัทรสัตแีละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ีดงันี้ 
(1) รายการระหว่างทรสัตก์บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของทรสัตี 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัต ีไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”) 

ความสมัพนัธ ์ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของทรสัตีโดยถอืหุ้นรอ้ยละ 
75.00 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ของทรสัต ี

ทัง้นี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ยงัปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ดงันี้ 

1) ทีป่รกึษาทางการเงนิในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ 

2) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

3) ผู้ลงทุนในหน่วยทรสัต์ ในกรณีที่มหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการจองซื้อ
ของผูล้งทุน และขอ้ตกลงในการรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ก าหนดใหผู้ร้บัประกนัการจดัจ าหน่าย (บมจ. ธนาคารกรุงเทพ) ต้อง
ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซื้อ โดย บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะลงทุนในหน่วยทรสัต์ไม่เกนิรอ้ยละ 
50.00 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้ 

4) ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนครัง้แรก 

5) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจใหบ้รกิารทางการเงนิอื่นแก่ทรสัต์ภายใต ้
สทิธิในการให้บริการทางการเงินก่อนสถาบนัการเงนิอื่น ในกรณีที่
อตัราหรอืราคาทีท่รสัตไ์ดร้บัจาก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เทยีบเท่ากบั
หรอืดกีว่าสถาบนัการเงนิอื่น (Right to Match) ตามเงื่อนไขในการ
กูย้มื โดยการใหบ้รกิารเหล่าน้ีจะเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

 

1) ทรสัตีจะเป็นผูดู้แลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษา
ทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินอื่น
ใหแ้ก่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

2) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจตอ้งลงทุนในหน่วยทรสัต์ ตามขอ้ตกลงใน
การรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดย บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดยีวกนัจะลงทุนจะในหน่วยทรสัต์ไม่เกนิรอ้ย
ละ 50.00 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้ 

3) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จะใหท้รสัต์กูย้มืเงนิ ไม่ว่าจะเป็นการกูย้มืเงนิ
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก หรือกู้ยืมเงินเพื่อ
ลงทุนในทรพัยส์นิ หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นในอนาคต โดยเป็นไปตาม
วงเงนิและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ 2.6 หวัขอ้การกูย้มืเงนิ
ส าหรบัการลงทุนครัง้แรก  
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เหตผุลและความจ าเป็นของรายการ 1) ทรัสตีจะเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ 
ของทรัสต์ตามอัตราและเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจาก
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และไม่เกนิอตัราที่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 

2) เงื่อนไขตามสญัญาเงนิกูเ้ป็นเงื่อนไขทีเ่ป็นไปตามทางการคา้ปกตแิละ
ไม่ท าให้ทรัสต์เสียประโยชน์ และเป็นเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับ
เงื่อนไขปกตทิีผู่ใ้หกู้เ้สนอใหก้บัลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดรีายอื่นทีม่รีูปแบบ
ความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกนัในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนัได ้ 

 

นโยบายในการท ารายการระหว่างทรสัตก์บัทรสัตีหรอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในอนาคตจะมีการ

ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1) มกีารเปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืช่องทางอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาคดัคา้นทีช่ดัเจน โดยเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วนั 

เวน้แต่ในกรณีทีม่กีารขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวใหก้ารคดัคา้นกระท าในการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ 

อนึ่ง ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัต์แสดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ 3) ขา้งต้น 
ในจ านวนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทรสัตจีะไม่กระท าหรอืไม่ยนิยอมให้มี
ธุรกรรมระหว่างทรสัตก์บัทรสัตหีรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตดีงักล่าวขา้งตน้ 

ในกรณีทีไ่ดม้กีารแสดงขอ้มลูส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างทรสัตก์บัทรสัต ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตี
ไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในเอกสารน้ี การท าธุรกรรมดงักล่าวถอืว่าไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์
หรอืผูล้งทุนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของทรสัตแ์ลว้  
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6. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการให้บริการเช่าอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน 

 
6.1 คลงัสินค้าให้เช่า 
อปุทานของคลงัสินค้าให้เช่าในปัจจบุนั 
จากรายงานการศกึษาสภาวะตลาดของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในพืน้ทีภ่าคกลางซึง่ไดแ้ก่พืน้ทีด่า้น

เหนือและตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร และพืน้ทีภ่าคตะวนัออกซึง่ไดแ้ก่พืน้ทีใ่นจงัหวดัชลบุร ีระยอง ปราจนีบุร ีและ 
ฉะเชงิเทราโดยบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) พบว่าพืน้ทีใ่หเ้ช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาค
กลาง และภาคตะวนัออกมจี านวนทัง้สิน้ 2,066,000 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ทีใ่หเ้ช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาคกลาง
จ านวน 1,058,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของพื้นที่ให้เช่าของคลงัสนิค้าให้เช่าทัง้หมด และพื้นที่ในภาค
ตะวนัออกอกีจ านวน 1,008,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 49 ของพืน้ทีใ่ห้เช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทัง้หมด  โดย 
บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทั (“ดบับลวิเอชเอ”) มี
ปรมิาณคลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามากทีสุ่ดในภาคกลาง มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 576,000 ตารางเมตร คดิ
เป็นร้อยละ 54 ของพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าในภาคกลาง รองลงมาคือ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด             
(“พรอสเพค”) มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 154,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้
ใหเ้ช่าในภาคกลาง และบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั รวมถงึกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั
(“ทพีารค์”) มพีืน้ทีใ่หเ้ช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 147,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 14 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ให้
เช่าในภาคกลาง 

ส าหรับภาคตะวันออกซึ่งได้แก่พื้นที่ในจังหวัดจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีพื้นที่
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทัง้สิน้ 1,008,000 ตารางเมตร โดยทพีารค์มพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่ามากทีส่ดุในภาคตะวนัออก ประมาณ 
712,000 ตารางเมตร คดิเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่คลงัสนิคา้ให้เช่าในภาคตะวนัออก รองลงมาคอื บรษิัท เหมราช
พฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) (“เหมราช”) มพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 179,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 18 ของ
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาคตะวนัออก และดบับลวิเอชเอมพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 79,000 ตารางเมตร คดิเป็น
รอ้ยละ 8 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาคตะวนัออก 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาถงึสว่นแบ่งการตลาดของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทัง้ในภาคกลาง และภาคตะวนัออก โดยผูพ้ฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ พบว่าทีพาร์คมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด โดย ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2557 ทีพาร์คมีพื้นที่
คลงัสนิค้าใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 860,000 ตารางเมตร คดิเป็นร้อยละ 41 ของพื้นที่คลงัสนิคา้ให้เช่าในภาคกลางและภาค
ตะวนัออกทัง้หมด รองลงมา คอื ดบับลวิเอชเอ มพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 665,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 
32 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาคกลางและภาคตะวนัออก และเหมราชมพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าประมาณ 179,000 
ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 9 ของพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาคกลางและภาคตะวนัออก 
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แผนภมิูแสดงอปุทานของคลงัสินค้าให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
จ าแนกตามผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

         ภาคกลาง                 ภาคตะวนัออก 

 

 
ทีม่า : CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557 
หมายเหตุ:  
พืน้ทีด่า้นตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย จงัหวดัสมทุรปราการ และพืน้ทีด่า้นตะวนัออกเฉยีงเหนือของกรุงเทพหมานคร 
พืน้ทีด่า้นเหนือของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงัหวดัปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ในจงัหวดั
สระบุร ี  

ทีพารค์ 
70% 

เหมราช 
18% 

ดบับลวิ
เอชเอ 
8% 

วนิโคสท ์
4% 

ทีพารค์ 
14% 

ดบับลวิ
เอชเอ 
54% 

เบสท์
บอนด ์ 
11% 

โชติ
ธนวฒัน์  
5% 

ทรฟีเวนท ์ 
1% 

พรอสเพค 
15% 
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ตารางแสดงอปุสงคแ์ละอปุทานของคลงัสินค้าให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย จ าแนกตามผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคลงัสินค้าให้เช่า 
 

ทีม่า CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557 
 

 ทพีาร์ค หมายถึง บรษิัท ไทคอน โลจสิติคส์ พาร์ค จ ากดั และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่บริหารโดยทพีาร์ค 
(TPARK manage Property Fund) 

 เบสทบ์อนด ์หมายถงึ บรษิทั เบสทบ์อนดแ์วรเ์ฮาส ์จ ากดั  
 โชตธินวฒัน์ หมายถงึ บรษิทั โชตธินวฒัน์ จ ากดั  

 เหมราช หมายถงึ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)  ทรฟีเวนท ์หมายถงึ บรษิทั ทรฟิเวนท ์กรุ๊ป จ ากดั  
 ดบับลวิเอชเอ หมายถงึ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม แฟคทอรีแ่อนดแ์วรเ์ฮา้ส ์ฟนัด ์ 
 วนิโคสท ์หมายถงึ บรษิทั วนิโคสท ์อนิดสัเทรยีล พารค์ จ ากดั (มหาชน)  

 พรอสเพค หมายถงึ บรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั   

 

ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 

อุปทาน อุปสงค ์ อุปทาน อุปสงค ์

จ านวนคลงัสนิคา้ พืน้ทีเ่ช่า ส่วนแบ่งการตลาด จ านวนคลงัสนิคา้ พืน้ทีเ่ช่า อตัราการเช่า จ านวนคลงัสนิคา้ พืน้ทีเ่ช่า ส่วนแบ่งการตลาด จ านวนคลงัสนิคา้ พืน้ทีเ่ช่า อตัราการเช่า 

(ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) (ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) (ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) (ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) 

ทพีารค์ 23 146,621 14% 23 144,171 98% 218 712,333 71% 129 452,905 64% 

เหมราช - - - - - - 39 179,320 18% 17 72,145 40% 

ดบับลวิเอชเอ 41 575,644 54% 33 541,272 94% 3 78,875 8% 3 78,875 100% 

เบสทบ์อนด ์ 3 116,269 11% 
 

113,369 0% - - - - - - 

โชตธินวฒัน์ 60 52,685 5% 57 49,580 94% - - - - - - 

ทรฟีเวนท ์ na 12,528 1% na 11,028 88% - - - - - - 

วนิโคสท ์ - - - - - - 6 37,616 4% na 26,626 71% 

พรอสเพค 145 154,200 15% 143 152,436 99% - - - - - - 

รวมทัง้สิน้ 272 1,057,947 100% 257 1,011,856 85% 266 1,008,144 100% 149 630,551 63% 
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อตัราค่าเช่าของคลงัสินค้าให้เช่า ในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย จ าแนกตาม
ท าเลท่ีตัง้ 

อตัราค่าเช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไว ้(Asking Price) อยู่ระหว่าง 145 ถงึ 220 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน ส าหรบัพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวนัออก อย่างไรกด็ี จากการพจิารณาธุรกรรมที่เกดิขึน้พบว่า โดยปรกติ
อตัราค่าเช่าทีเ่กดิขึน้จรงิจากการเจรจาระหว่างผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า จะต ่ากว่าอตัราทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไวป้ระมาณรอ้ยละ 5 ถงึ
รอ้ยละ 15 
 

ตารางแสดงค่าเช่าในภาคกลาง และภาคตะวนัออก (หน่วย: บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 
ภูมภิาค ค่าเช่าต ่าสดุ ค่าเช่าสงูสดุ ค่าเช่าเฉลีย่ 
ภาคกลาง 150 220 185 

ภาคตะวนัออก 145 220 183 
ทีม่า CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557 

 
ส าหรบักรุงเทพมหานครตอนเหนือ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั (“ดบับลวิเอชเอ”) ตัง้อตัราค่าเช่าไวป้ระมาณ 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
ส าหรบัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า 

ส าหรบักรุงเทพมหานครตอนตะวนัออก มกีารตัง้อตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ไวอ้ยู่ทีป่ระมาณระหว่าง 150 ถงึ 
220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ซึง่ไม่รวมอตัราค่าเช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในส่วนของทพีารค์ โดยอตัราค่าเช่าของ
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไวใ้นเขตกรุงเทพมหานครตอนตะวนัออก จ าแนกโดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ดงันี้ 

- คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของดบับลวิเอชเอ ส าหรบัคลงัสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้โครงการบางนา-ตราด กม.18 
และโครงการลาดกระบงัตัง้อตัราค่าเช่าไวร้ะหว่าง 160 ถงึ 170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

- คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของ บรษิทั โชตธินวฒัน์ จ ากดั (“โชตธินวฒัน์”) ส าหรบัคลงัสนิคา้ทีบ่างนา กม.16 ตัง้อตัราค่า
เช่าไวร้ะหว่าง 150 ถงึ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

- คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบรษิทั ทรฟิเวนท ์กรุ๊ป จ ากดั (“ทรฟีเวนท”์) ส าหรบัคลงัสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้ 
สาขากิง่แกว้ ตัง้อตัราค่าเช่าไวร้ะหว่าง 175 ถงึ 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

- คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (“พรอสเพค”) ส าหรบัคลงัสนิคา้ในเขตโซน
ทัว่ไป ตัง้อตัราค่าเช่าไวร้ะหว่าง 160 ถงึ 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ส าหรบัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีต่ัง้อยู่ในเขตปลอดอากร (Free zone) อาจมกีารตัง้อตัราค่าเช่าสงูกว่าอตัราค่าเช่า
ส าหรบัโซนทัว่ไป (General Zone) ประมาณ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ส าหรบัจงัหวดัชลบุร ีมกีารตัง้อตัราค่าเช่าไวร้ะหว่าง 155 ถงึ 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ซึง่ไม่รวมอตัรา
ค่าเช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในส่วนของทพีาร์ค โดยอตัราค่าเช่าทีต่ัง้ไวส้ าหรบัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในจงัหวดัชลบุรจี าแนก
โดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้ 

- คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของบรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน) (“เหมราช”) ในสวนอุตสาหกรรมเหมราช 1 
ตัง้อตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ไวร้ะหว่าง 155 ถงึ 165 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

- คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าของเหมราชในสวนอุตสาหกรรมเหมราช 2 และ 3 ตัง้อตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ไวท้ีร่ะหว่าง 165 
ถงึ 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ส าหรับจงัหวดัฉะเชิงเทรา คลังสินค้าให้เช่าของ บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จ ากดั (มหาชน) 
(“วนิโคสท”์) ตัง้อตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าไวร้ะหว่าง 180 ถงึ 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
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ส าหรบัจงัหวดัระยอง คลงัสนิค้าใหเ้ช่าของเหมราชในสวนอุตสาหกรรมเหมราช 4 ตัง้อตัราค่าเช่าไวร้ะหว่าง 
165 ถงึ 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
 เมื่อพจิารณาถงึทพีาร์ค จะพบว่าทพีาร์คตัง้อตัราค่าเช่าของคลงัสนิคา้ให้เช่าที่ตัง้อยู่ในภาคกลางไวร้ะหว่าง 
155 ถงึ 190 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน และส าหรบัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีต่ัง้อยู่ในภาคตะวนัออกไวร้ะหว่าง 145 ถงึ 170 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
 

อตัราค่าเช่าส าหรบัคลงัสินค้าให้เช่าพิจารณาจากโซนท่ีตัง้และขนาด 
 อตัราค่าเช่าส าหรับคลังสินค้าให้เช่าจะขึ้นอยู่กบัโซนที่ตัง้ของคลังสินค้าให้เช่า  โดยสามารถแบ่งได้เป็น
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีต่ัง้อยู่ในโซนปลอดอากร (Free Zone) และโซนทัว่ไป (General Zone) โดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ดา้นคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าใหข้อ้มลูว่าอตัราค่าเช่าส าหรบัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ในโซนปลอดอากร
จะสงูกว่าอตัราค่าเช่าในโซนทัว่ไปประมาณ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
 ทัง้นี้  อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรยังจะขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารที่เช่า ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วผู้พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ที่เป็นเจ้าของอาคารให้เช่าจะให้ส่วนลดส าหรบัอาคารขนาดใหญ่ เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลในอดตีจะ
พบว่า ส่วนลดโดยทัว่ไปส าหรบัการเช่าอาคารขนาดใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ทัง้นี้ 
สว่นลดดงักล่าวยงัอาจจะขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่นๆ ดว้ยอาทเิช่น ลกัษณะของอาคารทีเ่ช่า และระดบัของการแข่งขนัส าหรบั
อาคารใหเ้ช่าขนาดใหญ่ในเขตท าเลทีต่ัง้นัน้ๆ 
 

อปุทานของคลงัสินค้าให้เช่าในอนาคต 
ส าหรบัอุปทานของคลงัสนิคา้ให้เช่าในอนาคตนัน้ CBRE ส ารวจพบว่าส าหรบัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในภาคกลาง

และภาคตะวนัออกทีอ่ยู่ในระหว่างการก่อสรา้งและปรบัปรุงพืน้ทีม่อียู่ทัง้สิน้ 447,000 ตารางเมตร อยู่ในพืน้ทีภ่าคกลาง
ประมาณ 247,137 ตารางเมตร คดิเป็นประมาณร้อยละ 55 ของอุปทานในอนาคตของพืน้ทีค่ลงัสนิค้าใหเ้ช่าในภาค
กลางและภาคตะวนัออก และอยู่ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกประมาณ 199,464 ตารางเมตร คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 45 ของ
อุปทานในอนาคตของพื้นที่คลงัสินค้าให้เช่าในภาคกลางและภาคตะวนัออก ซึ่งโดยปรกติระยะเวลาในการสร้าง
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 6 ถงึ 8 เดอืน ทัง้นี้จะช่วยเพิม่ปรมิาณอุปทานของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า
ประมาณรอ้ยละ 22 จากปจัจุบนั 
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แผนภมิูแสดงอปุทานในปัจจบุนัและอนาคตของคลงัสินค้าให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย (หน่วย: ตารางเมตร) 

 
ทีม่า CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557 

 
แผนภมิูแสดงอปุทานในอนาคตของคลงัสินค้าให้เช่า ในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย จ าแนกตามผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

 
ทีม่า CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557 

 
ทพีารค์เป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่ทีม่สีว่นแบง่การตลาดส าหรบัคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าซึง่

อยู่ระหว่างการก่อสรา้งมากทีส่ดุ โดยคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีอ่ยู่ระหวา่งการก่อสรา้งนัน้เป็นของทพีารค์กว่ารอ้ยละ 67 ของ
คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งในภาคกลางและภาคตะวนัออกทัง้หมด

 1,057,947   1,008,144  

247,137  199,464  
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6.2 โรงงานให้เช่า 
อปุทานของโรงงานให้เช่าในปัจจบุนั 
จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดของพื้นที่ให้เช่าของโรงงานให้เช่าในพื้นที่ภาคกลางซึ่งได้แก่พื้นที่ด้าน

เหนือและตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร และพืน้ทีภ่าคตะวนัออกซึง่ไดแ้ก่พืน้ทีใ่นจงัหวดัชลบุร ีระยอง ปราจนีบุร ีและ 
ฉะเชงิเทราโดยบรษิทั ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั (“CBRE”) พบว่าพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าในภาค
กลางและภาคตะวนัออก มจี านวนทัง้สิน้ 2,731,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าของโรงงานให้เช่าในภาค
กลางจ านวน 1,227,000 ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 45 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าทัง้หมด และพืน้ทีใ่หเ้ช่าใน
ภาคภาคตะวนัออกอกีจ านวน 1,504,000 ตารางเมตร หรอืรอ้ยละ 55 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าทัง้หมด โดย
จงัหวดัชลบุรเีป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าสงูทีส่ดุ โดยมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของ
โรงงานให้เช่าทัง้หมด รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานครตะวนัออกคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 จงัหวดัระยองคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 20 กรุงเทพมหานครตอนเหนือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 โดยจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัด
ฉะเชงิเทรารวมกนัแลว้คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าทัง้หมด  
 

แผนภมิูแสดงอปุทานของโรงงานให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย จ าแนก
ตามผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

          ภาคกลาง                    ภาคตะวนัออก 

 
 

ทีม่า CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557 
หมายเหตุ  
พืน้ทีด่า้นตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย จงัหวดัสมทุรปราการและพืน้ทีด่า้นตะวนัออกเฉยีงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร 
พืน้ทีด่า้นเหนือของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย จงัหวดัอยุธยา ปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จงัหวดัสระบุร ี

 
 ทัง้นี้ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากัด (มหาชน) รวมถึงกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั (“ไทคอน”) ถอืเป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงงานใหเ้ช่าทีม่สี่วนแบ่งการตลาดมากทีสุ่ด
โดยจากขอ้มลู ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2557 ไทคอนมพีืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่ารวมทัง้สิน้ 1,026,000 ตารางเมตร คดิ
เป็นรอ้ยละ 38 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าทัง้หมดในภาคกลางและภาคตะวนัออก 
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37% 
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ดบับลวิ
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3% 
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ตารางแสดงอปุสงคแ์ละอปุทานของพืน้ท่ีให้เช่าของโรงงานให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย จ าแนกตามผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทโรงงานให้เช่า 
 ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 

อุปทาน อุปสงค ์ อุปทาน อุปสงค ์
จ านวน
โรงงาน 

พืน้ทีเ่ช่า 
ส่วนแบ่ง
การตลาด 

จ านวนโรงงาน พืน้ทีเ่ช่า 
อตัราการ

เช่า 
จ านวน
โรงงาน 

พืน้ทีเ่ช่า 
ส่วนแบ่ง
การตลาด 

จ านวน
โรงงาน 

พืน้ทีเ่ช่า 
อตัราการ

เช่า 
(ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) (ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) (ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) (ยนูิต) (ตร.ม) (รอ้ยละ) 

ไทคอน 183 481,275 39% 115 284,688 59% 215 554,955 36% 192 491,030 88% 
เหมราช 43 88,894 7% 27 43,772 49% 236 430,681 28% 135 261,858 61% 

ดบับลวิเอชเอ 1 28,278 2% 1 28,278 100% 3 44,004 3% 3 44,004 100% 
เอสเอม็อ ี 375 430,181 35% 357 408,547 95% - - - - - - 
ป่ินทอง - - - - - - 107 177,800 12% 106 176,234 99% 

อมตะ ซมัมทิ - - - - - - 88 190,000 13% 87 187,920 99% 
ทเีอฟด ี 47 49,342 4% 39 41,190 83% 51 72,840 5% 37 55,005 76% 

รชิแอสเซท็ 62 68,710 6% 62 68,710 100% - - - - - - 
พรอสเพค 69 80,165 7% 68 79,065 99% - - - - - - 

304 อนิดสัเตรยีล - - - - - - 17 27,000 2% 6 9,000 33% 
ชวีาทยั - - - - - - 10 16,820 1% 4 6,810 40% 
รวมทัง้สิน้ 780 1,226,845 100% 669 954,250 78% 727 1,514,100 100% 570 1,231,861 81% 
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 ไทคอน หมายถงึ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่
เกีย่วขอ้งกบัไทคอน 

 ทเีอฟด ีหมายถงึ บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทยอนิดสั
เตรยีล 1  

 เหมราช หมายถงึ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั (มหาชน)   รชิ แอสเซท็ หมายถงึ บรษิทั รชิ แอสเซท็ เซน็เตอร ์จ ากดั  
 เอสเอม็อ ีหมายถงึ บรษิทั เอสเอม็อ ีแฟคทอรี ่จ ากดั   พรอสเพค หมายถงึ บรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั  
 ป่ินทอง หมายถงึ บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั และบรษิทั พไีอพ ีแลนด ์แอนด ์แฟคตอรี ่จ ากดั 
 อมตะ ซมัมทิ หมายถงึ บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดด ี-บลิท ์จ ากดั 
 ชวีาทยั หมายถงึ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั  

 ดบับลวิเอชเอ หมายถงึ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ
การเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม แฟคทอรีแ่อนดแ์วรเ์ฮา้ส ์ฟนัด ์

 304 อนิดสัเตรยีล หมายถงึ บรษิทั 304 อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั  
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อตัราค่าเช่าของโรงงานให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย จ าแนกตามท าเล
ท่ีตัง้ 

อตัราค่าเช่าของโรงงานใหเ้ช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไว ้(Asking Price) อยู่ระหว่าง 120 ถงึ 250 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน อย่างไรกด็ ีจากการพจิารณาธุรกรรมทีเ่กดิขึน้พบว่า โดยปรกติอตัราค่าเช่าทีเ่กดิขึน้จรงิจากการเจรจาระหว่างผูเ้ช่า
และผูใ้หเ้ช่าจะต ่ากว่าอตัราทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไวป้ระมาณรอ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 15 
 

ตารางแสดงค่าเช่าในภาคกลางและภาคตะวนัออก (หน่วย บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 
ภูมภิาค ค่าเช่าต ่าสดุ ค่าเช่าสงูสดุ ค่าเช่าเฉลีย่ 
ภาคกลาง 120 230 175 

ภาคตะวนัออก 130 250 190 
ทีม่า CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557 
 

ส าหรบัโรงงานในภาคกลาง พบว่าค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้อตัราค่าเช่าไวอ้ยู่ระหว่าง 120 ถงึ 230 ต่อตารางเมตรต่อ
เดอืนและส าหรบัโรงงานในภาคตะวนัออก อตัราค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไวจ้ะอยู่ระหว่าง 130 ถงึ 250 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน โดยอตัราค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไวส้ าหรบักรุงเทพมหานครตอนเหนือจะอยู่ระหว่าง 160 ถงึ 230 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน โดยพืน้ทีท่ีม่อีตัราค่าเช่าทีผู่ใ้หเ้ช่าตัง้ไวส้ าหรบัโรงงานใหเ้ช่าต ่าทีสุ่ด คอืต าบลบางกระดี ่อ าเภอเมอืงปทุมธานี โดย
ค่าเช่าทีบ่รษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“ทเีอฟด”ี) ตัง้อตัราค่าเช่าไว ้มดีงันี้ 

- ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประมาณ 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  
- ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประมาณ 180 ถงึ 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  
- ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ ประมาณ 230 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  
- ส าหรบันิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ่ประมาณ 120 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  

ส าหรบักรุงเทพมหานครตอนตะวนัออก บรษิทั เอสเอม็อ ีแฟคทอรี ่จ ากดั (“เอสเอม็อ”ี)  ตัง้อตัราค่าเช่าไวส้ าหรบั
โรงงานใหเ้ช่าทีว่่างในปจัจุบนั ดงัน้ี 

- ส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าทีม่อีายุมาก ประมาณ 130 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน  
- ส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าอายุน้อย ประมาณ 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ขณะทีบ่รษิทั รชิ แอสเซท็ เซน็เตอร ์จ ากดั (“รชิแอสเซท็”) ตัง้อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าทีว่่างในปจัจุบนั
ประมาณ 120 ถงึ 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ทัง้นี้ โรงงานใหเ้ช่าของเอสเอม็อแีละรชิแอสเซท็ตัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมหรอืสวนอุตสาหรรม ดงันัน้ คุณภาพ
ของโครงสร้างสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกอาจต ่ากว่าโรงงานให้เช่าที่ตัง้อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม หรอื
สวนอุตสาหรรม 
 ส าหรบัจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทเีอฟดไีดต้ัง้อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าไวท้ีป่ระมาณ 220 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืน 

ส าหรบัจงัหวดัชลบุร ีอตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าอยู่ระหว่างประมาณ 130 ถงึ 250 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน โดยบรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดด ี-บลิท ์จ ากดั (“อมตะ ซมัมทิ”) ไดต้ัง้อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าไวท้ีป่ระมาณ 
250 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ซึง่เป็นอตัราค่าเช่าทีส่งูสุดในจงัหวดัชลบุร ีส าหรบับรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั 
(มหาชน) (“เหมราช”) ไดต้ัง้อตัราค่าเช่าของโรงงานใหเ้ช่าไวร้ะหว่าง 185 ถงึ 210 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน และบรษิทั 
ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั และ บรษิทั พไีอพ ีแลนด ์จ ากดั ไดต้ัง้อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าซึง่เป็นค่าเช่าที่
ต ่าทีส่ดุในจงัหวดัชลบุรทีี ่130 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าทีม่อีายุมาก และ 200 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดอืนส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าทีเ่ป็นโรงงานใหม่ 
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 ส าหรบัจงัหวดัเพชรบุร ีบรษิทั 304 อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั ไดต้ัง้อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าไวร้ะหว่าง 
150 ถงึ 190 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
 ส าหรบัจงัหวดัระยอง เหมราชไดต้ัง้อตัราค่าเช่าของโรงงานใหเ้ช่าไวร้ะหว่าง 185 ถงึ 210 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดอืน ส าหรบัโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อสีเทริน์ซบีอรด์ และนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) 
 สว่นไทคอนไดต้ัง้อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าไวร้ะหว่าง 230 ถงึ 250 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบั
โรงงานใหเ้ช่าทีต่ัง้อยู่ในภาคตะวนัออก และประมาณ 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าทีต่ัง้อยู่ใน
ภาคกลาง 
 

อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานให้เช่าพิจารณาจากโซนท่ีตัง้และขนาด 
 อตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าจะขึน้อยู่กบัโซนทีต่ัง้ของโรงงานใหเ้ช่า โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็นโรงงานใหเ้ช่าที่
ตัง้อยู่ในโซนปลอดอากร (Free Zone) และโซนทัว่ไป (General Zone) โดยผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยด์า้นโรงงานใหเ้ช่าให้
ขอ้มูลว่าอตัราค่าเช่าส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าทีม่ทีีต่ ัง้อยู่ในโซนปลอดอากรจะสงูกว่าอตัราค่าเช่าในโซน
ทัว่ไปประมาณ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 
 ทัง้นี้ อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรยงัจะขึน้อยู่กบัขนาดของอาคารทีเ่ช่า ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี่
เป็นเจา้ของอาคารใหเ้ช่าจะใหส้ว่นลดส าหรบัอาคารขนาดใหญ่ เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลในอดตีจะพบว่า ส่วนลดโดยทัว่ไป
ส าหรบัการเช่าอาคารขนาดใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5 ถงึ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ทัง้นี้ ส่วนลดดงักล่าวยงัอาจจะขึน้อยู่
กบัปจัจยัอื่นๆ ดว้ยอาทเิช่น ลกัษณะของอาคารทีเ่ช่า และระดบัของการแขง่ขนัส าหรบัอาคารใหเ้ช่าขนาดใหญ่ในเขตท าเล
ทีต่ัง้นัน้ๆ 
 

อปุทานของโรงงานให้เช่าในอนาคต 
ส าหรบัอุปทานของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่านัน้ CBRE ส ารวจพบว่า ส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าในภาคกลางและ

ภาคตะวนัออกมีพื้นที่ให้เช่าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้สิ้นจ านวน  72,468 ตารางเมตร และ 92,094 ตารางเมตร 
ตามล าดบั ซึง่จะช่วยเพิม่อุปทานของพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโรงงานใหเ้ช่าอกีประมาณรอ้ยละ 6 ของแต่ละภูมภิาคในปจัจุบนั 

แผนภมิูแสดงอปุทานในปัจจบุนัและอนาคตของโรงงานให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย (หน่วย: ตารางเมตร) 
 

 
ทีม่า CBRE ณ เดอืนมนีาคม 2557  
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แผนภมิูแสดงอปุทานในอนาคตของโรงงานให้เช่าในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
จ าแนกตามผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
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จากการส ารวจของ CBRE พบว่า ไทคอนเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ประเภทโรงงานให้เช่าที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดส าหรบัโรงงานใหเ้ช่าซึง่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งมากทีสุ่ด โดยโรงงานใหเ้ช่าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งนัน้เป็นของ
ไทคอนกว่ารอ้ยละ 40 ของโรงงานใหเ้ช่าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งในภาคกลางและภาคตะวนัออกทัง้หมด 
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7. โครงสรา้งและการด าเนินงานของทรสัต ์

 
7.1 การจดัตัง้ทรสัต ์
7.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของทรสัต ์
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า  TICON 

Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (“TREIT”) เป็นทรสัตต์าม พ.ร.บ.ทรสัต ์ทีก่่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของ
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสมบรูณ์เมื่อผูก้่อตัง้ทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัตโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตด์ว้ยความ
ไวว้างใจใหท้รสัตจีดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์จะท าขึน้ระหว่างบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งใช้ชื่อภาษาองักฤษว่า 
TICON Management Company Limited (“ทแีมน”) ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัต์ และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม              
บวัหลวง จ ากดั ในฐานะทรสัตี  ทัง้นี้ การก่อตัง้ทรสัต์จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรสัต์โอนเงินที่ ได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ครัง้แรกใหแ้ก่ทรสัต ีโดยทรสัต์จะมทีุนช าระแลว้จ านวน 3,425 ลา้นบาทภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
ทัง้นี้ เพื่อรองรบัการลงทุนในทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีป่ระกาศ ทจ. 49/2555 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

เมื่อการก่อตัง้ทรสัต์มีผลสมบูรณ์ ทรพัย์สนิเริ่มต้นของทรสัต์ ได้แก่ เงินที่ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก โดยทแีมนในฐานะผู้ก่อตัง้ทรสัต์มหีน้าที่ด าเนินการให้ผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัตโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีเพื่อใหก้ารก่อตัง้ทรสัตแ์ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบั
แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และยื่นเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงไดว้่ามกีารโอนเงนิดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. พรอ้ม
กบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 
7.1.2 กระบวนการขัน้ตอนก่อตัง้ทรสัต ์

ขัน้ตอนท่ี 1 การขออนุญาต ผูก้่อตัง้ทรสัตย์ื่นขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเสนอขาย หลงัจากทีส่ านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตการขายหน่วยทรสัตใ์นขัน้ตอนที ่1 ผูก้่อตัง้ 
ทรสัตจ์ะเสนอขายหน่วยทรสัตผ์่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
6 เดอืน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การจดัตัง้ทรสัต ์ 1. ผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละทรสัตเีขา้ท าสญัญาก่อตัง้ทรสัตก์่อนหรอืในวนัโอนทรพัยส์นิ
ใหท้รสัต ี
2. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่ปิดการขายหน่วยทรสัต์ ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ต้อง
ด าเนินการใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะโอนเงนิจากการขายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ 
ทรสัต ี 
เมื่อด าเนินการขอ้ 1 และ 2 ครบถว้นจะถอืว่าการก่อตัง้ทรสัตม์ผีลสมบรูณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การน าหน่วยทรสัตเ์ข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ผูก้่อตัง้ทรสัตใ์นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหห้น่วยทรสัต์ทีอ่อกใหม่
เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
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7.1.3 วตัถปุระสงคข์องทรสัต ์
ทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยมี

วตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (Real 
Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
และมวีตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อทรสัต์น าเงนิทีไ่ดจ้ากการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของทรัสต์แล้ว ทรัสต์โดยทีแมนในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ (REIT 
Manager) จะแต่งตัง้บรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ จ ากดั (“ทพีารค์”) และ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ส าหรบัการลงทุนครัง้แรก เพื่อน าทรพัยส์นิ
หลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช่วง โอน และ/หรอืจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยต่์างๆ ที่ทรสัต์ไดล้งทุน
หรอืมไีว ้รายไดท้ีท่รสัตจ์ะไดร้บัจากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าตอบแทนการ
ใหส้ทิธแิละค่าบรกิาร โดยการด าเนินงานของทแีมนจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดแูลโดยทรสัตเีพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต ์ 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ทรสัต์ รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ทัง้นี้ ทรสัตจ์ะจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวโดยการใหเ้ช่าเทา่นัน้ โดยจะไม่ด าเนินการใน
ลกัษณะใดทีเ่ป็นการใชท้รสัตเ์พื่อประกอบธุรกจิอื่น อกีทัง้จะไม่น าอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่บุคคลทีม่เีหตุอนั
ควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 
โครงสรา้งของทรสัตส์ามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี้ 
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7.2 สรปุสาระส าคญัของรา่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 
การบรหิารจดัการทรสัตจ์ะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตซ์ึง่มสีรุปสาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

คู่สญัญา (1) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต ์ 
(“ผูก้่อตัง้ทรสัต์”) และในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์เมื่อการก่อตัง้ 
ทรสัตส์ าเรจ็ (“ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) 

(2) บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ในฐานะ 
ทรสัต ี(“ทรสัต”ี) 

ชื่อ อายุ ประเภท และวตัถุประสงคข์องทรสัต ์ (1) ชื่อของทรสัต์คือ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และ
สทิธกิารเช่าไทคอน ใช้ชื่อภาษาองักฤษว่า 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 
ที่ทรัสต์ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่ทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ รวมถงึการลงทุนใน
ทรพัย์สนิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัย์อื่น และ/หรอืการหาดอกผล
อื่นโดยวธิอีื่นใด ตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องก าหนด นอกจากนี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหพ้จิารณารบั
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ วนัทีคู่่สญัญาลงนามในสญัญาฉบบันี้ และผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้โอนเงนิจาก
การจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ี

ทรพัยส์นิเริม่ตน้ของทรสัต ์ เงนิทีผู่้ก่อตัง้ทรสัต์ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขาย
หน่วยทรสัตค์รัง้แรก 

หน่วยทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ (1) สทิธใินการไดร้บัประโยชน์จากทรสัต์แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วย
ละเท่าๆ กนั เรียกว่าหน่วยทรสัต์ หน่วยทรสัต์ให้สทิธิแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตใ์นการเป็นผูร้บัประโยชน์จากทรสัต ์ดงันี้ 
(ก) สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนเมื่อ

เลกิทรสัต ์
(ข) สทิธิในการได้รับเงินคืนทุนเมื่อมีการลดทุนช าระแล้ว

ของทรสัต ์
(ค) สทิธใินการโอนหน่วยทรสัต ์
(ง) สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการ

ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย
มคีะแนนเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หน่วยทรสัตท์ีต่นถอื 
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(จ) สทิธใินการจ าน าหน่วยทรสัต์ 
(ฉ) สทิธอิื่นๆ ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. 

ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย ์
(2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ของทรสัต ์
ความรบัผดิของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (1) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่ต้องรบัผดิต่อผู้จดัการกองทรสัต์หรอืทรสัตี

ในการช าระเงนิอื่นใดเพิม่เตมิใหแ้ก่ทรสัต ์หลงัจากทีไ่ดช้ าระเงนิ
ค่าหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่มคีวามรบั
ผดิอื่นใดเพิม่เตมิอกีส าหรบัหน่วยทรสัตท์ีถ่อืนัน้ 

(2) ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่มคีวามรบัผดิในกรณีทีท่รพัย์สนิของทรสัต์
ไม่เพยีงพอต่อการช าระหนี้ใหแ้ก่ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื
เจา้หนี้ของทรสัต ์

ขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

(1) บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถือหน่วยทรสัต์ได้ไม่เกนิร้อย
ละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของทรสัต ์

(2) ทรสัตจ์ะมผีูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นผูล้งทุนต่างดา้วไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 
49 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะถอืหน่วยทรสัต์ได้ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในสดัส่วนอื่น
ใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดทรสัตีจะถือหน่วยทรสัต์ได้
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 ์ ทรัสต์ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากการโอน
หน่วยทรัสต์จะท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด ถือหน่วยทรัสต์เกิน
ขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัต์ นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์จะปฏเิสธการ
โอนหน่วยทรัสต์ในส่วนที่จะท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยเกิน
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยทรสัต ์
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การเพิม่ทุนของทรสัต ์ (1) ผู้จดัการกองทรสัต์เป็นผู้มอี านาจและเป็นผู้ด าเนินการเพิม่ทุน
ของทรสัต์ โดยทรสัต์สามารถเพิม่ทุนได้เมื่อมีวตัถุประสงค์ใน
การเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 
(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
ซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัต์ไดม้าจากการลงทุนให้
อยู่ในสภาพทีด่แีละมคีวามพรอ้มทีจ่ะใชห้าผลประโยชน์ 
หรอืเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาด หรอืความต้องการ
ของลูกค้า หรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์
ของทรสัต ์

(ค) เพื่อน าเงนิทีไ่ด้จากการเพิม่ทุนมาช าระหนี้เงนิกูย้มืหรอื
ภาระผกูพนัของทรสัต ์

(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 การจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนจะเป็นไป
ตามอตัราและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 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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 (3) การเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน จะต้อง
ได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน หากเป็นการเพิม่ทุนโดยเสนอขายหน่วยทรสัต์เป็น
การเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์บางราย ต้องไม่มผีูถ้ือ
หน่วยทรสัต์ซึ่งถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกว่าร้อยละ10 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงคดัค้านและผู้จดัการกองทรสัต์ต้องขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรสัตก์บัส านกังาน ก.ล.ต.  

การลดทุนช าระแลว้ของทรสัต ์ (1) ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูม้อี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการลดทุน
ช าระแล้วของทรัสต์  โดยทรัสต์สามารถลดทุนได้เมื่ อมี
วตัถุประสงคใ์นการลดทุนดงัต่อไปนี้ 
(ก) เมื่อทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยู่ภายหลงัการ

จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการตดัจ าหน่ายสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ต้องปรากฏขอ้เทจ็จรงิ
ว่าทรสัตไ์ม่มกี าไรสะสมเหลอือยู่แลว้ 

(ข) มูลค่าทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ลดลงจากการประเมนิค่า 
หรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

(ค) ทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขัดข้องในภายหลังท าให้ไม่
สามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(ง) ทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสดและไม่มเีหตุต้อง
น าไปใช้ในการค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ว
ของทรสัต์ตามรายการเกี่ยวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(จ) เฉพาะในการลงทุนครัง้แรกของทรสัต์ ในกรณีที่ทรสัต์
ระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทัง้หมดที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล แต่ผู้จดัการ
ก อ ง ท รั ส ต์ พิ จ า รณ า ล ง ทุ น ใ น ท รัพ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
อสงัหารมิทรพัย์บางรายการ และมเีงนิส่วนที่เหลอืจาก
จ านวนเงนิทีผู่้จดัการกองทรสัต์ได้รบัจากการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์

(ฉ) กรณีอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทุนช าระแล้ว
ของทรสัตไ์ด ้

(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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กรณีที่สามารถด าเนินการลดทุนช าระแล้วไดโ้ดยไม่ต้องมมีติที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรอืกรณีที่ลดทุนช าระแล้วตามกรณี 
(ก) – (จ) ขา้งตน้  

การลงทุนของทรสัต ์ ทรพัยส์นิทีท่รสัตส์ามารถลงทุน  
ได้แก่ อสงัหารมิทรพัย์ สทิธใินอสงัหารมิทรพัย์ และหลกัทรพัย์ หรือ
ทรพัยส์นิอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด โดยการลงทุนของทรสัต์
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และตามทีก่ าหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึง่มสีองประเภทดงันี้ 
(1) การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 

(ก) ทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลกัษณะที่เป็นโรงงาน คลังสินค้า 
และ/หรือ ส านักงาน เพื่ อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ  ์สิทธิ
ครอบครอง หรือสทิธิการเช่า (รวมถึงสทิธิการเช่าช่วง) 
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบหรือ
อุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

(ข) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นการ
ไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัย์ทีม่กีารออก น.ส. 3 ก. หรอืเป็น
การได้มาซึ่งสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัย์ที่มีการออก
ตราสารแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองประเภท 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) ทรสัต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ได ้
โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะท าให้ได้มาและใช้พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ 
ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์
(ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่า
จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว 
โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของทรสัตด์ว้ย 

(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) การลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์โดยทางอ้อม ต้อง
เป็นการลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบัทรสัต์
ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  ซึ่งทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัท
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ดังกล่าวในอัตราส่วนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ประกาศก าหนด และแสดงไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไกทีจ่ะ
ท าให้ทรัสตีและผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและ
ควบคุมใหบ้รษิทัดงักล่าวมกีารประกอบกจิการเป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์  และหลักเกณฑ์ในประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ในท านองเดยีวกบักรณีทีท่รสัตล์งทุนใน
ทรพัยส์นิหลกันัน้โดยตรง  

(2) การลงทุนในทรพัยส์นิอื่น 
ทรสัตอ์าจลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อการบรหิารสภาพคล่อง หรอื
หาดอกผลจากทรัพย์สินของทรัสต์ได้ ตามประกาศ สร. 
26/2555 
 

เงื่อนไขการลงทุนในทรพัยส์นิ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถใช้ดุลพนิิจในการพจิารณาก าหนดเงื่อนไข
การลงทุนในทรพัยส์นิของทรสัตเ์พื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
โดยในกรณีที่มีการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเปิดเผยไว้อย่าง
ชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวน และให้ผู้จดัการ
กองทรสัตด์ าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการ
ลงทุนดงักล่าว รวมถึงตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด  
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การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั (1) การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์  
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการได้มา
ซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ 
(ก) ตรวจสอบหรอืสอบทาน (การท า due diligence) ขอ้มูล

และสญัญาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัละอุปกรณ์ 
(ถ้าม)ี เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง โดยในกรณีทีเ่จา้ของ ผูใ้หเ้ช่า หรอืผูโ้อน
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีที่
ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกบัการวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ย 

(ข) ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิหลกัอย่างน้อยตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ค) ในกรณีทีท่รสัตจ์ะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่
เป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัให้มมีาตรการ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืการเยยีวยาความเสยีหายที่อาจ
เกดิจากการผดิสญัญาเช่า หรือการไม่บงัคบัตามสทิธใิน
สญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ดงักล่าวต่อทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(2) การได้มาซึ่งทรพัย์สินหลกัเพิ่มเติม นอกจากจะต้องเป็นตาม
หลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(ก) จะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของทรัสต์ สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่ เ ป็นธรรม 
ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากทรสัต์อยู่
ในอตัราทีเ่หมาะสม และไม่มผีูม้สีว่นไดเ้สยีร่วมตดัสนิใจ
ในการเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(ข) ได้รบัความเหน็ชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไป
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

(3) การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 
(ก) ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ข) ต้องกระท าโดยเปิดเผย และเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของทรสัต์ สมเหตุสมผลและใชร้าคาที่
เป็นธรรม ค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บ
จากทรสัตอ์ยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม และไม่มผีูม้สี่วนไดเ้สยี
ร่วมตดัสนิใจในการเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(ค) หากการจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกันัน้เกดิขึน้ก่อน 1 ปีนับ
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แต่วนัที่ทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักนัน้ และเป็นการ
จ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัที่ทรสัต์ได้มาซึง่กรรมสทิธิใ์ห้แก่
เจ้าของเดิม จะต้องเป็นกรณีที่จ าเป็นและสมควรโดย
ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์
ดว้ย 

(4) การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์จะตอ้งมกีระบวนการขอความเหน็ชอบ 
ดงันี้ 
(ก) หากเป็นทรัพย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 ของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมของทรัสต์ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

(ข) หากเป็นทรัพย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุม
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

การกูย้มืเงนิของทรสัต ์ (1) ทรัสต์อาจกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
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
ทรพัยส์นิของทรสัตเ์ป็นหลกัประกนัหรอืไม่กต็าม  

(2) จ านวนเงินที่กู้ยืมจะต้องไม่เกินสดัส่วนที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ 

(3) ทรัสต์อาจก่อภาระผูกพันตามข้อก าหนดในประกาศ ทจ. 
49/2555 รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การน าทรพัยส์นิของทรสัต์
ไปเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิกูย้มื 

(4) ในการกูย้มืเงนิหรอืการก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยส์นิของทรสัต์
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของทรสัต์หรอืเพื่อการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของทรัสต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่
ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณา
ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยมืเงนิ รวมถงึการให้
หลักประกันใดๆ และแจ้งความคืบหน้าพร้อมข้อสรุปในการ
ด าเนินการดงักล่าวแก่ทรสัตี และทรสัตีและผู้จดัการกองทรสัต์
ลงนามร่วมกันในการเข้าท าสญัญา และ/หรือเอกสารใดๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

(5) ทรสัต์อาจกู้ยืมเงนิ หรอืก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของทรสัต ์
และ/หรอื ท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสั
ตไีด ้



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-7 หน้า 11 จาก 25 
 

การท าธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) การท าธุรกรรมระหว่างทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอื บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  และผูท้ี่มสี่วนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท า
ธุรกรรมนัน้  

(2) เวน้แต่การท าธุรกรรมระหว่างทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอื 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้
อย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวนแล้ว 
การท าธุรกรรมระหว่างทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอื บุคคลที่
เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้ง 
 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตาม

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรือ

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองทรสัต์ขึน้ไป 
แ ล้ ว แ ต่ มู ล ค่ า ใ ด จ ะสู ง ก ว่ า  ต้ อ ง ไ ด้ รับ อ นุ มัติ จ า ก
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต ์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบัมติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง  

การท าธุ รกร รมที่ เ ป็ นการขัดแย้งทา ง
ผลประโยชน์ระหว่างทรสัตก์บัทรสัต ี

(1) การท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างทรสัต์
กบัทรสัตี ต้องมีสาระส าคญัไม่ขดัหรือแย้งกบัมาตรา 31 แห่ง
พ.ร.บ. ทรสัต ์และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ใหถ้อืว่าทรสัตขีาดความเป็นอสิระและจะรบัเป็นทรสัตขีองทรสัต์
มไิดใ้นกรณีดงันี้  
(ก) มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัตด์งันี้ 

1. เป็นผูถ้อืหุน้ในผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กนิรอ้ยละ 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 

หรอืใหส้ทิธใินอสงัหารมิทรพัย์แก่ทรสัต์ในลกัษณะที่ท า
ให้ไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

(3) หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัเขา้เป็นทรสัตขีองทรสัต์ว่าทรสัตี
ขาดความเป็นอสิระ ใหท้รสัตแีจง้ส านักงาน ก.ล.ต. พรอ้มแสดง
มาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะท าให้ทรสัตีปฏบิตัิ
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว และให้ด าเนินการตามมาตรการที่แสดงไว ้
เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

(4) ทรสัตจีะกระท าการใดทีข่ดัแยง้กบัประโยชน์ของทรสัต์หรอือาจ
ท าใหท้รสัตขีาดความเป็นอสิระมไิด ้เวน้แต่เป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(ก) มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็น

ธรรมของธุรกรรมดงักล่าว 
(ข) มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบ

ก่อนอย่างเพยีงพอแลว้โดยบุคคลดงักล่าวไม่คดัคา้นหรอื
คัดค้านในจ านวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
กระท าทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ คอืคดัค้านไม่เกนิกว่า 1 ใน 4 
ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตามที่
ระบุไวใ้นประกาศปจัจุบนั 

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
วนัสิน้รอบปีบญัชขีองทรสัต ์

(ข) การประชุมวสิามญั 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญ
ประจ าปีของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
1 เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรใหเ้รยีกประชมุผู้

ถอืหน่วยทรสัตเ์พื่อประโยชน์ในการจดัการทรสัต ์
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2 เมื่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์ซึง่ถือหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้
ผู้จดัการกองทรสัต์เรยีกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต ์
โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่าง
ชดัเจนในหนังสอืนัน้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 
เดอืนนบัแต่ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(2) เหตุในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(ก) การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัของทรสัต์ทีม่ ี

มูลค่ าตั ้งแ ต่ร้อยละ 30 ของมูลค่ าทรัพย์สินรวม
ของทรสัต ์

(ข) การออกตราสารหนี้ หรอืหลกัทรพัยป์ระเภทหนี้ 
(ค) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแล้วของทรสัต์เฉพาะ

กรณีที่ต้องได้รบัมติผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ง) การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งมขีนาดรายการตัง้แต่
20 ลา้นบาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองทรสัต ์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) การเลกิทรสัต ์
(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
ทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม 
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(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

มูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของทรสัต ์

2 การเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงนิทุนหรอืการลดทุนช าระแล้วของทรสัต์ เว้นแต่
เป็นการลดทุนช าระแล้วตามเหตุที่ไม่จ าเป็นต้อง
ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

3 การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของทรสัต ์
4 การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต่ 20 ลา้นบาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใด
จะสงูกว่า 

5 การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคนื
ทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต ์

6 การเปลีย่นแปลงทรสัต ี
7 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเรื่องที่

กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 
8 การเลกิทรสัต ์

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) ทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้  เว้นกรณีที่ทรัสต์มียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

การจ ากัดสิทธิและประโยชน์ตอบแทนและ
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผู้ถอืหน่วยทรสัต์
ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนดในเรื่องข้อจ ากัดการถื อ
หน่วยทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ ากดัสทิธิและประโยชน์ตอบแทน



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-7 หน้า 15 จาก 25 
 

และสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงัต่อไปนี้ 
(1) ไม่นับเสยีงในส่วนของหน่วยทรสัต์ที่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนักบัผูถ้อืหน่วยทรสัตถ์อืเกนิกว่าอตัราทีก่ าหนด 
(2) เวน้แต่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดหรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ไม่

จ่ายประโยชน์ตอบแทน รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะผลประโยชน์
ตอบแทน ในส่วนของหน่วยทรสัต์ที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่ม
บุคคลเดียวกนักบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ถือเกนิกว่าอตัราที่ก าหนด
ดงักล่าว โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวตกเป็นของผู้ถือ
หน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัในคราวนัน้ 

ทรสัตแีละสทิธหิน้าทีข่องทรสัต ี ทรสัตีต้องเป็นบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิเป็นทรสัตี และ
ยอมรบัทีจ่ะเขา้ท าหน้าทีเ่ป็นทรสัตสี าหรบัทรสัต ์ 
สทิธขิองทรสัต ี 
การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าที่ของทรสัตีในการจดัการทรสัต์เป็น
เรื่องเฉพาะตวัของทรสัตซีึ่งจะมอบหมายใหบุ้คคลอื่นมไิด้ เว้นแต่มิใช่
เรื่องทีต่้องท าเฉพาะตวัและไม่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญทางวชิาชพี
เยีย่งทรสัต ีหรอืการด าเนินการอื่นใดทีท่รสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่น
ไ ด้ ต ามที่ ส ัญญ าก่ อตั ้ง ท รัส ต์ ก า ห นด  โ ดย ในกร ณีดั ง ก ล่ า ว  
ทรสัตตีอ้งด าเนินการใหบุ้คคลดงักล่าวด าเนินการหรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
ไม่ข ัดกับสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยต้อง
ด าเนินการต่างๆ ตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินงานของทรสัต์ต่อเนื่อง
และไม่เกิดผลเสียหายต่อทรัสต์ ทัง้นี้  ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
ขึน้กบัทรสัต์จากการกระท าของบุคคลดงักล่าว ทรสัตีตกลงร่วมรบัผดิ
ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ทรสัต ์
หน้าทีข่องทรสัต ีมดีงันี้ 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติ เพื่อประโยชน์

ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตท์กุครัง้ เพื่อตอบขอ้ซกัถาม และ
ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีข่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์มมีติ
ว่าเป็นกรณีทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอืไม่ รวมถงึต้อง
ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ไม่
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ทรสัตีต้องจดัให้มขีอ้มูลที่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุน 
โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืน และ
ไม่ท าให้ส าคัญผิด รวมทัง้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อให้มัน่ใจว่าได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกบัผู้
ลงทุนหรอืตดัสนิใจเพื่อผูล้งทุนอย่างเหมาะสม 
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(4) ทรัสตีต้องแยกการเก็บรักษาทรัพย์สินของทรัสต์ออกจาก
ทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัต ี

(5) บงัคบัช าระหนี้หรือดูแลให้มีการบงัคบัช าระหนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามขอ้สญัญาระหว่างทรสัตก์บับุคคลอื่น 

(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) ตดิตามดแูลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์และผูไ้ดร้บัมอบหมายงานราย
อื่น (หากม)ี ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และ
สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(10) ควบคุมดแูลใหก้ารลงทุนของทรสัตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรสัต์และผู้
ไดร้บัมอบหมายงานรายอื่น (หากม)ี เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท
รสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(11) ก าหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ดูแล
ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของทรสัต์ เป็นค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็นและสมควรซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์
โดยตรง 

(12) ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์กระท าการ งดเว้นกระท าการ จน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรสัตห์รอืไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ทรสัตตี้อง
จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่รูห้รอืพงึรูถ้งึเหตุการณ์นัน้ และด าเนินการแกไ้ข ยบัยัง้ หรอื
เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ทรสัตต์ามทีเ่หน็สมควร 

(13) หน้าทีอ่ื่นตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ
กร. 14/2555 
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การเปลีย่นแปลงทรสัต ี การเปลีย่นแปลงทรสัต ีอาจมขีึน้ไดด้ว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 
(1) เมื่อทรสัตลีาออกจากการท าหน้าทีท่รสัตโีดยสมคัรใจ 
(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหถ้อดถอนทรสัต ี 
(3) ในกรณีที่ทรสัตีน าข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรสัต์ หรือ

ขอ้มลูอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทรสัต์ไปเปิดเผยหรอื
ใชป้ระโยชน์โดยมชิอบ เพื่อก่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อทรสัต์ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์เรยีกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์
เพื่อพจิารณาถอดถอนทรสัต ี

(4) เมื่อทรัสตีสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
ทรสัตมีมีตใิหเ้ลกิกจิการบรษิทัทรสัตี 

(5) เมื่อทรสัตถีูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืถูกศาลพพิากษา
ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ หรือศาลได้
แต่งตัง้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขึ้นเพื่อบริหารทรัพย์สิน
ของทรสัต์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของทรสัตี และ/หรอืทรพัย์สนิ
ของทรสัตทีัง้หมดหรอืเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั 

(6) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏบิตัิงานของทรสัตีว่ามคีวามผดิ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่าง
ร้ายแรงและแจ้งให้ผู้จดัการกองทรสัต์ทราบหรือประกาศเป็น
การทัว่ไป 

(7) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่พกัการประกอบธุรกจิเป็นทรสัตี
เป็นการชัว่คราวหรือสัง่เพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ
เป็นทรสัต ี

ทัง้นี้  ทรัสตีรายเดิมต้องปฏิบัติหน้าที่ทรัสตีของทรัสต์ต่อไปอย่าง
สมบูรณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรพัย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมด
ของทรสัต์ให้แก่ทรสัตีรายใหม่ หรอืตามค าสัง่ของผู้จดัการกองทรสัต ์
รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย เวน้แต่กรณีตาม (4) หรอื (5) ให้
ผู้ช าระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ปฏิบัติ
หน้าทีแ่ทนทรสัตรีายเดมิ 
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การแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องแต่งตัง้บุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรสัต ีและยอมรบัทีจ่ะเขา้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทรสัตสี าหรบัทรสัต์เพื่อ
ท าหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมภายใน 180 วันนับตัง้แต่วันที่ผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ได้รับหนังสือบอกกล่าวการลาออกจากทรัสตี หรือวนัที่ที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหถ้อดถอนทรสัต ี 
หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการตัง้ทรสัตรีายใหม่ไดส้ าเรจ็
ภายในเวลาดงักล่าว ทรัสตีสามารถแต่งตัง้บุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรสัตี เพื่อท าหน้าที่เป็นทรสัตีรายใหม่แทนตนได้
ตามที่เหน็สมควร และหากทรสัตีไม่สามารถแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ได้
ส าเรจ็ภายใน 180 วนันบัแต่วนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถตัง้ทรสัตี
รายใหม่ไดส้ าเรจ็ ให้ผูม้สี่วนไดเ้สยีรอ้งขอต่อศาลแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ 
หากไม่สามารถแต่งตัง้ได ้ใหศ้าลมคี าสัง่เลกิทรสัต์ โดยใหศ้าลมอี านาจ
แต่งตัง้บุคคลใดเข้าจัดการทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต ์
พ.ร.บ. ทรสัต ์ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดร้บัค่าตอบแทนตามทีศ่าล
ก าหนด 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์และอ านาจหน้าที่ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากทรัสตี และตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ เพื่อ
จดัการทรสัตใ์นสว่นทีเ่ป็นการด าเนินงานทางธุรกจิ ซึง่รวมถงึการลงทุน 
การกูย้มืเงนิ และการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของทรสัต์ การเขา้ท า
สญัญาและการด าเนินกจิการต่างๆ รวมถงึการจดัการหรอืมอบหมายให้
บุคคลอื่นทีส่ามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและไดร้บัความ
เหน็ชอบจากทรสัตีจดัการทรพัย์สนิอื่นที่มใิช่ทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ 
และมอี านาจหน้าทีห่ลกัดงัต่อไปนี้ 
หน้าทีท่ ัว่ไป 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์

ที่ดทีี่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) บริหารจัดการทรัพย์สินของทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ แผนการด าเนินงาน
ของทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(3) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(4) ด าเนินการเพิม่ทุน/ลดทุนช าระแลว้ของทรสัต ์
 
หน้าทีใ่นการจดัท ารายงานและการเปิดเผยขอ้มลู 
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(1) จดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของทรสัต ์
(2) ชี้แจง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ

หรอืไม่ด าเนินการใดๆ ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 
หน้าทีเ่กีย่วกบัการลงทุนหรอืการจ าหน่ายทรพัยส์นิของทรสัต ์
(1) จดัใหม้ ีและ/หรอื ด าเนินการใหม้กีารลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและ

ทรพัย์สนิอื่นอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบรหิาร
จดัการความเสีย่งอนัเกีย่วขอ้งกบัทรสัต์และทรพัยส์นิของทรสัต์
และหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(2) ด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย 
จ่ายโอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้ท าสญัญาทีเ่กีย่วเนื่องกบั
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทรสัตเ์ป็นไปอย่างถูกต้องและมผีลใชบ้งัคบั
ไดต้ามกฎหมาย 

(3) ด าเนินการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนประเมนิความ
เสีย่งดา้นต่างๆ ทีอ่าจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ 
พรอ้มจดัใหม้แีนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

(4) จดัให้มีการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิหลักตามหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(5) ดูแลรักษาทรพัย์สนิหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหา
รายได ้ 

(6) จดัให้มกีารประกนัภยัที่เพยีงพอตลอดระยะเวลาที่ทรสัต์ลงทุน
ในทรพัยส์นิหลกันัน้  

(7) ให้ความช่วยเหลือทรสัตีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการเสนอขาย
ทรพัยส์นิของทรสัต ์

(8) ในกรณีมีการขาย ซื้อ หรือ ท าธุรกรรมใดๆ อันเป็นการหา
รายได้จากทรพัยส์นิของทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะช่วยเหลอื
ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ทรสัตีสามารถ ขาย ซื้อ หรือท าธุรกรรม
ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่นได ้ 

(9) จดัเตรยีมแผนการลงทุนและการบริหารจดัการความเสี่ยงอนั
เกี่ยวข้องกบัทรสัต์และทรพัย์สนิของทรสัต์ และแผนการกู้ยืม
เงนิ และแผนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิของทรสัตป์ระจ าปี 

หน้าทีเ่กีย่วกบัการดแูลผลประโยชน์ของทรสัต ์
(1) ประสานงานกับผู้เช่ารายย่อยในการจัดเก็บเงินค่าเช่า เงิน

ประกนั ค่าบรกิาร  
(2) ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุภัย

พบิตัต่ิอทรพัยส์นิของทรสัต ์
(3) บรหิารจดัการงบประมาณของทรสัต์ รวมถึง เงนิสดหมุนเวยีน

ของทรสัต ์
(4) จดัท างบการเงนิของทรสัต ์
(5) เบกิจ่ายทรพัยส์นิของทรสัต ์(Petty Cash) 
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(6) จดัใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(7) ใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง ด าเนินกระบวนพจิารณา ต่อสู ้หรอืใชส้ทิธทิาง

กฎหมายอื่นๆ แทนทรสัตี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร
จดัการทรสัต ์ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีป็นครัง้คราว 

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) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตบ์รหิารจดัการทรสัตไ์มเ่ป็นไปตามที่
ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือผู้จ ัดการกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความประมาทเลนิเล่อ
อย่างรา้ยแรง หรอืจงใจกระท าผดิหน้าที ่ผูจ้ดัการกองทรสัตต์้อง
รบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ทรสัต ์

(2) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์
ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัสต์หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัต์หรอืบุคคลใดๆ จากการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการ
กองทรสัต์ หากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัเยี่ยงผูม้วีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความ
ช านาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ผูกพนัทีไ่ดใ้ห้
ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) แต่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ยังต้อง
เรียกร้องต่อผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัสต์หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ เพื่อให้ทรสัต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชย
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 
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(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 และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่ได้
แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วนัหลงัจากได้รบัหนังสอืบอกกล่าว
จากทรสัตใีหด้ าเนินการแกไ้ขการไม่ปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าว 

ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดิมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรสัต ี
หรอืผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่แลว้แต่กรณี สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป
ได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสอืเพื่อ
รบัรองความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผู้จ ัดการ
กองทรสัตร์ายใหม่ดว้ย  

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 ์

ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลที่ เหมาะสมช่วยเหลือตน
เกีย่วกบัการบรหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้โดยขอบเขต อ านาจ หน้าทีห่ลกั
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผู้จดัการ
กองทรสัต ์รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะหน้าทีต่่าง ๆ ดงันี้ 
(1) จดัเตรียมแผนการลงทุนและการบรหิารจดัการความเสี่ยงอนั
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เกี่ยวข้องกบัทรสัต์และทรพัย์สนิของทรสัต์ และแผนการกู้ยืม 
และแผนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิของทรสัตป์ระจ าปี 

(2) บริหารจัดการทรัพย์สินของทรัสต์ให้เ ป็นไปตามหนังสือ 
ชี้ชวน แผนการด าเนินงานของทรัสต์  มติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์กฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกฎ
และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) จัดหาและน าเสนอทรัพย์สินหลักแก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อ
พจิารณาการลงทุนเพิม่เติมอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับทรัสต์และ
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(4) ดูแลรกัษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหา
รายได ้โดยจดัใหม้กีารซ่อมแซม ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู และบ ารุงรกัษา
ทรพัยส์นิของทรสัตใ์หอ้ยู่ในสภาพด ี

(5) จดัใหม้กีารประกนัภยัทีเ่พยีงพอตลอดระยะเวลาที่ทรสัต์ลงทุน
ในทรพัยส์นิหลกันัน้  

(6) ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกดิขึน้ในการจดัการทรสัต ์

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมมีาตรการหรอืกลไกใหก้ารจดัการทรสัต์
เ ป็นธรรม ไม่ เ ป็นการเอาเปรียบทรัสต์ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555 

(2) ในกรณีที่ผู้จ ัดการกองทรสัต์มีการจัดการทรัสต์อื่น ทรพัย์สิน
หลกัของทรสัตด์งักล่าวตอ้งไม่มนีโยบายการลงทุนทีเ่หมอืนหรอื
ใกลเ้คยีงกบันโยบายการลงทุนของทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
เวน้แต่ทรสัตอ์ื่นแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์
ในการก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
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 าเนินการและบรหิารจดัการใดของทรสัตใ์นกรณีทีม่ี
การเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิ กฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั โดยมผีล
ใ ห้ ข้ อ ก า ห น ด แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง สัญญ า ก่ อ ตั ้ ง 
ทรสัต์เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ 
ข้อบังคับ หรือค าสัง่ที่ออกใหม่ดังกล่าว ทัง้นี้  จะต้อง
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เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ (ง)  
(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผิดพลาดที่ชดัแจ้ง และการแก้ไข

เพิม่เตมินัน้ไม่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิในกรณีอื่นๆ ซึง่ไม่ขดักบัผลประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืก่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบมาก
ขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  และไม่
ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่ายใดๆ มากเกนิสมควรแก่ทรสัต ์
ทัง้นี้  การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่ท าให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์มหีน้าที่ในการจ่ายเงนิส าหรบัหน่วยทรสัต์
เพิ่มขึน้หรือท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต้องรบัภาระหน้าที่
เพมิเตมิ 

(2) นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตต์อ้งไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์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 ์

เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว ผู้จ ัดการกองทรัสต์
จะต้องส่งหนังสอืบอกกล่าวการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ไป
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/
หรอืทรสัตไีดก้่อขึน้เนื่องจากการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์นี้ ให้
เรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของทรสัต ์

การเลกิทรสัต ์ (1) เหตุในการเลกิทรสัต ์มดีงันี้ 
(ก) เมื่อจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงน้อยกว่า 35 ราย 
(ข) เมื่อมกีารจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัและผู้จดัการกองทรสัต์

ไ ม่ ส า ม า ร ถด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ท รั ส ต์ ล ง ทุ น ใ น
อสงัหาริมทรพัย์เป็นมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 500 
ลา้นบาท หรอืไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
รวมของทรสัต์ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว 

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ ให้เลิก ทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(ง) ในกรณีทีม่กีารควบรวมทรสัตก์บัทรสัต์อื่น และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหม้กีารเลกิทรสัต ์

(จ) เฉพาะในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก ในกรณีที่
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะ
ลงทุนในทรพัย์สนิที่ทรสัต์จะลงทุนทัง้หมดทุกรายการ
ตามทีร่ะบุในแบบแสดงรายการขอ้มูล แต่เกดิเหตุการณ์
ดงัต่อไปนี้ อนัเป็นผลใหท้รพัยส์นิทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์จะ
พิจารณาลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของทรัสต์  หรือผู้จ ัดการกองทรัสต์
เห็นสมควรให้ เลิกทรัสต์ เพื่ อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยรวม แมท้รพัยส์นิทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
พจิารณาให้ลงทุนจะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์ 
1 ทรสัต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทุน

ดงักล่าวไม่ว่าบางรายการหรอืทัง้หมด เนื่องจาก
ทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่
ก าหนดไว้หรือตามรายละเอียดในแบบแสดง
รายการขอ้มลู หรอืมเีหตุอื่นใดอนัท าให้ทรสัต์ไม่
สามารถลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวได ้และ/หรอื 

2 เกดิเหตุสดุวสิยัขึน้กบัทรพัยส์นิดงักล่าว ซึง่มผีล
ให้ทรพัย์สนิดงักล่าวด้อยค่าลงอย่างมนีัยส าคญั
หรอืเป็นอุปสรรคทีท่ าให้ทรสัต์ไม่สามารถจดัหา
ประโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าวได ้และ/หรอื  

3 มเีหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อทรพัย์สนิดงักล่าว 
และผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเหตุดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของทรสัต ์

(ฉ) ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรสัตี และผู้มีส่วนได้
เสยีไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้กีารแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่แต่ไม่
สามารถตัง้ทรสัตรีายใหม่ไดส้ าเรจ็ 

(ช) เหตุอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(2) ในกรณีไม่สามารถน าหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยไ์ดภ้ายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 หรอืภายในวนัอื่น
ตามทีท่รสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไดต้กลงร่วมกนั ให้ทรสัต์
เป็นอนัระงบัสิน้ไป และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญา ทัง้หลาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี เป็นอนัสิน้ผลไปดว้ย  

(3) การด าเนินการในการเลกิทรสัต ์
(ก) เมื่อมีการเลิกทรัสต์ ทรัสตีต้องรายงานต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์โดยไม่ชกัช้า โดยการแจ้ง
เหตุในการเลิกทรสัต์จะต้องมีรายละเอียดขัน้ต ่าตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ข) ทรสัตีต้องแจ้งไปยงัผู้ถือหน่วยทรสัต์ทุกรายถึงเหตุใน
การเลิกทรัสต์ วันเลิกทรัสต์ รวมทัง้ข ัน้ตอนในการ
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เลิกทรัสต์  และการช าระบัญชีทรัสต์ ระยะเวลาที่
เกี่ยวขอ้ง และประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ดงักล่าว ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่รายงานเหตุในการ
เลกิทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. ดงักล่าว 

(4) กระบวนการในการเลกิทรสัต ์
(ก) ทรัสตีต้องด าเนินการช าระบัญชีทรัพย์สินของทรัสต ์

ทัง้นี้ นับตัง้แต่วนัเลิกทรสัต์ จะไม่มกีารรบัลงทะเบยีน
การโอนหน่วยทรสัต ์หรอืออกหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ  

(ข) จดัให้มีการท างบการเงินของทรัสต์ ณ วันเลิกทรัสต ์
โดยผู้สอบบญัชีซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.  

(ค) เมื่อทรสัตชี าระบญัชขีองทรสัต์เสรจ็ ทรสัตจีะต้องจดัท า
รายงานการเสรจ็สิน้การช าระบญัชเีพื่อแจง้การเสรจ็สิน้
การช าระบัญชีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงแจ้งไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี  

(ง) หลงัจากทีท่รสัตไีดแ้จกจ่ายเงนิคนืทุนทัง้หมดใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยทรัสต์และจัดท ารายงานการเสร็จสิ้นการช าระ
บญัชีแล้วเสร็จ ให้สญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาแก้ไข
เพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัตท์ัง้หลาย (หากม)ี เป็นอนัสิน้
ผลไป และใหท้รสัตร์ะงบัสิน้ไป 

(จ) ในกรณีทีม่กีารเลกิทรสัต์ เนื่องจากไม่สามารถแต่งตัง้ท
รสัตีรายใหม่แทนทรสัตีรายเดิมซึ่งสิ้นสภาพนิติบุคคล 
เลิกกิจการ หรือถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
ลม้ละลาย หรอือยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ ใหผู้ช้ าระ
บญัช ีหรอืเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) เป็น
ผูด้ าเนินการแทนทรสัต ี

(5) ทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์มีสิทธิด ารงเงินที่ได้จากการ
จ าหน่ายทรัพย์สินของทรัสต์ตามที่จ าเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทนของทรัสตีหรือผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ ตามที่
เหน็สมควร จนกว่าการช าระบญัชแีลว้เสรจ็ 

(6) ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทรสัต ีผู้จดัการกองทรสัต ์
และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะยังคงอยู่ตามที่จ าเป็น 
จนกว่าการช าระบญัชขีองทรสัตจ์ะแลว้เสรจ็ 

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 (“บรษิทัฯ”) 
(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 
 Website www.ticon.co.th/en/ticon-group/tman 
 Email ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์samart.r@ticon.co.th 
 เวลาท าการ 8.30 น. ถงึ 17.00 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 พฤศจิกายน 2557 

ล าดบั ช่ือผูถ้ือหุ้น ก่อนการซ้ือหุ้น หลงัการซ้ือหุ้น 
จ านวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 

1. บรษิัท ไทคอน อินดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

999,996 99.9996% 699,996 69.9996% 

2. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 0 00.00% 300,000 30.0000% 
3. นาย วรีพนัธ ์พลูเกษ 1 0.0001% 1 0.0001% 
4. นางสาว จนัทมิา จรยิะโชตภิมู ิ 1 0.0001% 1 0.0001% 
5. นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร 1 0.0001% 1 0.0001% 
6. นางสาว ปริม่โอภา ณชัชาจารุวทิย์ 1 0.0001% 1 0.0001% 

รวม 1,000,000 100.00% 1,000,000 100.00% 
ทีม่า บรษิทัฯ 
หมายเหตุ: เดมิ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) ถอืหุน้ใน บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (“ทแีมน”) ในอตัรา รอ้ยละ 99.99 แต่ 
ณ วนัที ่29 ตุลาคม 2557 ไทคอนไดล้งนามในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) กบั Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.  (“มติซุย”) 
ต่อมาเมื่อด าเนินการซือ้ขายและโอนหุน้แล้วเสรจ็ ท าให ้ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2557 ไทคอนมสีดัส่วนการถอืหุน้ในทแีมนอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 69.99 และมติซุยมสีดัส่วน
การถอืหุน้อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 30.00  
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน
ของผูจ้ดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนัยส าคญั 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ โดย ณ ปจัจุบนั ไทคอนถอืหุน้ของบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 69.99 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ไทคอน
เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง ( Industry: 
Property & Construction) ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(Sector: Property Development) นอกจากนี้ ไทคอนยงั
จะท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ทรพัยส์นิทีท่รสัตจ์ะลงทุนในครัง้แรก รายละเอยีดเกีย่วกบัไทคอนแสดงไวใ้น
สว่นที ่2 ขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์หวัขอ้ 4.2 ขอ้มูลเกีย่วกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property 
Manager) 

แผนผงัโครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มไทคอน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

 
 
รายช่ือนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่รว่มกนั 
นิติบุคคลในประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 
1. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล 

เซอรว์สิเซส จ ากดั 
บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

4,999,984 99.99% 

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส ์
พารค์ จ ากดั 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

249,999,993 99.99% 

ทีม่า บรษิทัฯ 
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นิติบุคคลในต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) การถือหุ้น 

1. Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd. 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2,000,000 100.00% 

2. TICON Property Inc. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

6,000,000 100.00% 

ทีม่า บรษิทัฯ 
8.3  โครงสรา้งการจดัการ 
โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บรษิทั และเจา้หน้าทีบ่รหิารตามโครงสรา้ง ดงันี้ 
 

8.3.1 แผนผงัโครงสรา้งการจดัการ 

 
ทีม่า บรษิทัฯ 

 
8.3.2 คณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการ 1 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทัซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 

1. นาย สรร วเิทศพงษ์ ประธานกรรมการ 
และกรรมการอสิระ 

ปรญิญาตร ี/
เศรษฐศาสตร ์

 

 กรรมการก ากบักจิการพลงังาน –  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

 นกัวชิาการคลงัผูท้รงคุณวุฒ ิ– กระทรวงการคลงั 
 กรรมการบรหิาร –  
ธนาคารโลก กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี 

2. นาย โสภณ บุณยรตัพนัธุ ์ กรรมการอสิระ ปรญิญาโท / 
บญัช ี

 กรรมการผูจ้ดัการ – บจก. วเีน็ท แคปปิตอล 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ – บมจ. 
หลกัทรพัยเ์อเซยีพลสั 

 กรรมการวชิาชพีดา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีาร
บญัช ี– สภาวชิาชพีบญัช ี

 กรรมการวชิาชพีดา้นบญัชบีรหิาร –  
สภาวชิาชพีบญัช ี

 อนุกรรมการทดสอบการปฏบตังิานเกีย่วกบัการสอบ
บญัช ี– สภาวชิาชพีบญัช ี
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ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ 
 กรรมการ – บจก. โคแอน 
 กรรมการ – บจก. แองเคอร ์โซลชู ัน่ส ์
 กรรมการ – บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ้ง 
 กรรมการ – บจก. คอปเปอร ์ไวรด์ 
 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. บล ูฟิช โซลชู ัน่ 
 กรรมการ – บจก. เดอะแวลลซูสิเตมส์ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  
บจก. ไทยอนิควิเบเตอร ์ดอท คอม 

3. นาย วรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการ ปรญิญาโท /
วศิวกรรมศาสตร ์

 กรรมการ – Shanghai TICON Investment 
Management Co., Ltd. 

 กรรมการผูจ้ดัการ –  
บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 

 กรรมการ –  
บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

 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. นาย ชาย 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. นาย อมร จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท / 
บรหิารการจดัการ 

 รบัผดิชอบในการหาธุรกจิจากกลุ่มลกูคา้ของธนาคาร
ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย (จ ากดั) มหาชน รวมทัง้หา
ลูกคา้รายใหม่ให้กบัธนาคารและน าเสนอผลติภณัฑ์
ต่างๆ ทีท่างธนาคารใหบ้รกิารทัง้ผลติภณัฑ์ทางดา้น
สนิเชือ่ ผลติภณัฑต่์างๆ ทางดา้นวาณชิธนกจิ 

 ร่วมพจิารณา กลัน่กรองและตดัสนิใจในการน าเสนอ 
กบัทางธนาคารเพื่อพจิารณาอนุมตัใินการใหบ้รกิาร
ต่างๆดงักล่าว กลุ่มลกูคา้ทีด่แูลจะอยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเน้นทีอุ่ตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 
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กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดแ้ก่ กรรมการ 2 คนในล าดบัที ่3 ถงึ 

6 ลงรายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ 
 
8.3.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื หน้าที่และความรบัผดิชอบต่อตวั

บรษิทัเอง และหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิาร ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อตวับริษทัฯ 
ก. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมของผูถ้ือ

หุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ และมคีวามรบัผดิชอบทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 
ข. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทฯ และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบยีบอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
ค. รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึผลประกอบการของบรษิทัฯ ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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 ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดย
กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง 

ซ. กรรมการอสิระพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การซือ้ขายทรัพยส์นิทีม่ี
นยัส าคญั 

ฌ. กรรมการอสิระจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 
ญ. พจิารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเ่หน็ว่ามเีรื่องทีส่ าคญัที่คณะกรรมการควรพจิารณา และยงัมไิด้มกีาร

บรรจุไวใ้นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ฎ. รายงานขอ้มูลตาม “แบบรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ/ผูบ้รหิาร” ต่อบรษิทัฯ ตามเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ

ก าหนด 
ฏ. พจิารณาคดัเลอืก แต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการเดมิทีพ่น้จากต าแหน่ง  รวมทัง้คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้

กรรมการเพิม่เตมิต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ฐ. ในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการสามารถขอค าแนะน าหรอืความเหน็ทางวชิาชพีจากทีป่รกึษาภายนอกเกีย่วกบั

การด าเนินกจิการ โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 
ฑ. พจิาณาและอนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นตน้  

ฒ. กรรมการใหม่ควรเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยคณะผูบ้รหิารหรอืผู้
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบต่อทรสัต ์
ก. ก าหนดนโยบายที่ส าคญัของทรสัต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรพัย์สนิ การคดัเลือกผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 
ข. พจิารณาอนุมตักิารซือ้หรอืขายทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวต้ามนโยบายของบรษิทัฯ 
ค. พิจารณาอนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ทรสัต์ ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน จ านวนของเงินทุน 

ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ง. ดูแลจดัการให้ผู้บรหิารมกีารรายงานผลประกอบการของทรสัต์ รวมทัง้รายงานประเดน็ต่างๆ ที่ส าคญัต่อ

คณะกรรมการในทุกๆ ไตรมาส หรอืในเวลาอนัสมควร 
จ. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของทรสัต ์
ฉ. พจิารณาอนุมตักิารจดัประชุมผูถ้อืหน่วยของทรสัต ์
ช. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัต์กบับุคคลที่

เกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีใน
เรื่องนัน้ๆ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง 

ซ. กรรมการอสิระพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การซือ้ขายทรพัยส์นิทีม่ี
นยัส าคญั 

ฌ. กรรมการอสิระเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 
ญ. พจิารณาอนุมตัแินวทางด าเนินการเพื่อบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัทรสัต ์
ฎ. ดแูลใหท้รสัตม์กีารควบคุมภายในทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นระบบการควบคุมภายในของทรสัต ์
ฏ. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขอ้รอ้งเรยีนและขอ้พพิาท ตามทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อใหด้ าเนินการแกไ้ข

ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรสัต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิานและ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ฐ. คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชขีองทรสัต์ รวมทัง้จดัประชุมผูส้อบบญัชอีสิระ ตาม
ความเหมาะสม 

ฑ. หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของทรสัต ์กรรมการจะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องทรสัต์ในช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสมก่อนทีข่อ้มูลใน
นัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น โดยผูฝ้่าฝืนอาจ
ไดร้บัโทษตามกฎหมาย 
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8.3.4 ผูบ้ริหาร 
รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
1. นาย อมร จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการผูจ้ดัการ ปรญิญาโท / 

บรหิารการจดัการ 
- รบัผดิชอบในการหาธุรกจิจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย (จ ากดั) มหาชน รวมทัง้หา
ลูกค้ารายใหม่ให้กับธนาคารและน าเสนอผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ที่ทางธนาคารให้บรกิารทัง้ผลติภณัฑ์ทางด้าน
สนิเชือ่ ผลติภณัฑต่์างๆ ทางดา้นวาณชิธนกจิ 

- ร่วมพิจารณา กลัน่กรองและตดัสนิใจในการน าเสนอ 
กบัทางธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตัิในการให้บริการ
ต่างๆดงักล่าว กลุ่มลูกค้าทีดู่แลจะอยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเน้นทีอุ่ตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 

2. นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร ผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันา
ธุรกจิ 

ปรญิญาโท / 
บรหิารจดัการ (การเงนิ) 

- พจิารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การก่อสรา้ง
โรงงาน และ/หรอื คลงัสนิคา้เพื่อเช่า  รวมถงึการลงทุน
ของสนิทรพัยใ์นรปูแบบต่างๆ 

- พิจารณาการจ าหน่ายทรัพย์สินของกลุ่มไทคอนใน
รปูแบบต่างๆใหก้บักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ รวมถงึ
การด าเนินการจดัตัง้กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้ 

 กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน (“TFUND”) 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์ ค โลจิสติคส ์

(“TLOGIS”) 
 กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ไทคอนอนิดสั
เทรยีลโกรท (“TGROWTH”) 

3 .นางสาว จนัทมิา จรยิะโชตภิมู ิ ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชี
และการเงนิ 

ปรญิญาตร ี/  
บรหิารธุรกจิ 

(การเงนิและการธนาคาร) 
ปรญิญาตร ี/ 
การบญัช ี

- จดัประชุมและรายงานการประชุมเกี่ยวกบัการอนุมตัิ
สนิเชือ่รายใหญ่และหนี้สนิทีม่ปีญัหา 

- ดูแลจดัท างบการเงนิของบรษิัท  บริหารสภาพคล่อง
ของบรษิทั จดัท างบประมาณบรษิทั 

- ดูแลจัดท างบการเงินของ  TFUND TLOGIS 
TGROWTH รวมถึงการท างบประมาณของกองทุน
ดงักล่าว ดูแลจดัท าการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเช่า 
และการเคลื่อนไหวของผู้เช่าของแต่ละกองทุน และ
ค านวณ NAV เงนิปนัผลของแต่ละกองทุน 
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4 .นางสาว ปริม่โอภา  
ณชัชาจารุวทิย ์

ผูอ้ านวยการฝา่ย
บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ปรญิญาตร ี/  
วารสารศาสตรแ์ละ
สือ่สารมวลชน 

- ดแูลดา้นการหา และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอาคารโรงงานแก่
ลูกค้าหรือผู้สนใจเช่าพื้นที่ส าหรับกลุ่มลูกค้าบริษัท
ญีปุ่น่ 

- การจัดท าสัญญาเช่า และสัญญาบริการ  ส าหรับ
ทรพัยส์นิใหเ้ช่า 

- ให้ความช่วยเหลอืผู้เช่าทรพัย์สนิในการขอใบอนุญาต
ต่างๆทีเ่กีย่วกบัการประกอบกจิการ เช่น ใบอนุญาตใช้
ทีด่นิ, รง.3, ใบอนุญาตท างาน 

- ประสานงาน และช่วยในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูเ้ช่าในการตดิต่อหน่วยงานรฐั เช่น การนิคมฯ,   BOI 
เป็นตน้ 

- ดูแลและบรหิารจดัการให้อสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่มไท
คอน รวมถงึโรงงานทีเ่ป็นทรพัย์สนิของ TFUND และ 
TGROWTH ใหอ้ยู่ในสภาพดทีัง้ในระหว่างทีม่ ีและไม่
มผีูเ้ช่า 

- ดูแลให้การท างานของฝ่ายขาย การท าข้อตกลงและ
เงือ่นไขในการท าสญัญาเช่าโรงงาน รวมถงึการต่ออายุ
สญัญาเช่าใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเงือ่นไขทีก่องทุน
รวมก าหนดไว ้

- ประสานงานและจดัเตรยีมขอ้มลู เอกสารทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏิบัติงานอันเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมฯให้แก่
ผูจ้ดัการกองทุนส าหรบังานซ่อมที่เป็นรายการประจ า 
และตามทีผู่จ้ดัการกองทุนรอ้งขอ 

- ดแูลรบัผดิชอบงานดา้นประกนัภยัของกลุ่มไทคอน 
เพือ่ควบคุมดแูลใหโ้รงงานทุกโรงไดร้บัการประกนัภยั
ครบถว้น 

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
รายชื่อผผู้ถือหุ้น  ขอรับรองหนังสือรับรองของ
บรษิทั  และจดทะเบยีนสาขาของบรษิทั เป็นตน้ 

- ด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องเครื่องหมายการคา้ กบัส านัก
เครือ่งหมายการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 

- ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านผงัเมอืง   , การก่อสร้าง
อาคารใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- ใหค้ าปรกึษา / ค าแนะน า ทางดา้นกฎหมาย ต่าง ๆ 
การร่างสญัญา บนัทกึ  การจดัท าหนังสอืมอบอ านาจ 
ใหฝ้า่ยต่าง ๆ 

- อยู่ระหว่างการสรรหา - ผูอ้ านวยการฝา่ย
ตรวจสอบภายใน 

- - 

ทีม่า บรษิทัฯ 
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ผูมี้อ านาจควบคมุ 
- ไม่ม ี– 
 

8.3.5 กรรมการอิสระ 
 ในการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัอิย่าง

น้อยดงัต่อไปนี้  
คณุสมบติัขัน้ต า่
ของกรรมการ
อิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิัทฯ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรพัย)์  

2. ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษา ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน
ประจ าจากบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดย
ตอ้งไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้
ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืเป็นบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ในลกัษณะทีจ่ะท าใหข้าดความเป็นอสิระ  

4. ไม่เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์
ของกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระ และในกรณีที่จ าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และพรอ้มทีจ่ะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรอืของฝา่ยจดัการ  

6. สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่ าคญัของ
บรษิทัฯ  

7. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม หรอืเป็นผูม้ศีกัยภาพสงูและเป็นทีย่อมรบั 
8. ไม่เป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์หน็ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิาร

ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์ 
9. ไม่เคยตอ้งค าพพิากษาว่าไดก้ระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์ กฎหมายธุรกจิสถาบนั

การเงนิ กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิการเงนิในท านองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผดิ
เกีย่วกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอืการบรหิารงานทีม่ี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรอืทุจรติ 

10. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ  
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้  
ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของ
กรรมการอิสระ 

1. พจิารณา ตดิตาม และใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่บรษิทัฯ ในการด าเนินการใหม้กีระบวนการ
จดัท าและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และทรสัตใ์หม้คีวามถูกตอ้ง
ครบถว้นเพยีงพอเชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา  
2. พจิารณา ตดิตาม และใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่บรษิัทฯ ในการด าเนินการให้มรีะบบการ
ควบคุมภายในและระบบการท างานทีเ่หมาะสมในการท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์  

3. พจิารณาและให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบัทรสัต์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อให้
มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อทรสัต ์

4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อทรสัต ์ 
 

จากขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการอสิระทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งตน้ ฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งมกีารรายงานให้
กรรมการอสิระพจิารณาและรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
รายงานท่ีให้
กรรมการอิสระ
พิจารณาและ
รบัทราบอยา่ง
สม า่เสมอ 

1. รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัทรสัต ์

2. จุดอ่อนและจุดทีต่อ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ท างาน ในการท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ และความคบืหน้าในการแกไ้ข  

 
ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ และกรรมการอสิระจะมบีทบาททีส่ าคญัในการตดิตามและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็น

แกบ่รษิทัฯ ในการด าเนินงานในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
กรรมการผูจ้ดัการจะมหีน้าทีใ่นการควบคุมตดิตามบงัคบับญัชาและดแูลการท างานของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการ

กองทรสัตใ์หส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของกรรมการผูจ้ดัการดงันี้ 

 
ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ 

1. รบัผดิชอบดูแลบรหิารการด าเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจ าวนั รวมถงึการก ากบั
ดูแลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบยีบและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิารงาน รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง 
และการเลกิจา้งพนักงานของบรษิทัฯ และก าหนดอตัราค่าจา้งเงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส 
และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน  

3. ดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
4. เป็นตวัแทนบรษิัทฯ ตลอดจนมอี านาจมอบหมายในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. มอี านาจในการออก แกไ้ขเพิม่เตมิ ปรบัปรุงระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน
ของบรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

6. มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
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7. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนไดโ้ดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่ง
การมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจทีใ่หไ้ว้ และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนด
หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว้ ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบ
อ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการผู้จดัการหรือผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถ
อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้อาจมสี่วนไดเ้สยีหรอือาจได้รบัประโยชน์
ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบัทรสัต ์ 

 
8.4  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัในการดูแลและจดัการกองทรสัต์ซึง่รวมถงึ

การลงทุนในทรพัยส์นิของทรสัต์ และควบคุมการปฏบิตัิหน้าทีข่องผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Manager) โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีใ่นการด าเนินการใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัต ีและตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

8.4.1 หน้าท่ีโดยทัว่ไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
(ก) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม  และ

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีไ่ด้ให้ไว้เพิม่เติมในเอกสารที่
เปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้ม)ี 

(ข) บรหิารจดัการทรพัยส์นิของทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ แผนการ
ด าเนินงานของทรสัต ์มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ กฎ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกฎและ
ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

(ค) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
(ง) ด าเนินการเพิม่ทุนของทรสัต ์ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
(จ) ด าเนินการลดทุนของทรสัต ์ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
 
8.4.2 หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัท ารายงานและการเปิดเผยข้อมูล 
(ก) จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของทรสัต์ ซึ่งรวมถงึขอ้มูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์

และขอ้มลูอื่นตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 
(ข) ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใดๆ ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะข้อมูล
ดงัต่อไปนี้ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(1) ขอ้มลูเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กบัทรสัต์ ตลอดจนมาตรการทีใ่ชใ้นการป้องกนั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดยจะต้องเปิดเผยขอ้มูลให้ผูล้งทุนทราบโดยชดัแจง้ในการ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรัสต์ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก และทุกครัง้เมื่อเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (หากม)ี 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกบัธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของทรสัต์ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
ระหว่างทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ธุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ของทรสัต์ ขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกรรมการ
กูย้มืเงนิและก่อภาระผกูพนัของทรสัต ์ 
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(3) ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์จากบรษิทั/บุคคลทีเ่ป็นคู่คา้กบัทรสัต ์(หากม)ี  
(ค) ดูแลใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ได้รบัขอ้มูลทีถู่กต้องครบถ้วนและเพียงพอ ก่อนทีจ่ะใช้สทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัิ

เรื่องต่างๆ รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูนัน้ล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) จดัท าและส่งขอ้มูล รายงาน และ/หรอืเอกสารต่างๆ ให้แก่ทรสัตีภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น รายงาน
ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ฉบบัเต็ม รายงานประจ าเดอืนซึ่งแสดงถึงรายรบัและรายจ่าย สทิธเิรยีกรอ้ง 
และหนี้ที่ต้องช าระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ของทรสัต์ ข้อมูล
เกี่ยวกบัรายการที่เป็นธุรกรรมการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกั ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัรายการที่เป็น
ธุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั เป็นตน้ 

 
8.4.3 หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัการลงทุนหรอืการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของทรสัต ์
(ก) จดัให้ม ีและ/หรอื ด าเนินการให้มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหลกัและทรพัย์สนิอื่นอย่างเหมาะสมตามแผนการ

ลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงอนัเกี่ยวข้องกับทรสัต์และทรัพย์สนิของทรสัต์และหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(ข) ด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย์ หรอืการเขา้ท า
สญัญาทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อทรสัตเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้งและมผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(ค) ด าเนินการวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจน
ประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ ที่อาจเกดิจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ๆ พร้อมจดัใหม้แีนวทางการ
บรหิารความเสีย่ง  

(ง) จดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหลกัตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
(จ) ดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้โดยจดัใหม้กีารซ่อมแซม ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู 

และบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพด ี
(ฉ) จดัให้มกีารประกนัภยัที่เพยีงพอตลอดระยะเวลาที่ทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้ โดยประกนัภยัจะต้อง

ครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นกับอสงัหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกทีอ่าจไดร้บัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัยห์รอืจากการด าเนินการในอสงัหารมิทรพัย์ 

(ช) ให้ความช่วยเหลือทรสัตีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ รวมถึง การตกลง
ด าเนินการจดัหาผูซ้ือ้ทรพัยส์นิหลกั   

(ซ) ในกรณีมกีารขาย ซือ้ หรอื ท าธุรกรรมใดๆ อนัเป็นการหารายไดจ้ากทรพัยส์นิของทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ เพื่อใหท้รสัตสีามารถ ขาย ซือ้ หรอืท าธุรกรรมดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่นได ้ 

(ฌ) จดัเตรยีมแผนการลงทุนและการบรหิารจดัการความเสีย่งอนัเกี่ยวข้องกบัทรสัต์และทรพัย์สนิของทรสัต ์
แผนการกูย้มืเงนิ และแผนการบรหิารจดัการดา้นการเงนิของทรสัตป์ระจ าปี 

 
8.4.4 หน้าท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ก่ียวกบัการดแูลผลประโยชน์ของทรสัต ์
(ก) ประสานงานกบัผู้เช่ารายย่อยในการจดัเกบ็เงินค่าเช่า เงนิประกนั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี  
(ข) อ านวยความสะดวกให้กบัทรสัตี หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี รวมถงึผู้ให้บรกิารที่เป็นบุคคลที่

สามในการส ารวจทรพัยส์นิหลกั  
(ค) พจิารณาตรวจสอบสภาพของทรพัยส์นิหลกัก่อนส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรอืทรสัต ีเมื่อมกีารท าหรอืต่อ

สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่หรอืเมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเดมิสิน้สดุลง (แลว้แต่กรณี)  
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(ง) ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเ่กดิเหตุภยัพบิตัต่ิอทรพัยส์นิของทรสัต ์
(จ) บรหิารจดัการงบประมาณของทรสัต ์รวมถงึเงนิสดหมุนเวยีนของทรสัต ์
(ฉ) จดัท างบการเงนิของทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ี 
(ช) เบกิจ่ายทรพัยส์นิของทรสัตไ์ด ้เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการเบกิจ่ายจากบญัชเีพื่อการด าเนินงานประจ าวนั (Petty 

Cash) หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ทีต่กลงร่วมกนักบัทรสัต ีภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทรสัต ี 
(ซ) จดัใหม้กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์ 
(ฌ) ใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง ด าเนินกระบวนพจิารณา ต่อสู ้หรอืใชส้ทิธทิางกฎหมายอื่นๆ แทนทรสัต ีในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการบรหิารจดัการทรสัต ์ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสัตเีป็นครัง้คราว 
(ญ) เกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานทรสัต ์
(ฎ) ให้ค าแนะน าทรสัตีเกี่ยวกบัสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรพัย์ และผลกระทบที่จะมี

ต่อทรสัตจ์ากสภาวะดงักล่าว  
 
8.4.5 หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรสัต์ในกรณีท่ีมีการเข้าท าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
ในกรณีทีม่กีารเขา้ท าธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาเหตุผล

และความจ าเป็นในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะขอความเหน็ชอบจากทรสัตีและขอให้ทรสัตี
ก าหนดเงื่อนไขในการท าธุรกรรมดงักล่าว ในกรณีที่ทรสัตไีม่ใหค้วามเหน็ชอบหรอืหากธุรกรรมดงักล่าวไม่มเีหตุผลและ
ความจ าเป็นเพยีงพอ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่ด าเนินธุรกรรมดงักล่าว 

 

8.4.6 หน้าท่ีอ่ืนๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาเพื่อใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิของทรสัต์และการ

จดัการทรพัยส์นิของทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ทีป่รกึษาซึง่ไม่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเท่านัน้ ทัง้นี้ แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปท าให้ที่ปรึกษามีส่วนได้เสยีในเรื่องที่พจิารณา ผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะตอ้งไม่ใหท้ีป่รกึษาผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเขา้ร่วมพจิารณาในเรื่อง
นัน้ และด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 

8.5 การบริหารจดัการ 
บรษิทัฯ ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะประกอบธุรกจิการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นธุรกจิหลกั ทัง้นี้ 

บรษิัทฯ ไดแ้บ่งฝ่ายงานออกเป็น 5 ฝ่ายหลกั เพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่ในการเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของบรษิทัฯ เป็นไป
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ มติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือ
ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยฝา่ยงานต่างๆ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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8.5.1 ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่หลักในการจดัการให้ทรสัต์มีการลงทุนในทรพัย์สินหลกัที่มีคุณภาพและปริมาณที่

เหมาะสม เพื่อใหท้รสัตม์กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และสรา้งผลตอบแทนทีด่ทีีสุ่ดต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยฝ่ายพฒันาธุรกจิ
จะเป็นผูจ้ดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ทรสัตเ์พื่อใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวดว้ย   

 ฝา่ยพฒันาธุรกจิยงัมหีน้าทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัและการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัตาม
นโยบายการลงทุน จดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมจากตลาดเงนิและตลาดทุนโดยค านึงถงึโครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสม จดั
ใหม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิตามระยะเวลาทีก่ าหนด พจิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิเป็นตน้ 
 

8.5.2 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายบญัชแีละการเงินมหีน้าที่หลกัในการจดัท ารายงานทางการเงนิของทรสัต์ นอกจากนัน้ ยงัมหีน้าที่ในการ

บรหิารจดัการงบประมาณของทรสัต์ การบรหิารกระแสเงนิสดของทรสัต์ การลงทุนในทรพัยส์นิอื่นที่มคีุณภาพ การเรยีก
เกบ็ค่าเช่า/บรกิารจากผูเ้ช่าทรพัยส์นิของทรสัตแ์ละการจ่ายช าระเงนิของทรสัต ์ 

ฝ่ายบญัชีและการเงินยังมีหน้าที่บริหารจดัการงบประมาณ บริหารจัดการกระแสเงินสด ตัดสินใจลงทุนใน
ทรพัยส์นิอื่นตามนโยบายการลงทุน จดัใหม้รีายงานทางการเงนิของทรสัต์ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาต จดัเกบ็ค่าเช่าทรพัยส์นิของทรสัต ์ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองทรสัตเ์พื่อเปิดเผยต่อผูล้งทุน เป็นตน้ 

 
8.5.3 ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์
ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย์มีหน้าที่หลกัในการด าเนินการจดัหาให้มีผู้เช่าทรพัย์สนิของทรสัต์ เพื่อให้ทรสัต์

สามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ดูแลใหท้รพัย์สนิของทรสัต์อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน ตลอดจน
ใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงทรพัยส์นิทีเ่สยีหายเมื่อผูเ้ช่ารอ้งขอ 

ฝ่ายบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ มหีน้าทีว่างแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
ของทรสัต ์จดัหาผูเ้ช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัต ์จดัใหม้กีารซ่อมบ ารุงและดูแลทรพัยส์นิใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีใหบ้รกิารซ่อมแซม 
ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ ประสานงานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าทรพัยส์นิของทรสัต์ในการขอหรอืต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ จดัใหม้กีารประกนัภยัทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

 
8.5.4 ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังานและนักลงทุนสมัพนัธ ์
ฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงานและนักลงทุนสมัพนัธ ์มหีน้าทีห่ลกัในการดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีารปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นไป

ตามกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรสัต์ทีอ่อกโดยหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง นอกจากนัน้ ยงัมหีน้าที่ให้ขอ้มูลของทรสัต์ต่อนัก
ลงทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์รวมถงึงานดแูลเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้พพิาทดว้ย 

ฝา่ยก ากบัการปฏบิตังิานและนักลงทุนสมัพนัธย์งัมหีน้าทีดู่แลใหท้รสัต์รวมทัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัิ
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทัง้กฎข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของทรสัต์
ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์ รบัเรื่องรอ้งเรยีน
และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัทรสัตจ์ากบุคคลภายนอก (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
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8.5.5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บรษิทัฯ จะว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผูต้รวจสอบภายใน ซึง่มหีน้าทีห่ลกัในการดูแลตรวจสอบใหก้ารปฏบิตัิ

หน้าทีข่องทุกฝา่ยงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตักิารในเรื่องต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใต้
การควบคุมดแูลของกรรมการอสิระ 

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 1 1 
4. ฝา่ยบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 2 2 
5. ฝา่ยก ากบัการปฏบิตังิานและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 2 1 
6. ฝา่ยตรวจสอบภายใน ว่าจา้ง

บุคคลภายนอก 
อยู่ระหว่าง 
การสรรหา 

รวม 7 6 
ทีม่า บรษิทัฯ 

 
8.6 กระบวนการและปัจจยัท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจดัการทรสัต ์
 
8.6.1 การลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของทรสัต ์
บรษิทัฯ จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ก่อนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้  
1. ตรวจสอบรายละเอยีดของทรพัยส์นิซึง่รวมถงึขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Due Diligence) 
2. จดัใหม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
3. ในกรณีที่ทรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง บริษัทฯ จะจดัให้มี

มาตรการป้องกนัความเสีย่งหรอืการเยยีวยาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดิสญัญาเช่า หรอืการไม่
สามารถบงัคบัตามสทิธใินสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวต่อทรสัตีและผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ บรษิทัฯ จะด าเนินการดงันี้ดว้ย 
1. จดัให้ทรัสตีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สนิ ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ขออนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิ ดงันี้ 

2.1  การลงทุนในทรพัยส์นิทีผู่จ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นเจา้ของโดย  
 เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี้ 
 ส าหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 
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 ส าหรบัธุรกรรมทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปหรอืเกนิรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับผู้จ ัดการ
กองทรสัตเ์พื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์มขีอ้มูลประกอบการ
ตดัสนิใจในการอนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

 ด าเนินการให้บุคคลที่มคีวามเกี่ยวโยงกบัทรพัย์สนิที่เสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุมตัิการ
ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

2.2 การลงทุนในทรพัยส์นิทีบุ่คคลทัว่ไปทีม่ใิช่ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นเจา้ของ 
 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัตข์ึน้ไป ตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
 การลงทุนในทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต์ ต้องไดร้บั

มตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
8.6.2 หลกัเกณฑใ์นการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัและอปุกรณ์ 
การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ของทรสัตจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์โดย

สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงัต่อไปนี้ ซึ่งสามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 เรื่องโครงสร้างและการด าเนินงาน
ของทรสัต ์ขอ้ 7.2 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

 
(ก) เป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งลกัษณะทีเ่ป็น โรงงาน คลงัสนิคา้ และ/

หรอืส านกังาน เพื่อไดม้าซึง่กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง  
(ข) เป็นการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นใดที่ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรอืคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิหลกั  
(ค) ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่สทิธคิรอบครองต้องเป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารออก  น.ส. 3 ก. 

หรือเป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสทิธิห์รือสทิธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

(ง) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใดๆ เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
และทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอื
การมขี้อพพิาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวอย่างมีนัยส าคญั และ
เงื่อนไขการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(จ) การท าสญัญาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไม่มขีอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ ทีอ่าจมผีลให้ทรสัต์ไม่
สามารถจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทีม่กีารจ าหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงทีใ่หส้ทิธแิก่
คู่สญัญาในการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องทรสัตไ์ดก้่อนบุคคลอื่นโดยมกีารก าหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า 
เป็นตน้ 

(ฉ) อสงัหารมิทรพัย์ และ /หรอื ทรพัย์สนิอื่นใดที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดให้เป็น
ทรพัยส์นิหลกัทีไ่ดม้าตอ้งพรอ้มจะน าไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
มลูค่าหน่วยทรสัตท์ีข่ออนุญาตเสนอขาย (ถา้ม)ี ในแต่ละครัง้ รวมทัง้จ านวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ ทรสัต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็ได้โดยมูลค่าของเงนิลงทุนที่จะท าให้ได้มา 
และใช้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้แล้วเสรจ็เพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ต้องไม่เกนิร้อยละ  10 ของมูลค่า
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ทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์(ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่าจะมีเงนิทุนหมุนเวยีน
เพยีงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอดของทรสัตด์ว้ย 

(ช) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าต้องผ่านการประเมนิมูลค่าอย่างเตม็รูปแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสารสทิธแิละ
เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนเป็นเวลาไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยื่นค า
ขอ และเป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปีก่อนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว โดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ
อย่างน้อย 2 รายทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ จะประเมนิล่วงหน้าก่อนการลงทุน
ไดเ้ป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี 

(ซ) เฉพาะการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครัง้แรก อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าต้องมมีูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 500 
ลา้นบาท 

(ฌ) กรณีเป็นการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของทรสัตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งเป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามที่
ระบุไวใ้นขอ้ (ก) - (ซ) ขา้งต้นผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการใน
ลกัษณะเดียวกันกับทรัสต์ตามที่ระบุในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยการลงทุนดงักล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 ทรสัตต์อ้งถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวในอตัราส่วนตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 แสดงไดว้่ามมีาตรการหรอืกลไกทีจ่ะท าใหท้รสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บรษิทัดงักล่าวมกีารประกอบกจิการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และหลกัเกณฑใ์นประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ในท านองเดยีวกบักรณีทีท่รสัตล์งทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้โดยตรง  

(ญ) กรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัย์ หากราคาทีไ่ดม้าสงูกว่าราคาประเมนิต ่าสุดที่บรษิทัประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ดัท าขึน้ล่วงหน้าก่อนการได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปีเกนิกว่ารอ้ย
ละหา้ ใหแ้สดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของการไดม้าในราคาดงักล่าวไวด้ว้ย 

 
8.6.3 การจ าหน่ายทรพัยสิ์นหลกัของทรสัต ์
บรษิทัฯ อาจจะพจิารณาจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัของทรสัตโ์ดยมกีระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 
1. จัดให้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
2. การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัตอ้งกระท าโดยเปิดเผย มสีาระของรายการ และมรีะบบในการอนุมตัติามที่

ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ อกีทัง้มกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้ือ
หน่วยทรสัตเ์ช่นเดยีวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ  

3. การจ าหน่ายทรพัยส์นิทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ จะกระท าไดเ้มื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร และไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั 

 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแต่วนัทีท่รสัตไ์ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกันัน้ 
 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีท่รสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์หแ้ก่เจา้ของเดมิ 
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8.6.4 การบริหารจดัการทรพัยสิ์นหลกัของทรสัต ์
ในการบรหิารทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดย

คดัเลอืกจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารทรพัยส์นิในแต่ละประเภททรพัยส์นิที่ทรสัต์จะลงทุน ส าหรบัทรพัยส์นิที่ทรสัต์
จะลงทุนครัง้แรก ในเบือ้งต้นผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดแ้ก่ทพีารค์ส าหรบัทรพัยส์นิประเภท
คลงัสนิคา้ และไทคอนส าหรบัทรพัยส์นิประเภทโรงงาน ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในสว่นที ่2 ขอ้ 4 การจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารควบคุมดแูลการท างานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้ 

 ก าหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุทธใ์นการบรหิารทรพัยส์นิ เพื่อใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตั ิ
 ควบคุมและดูแลการท าหน้าทีข่องผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์อย่างสม ่าเสมอโดยตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของรายงานทีเ่กี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย ์เช่น ค่าเช่า ยอดลูกคา้ค้างช าระ การท าการตลาด สภาพ
ทรพัยส์นิและค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม รวมทัง้การท าประกนัภยัทรพัยส์นิหลกั เป็นตน้ 

 
8.6.5 การคดัเลือกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการทรสัต ์
บรษิัทฯ มกีารคดัเลอืกบุคลากรเพื่อท าหน้าที่บรหิารจดัการทรสัต์โดยพจิารณาจากประสบการณ์การท างานใน

หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมกีารตรวจสอบว่าบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารมคีุณสมบตัติามทีร่ะบุไวใ้นประกาศ
ของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี้ 

 เป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิารจดัการลงทุนหรอืการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยร์วมกนัเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริม่งานกบับรษิทัฯ 

 เป็นผูท้ีไ่ม่มลีกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลทีม่อี านาจในการจดัการทรสัต ์ซึง่เป็นลกัษณะต้องหา้มตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุนโดยอนุโลม 

 คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผูดู้แลคดัเลอืกบุคลากรตามคุณสมบตัิที่
กล่าวไว้ขา้งต้น โดยมฝี่ายก ากบัการปฏบิตัิงานและนักลงทุนสมัพนัธร์่วมตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัร
ดว้ย 

ทัง้นี้ บุคลากรที่ได้รบัการคดัเลอืกในแต่ละต าแหน่งงาน จะมขี้อจ ากดัมใิห้ท าหน้าที่ในต าแหน่งงานอื่นที่อาจ
ขดัแยง้ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งงานหลกัทีไ่ดร้บัการมอบหมาย 
 
8.6.6 การลงทุนในทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อการบริหารกระแสเงินสด 
บรษิทัฯ มรีะบบในการควบคุมดแูลการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นเพื่อการบรหิารกระแสเงนิสดของทรสัต ์โดยจะ 

ตรวจสอบประเภทของทรพัย์สนิอื่นที่ต้องการลงทุนและสดัส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
 

8.7 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของทรสัต ์

บรษิทัฯ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะท าการว่าจา้งทพีารค์ ไทคอนและ/หรอืบุคคลอื่น ตามความเหมาะสมใหเ้ป็น
ผู้ด าเนินการในการจดัเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงนิของทรสัต์ โดยบรษิัทฯ  จะมรีะบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์
ของทรสัต์ โดยผูร้บัจา้งจะต้องจดัส่งรายงานให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์ เช่น  รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร  รายงาน
ต้นทุนค่าเช่าและบรกิาร  รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  รายงานการค้างช าระหนี้ และการตดิตามหนี้ รายงาน
พืน้ทีเ่ช่า รายงานการจดัซือ้จดัจา้งประเภทงานซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา รายงานการท าประกนัภยัทรพัยส์นิหลกัในส่วน
ของผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 
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8.8 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์
รายละเอยีดแสดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 10 อตัราและวธิกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรสัต ์
 
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 และตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ก 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) เมื่อทรสัตถีอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์เมื่อผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ปฏบิตัติามหน้าที ่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 

 
8.9.2 วิธีการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่  

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้รสัตขีอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ดว้ยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนั นับแต่วนัทีป่รากฏเหตุตามขอ้ 8.9.1 การเปลีย่นแปลงผู้จดัการ
กองทรสัตแ์ละแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตเิหน็ชอบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัมต ิทัง้นี้ 
ในกรณีที่ขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รบัมติ ให้ทรสัตีด าเนินการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้เอง 
โดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องด าเนินการและให้ความร่วมมอืตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จดัการกองทรสัต์ราย
ใหม่ทราบเกี่ยวกบัการจดัการทรสัต์ที่ผ่านมาและทีต่้องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลกัฐาน
และขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการทรสัต์ เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่
ต่อไปได ้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่เขา้ปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้นี้ ใน
การสง่มอบดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องครบถ้วน
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ของสิง่ทีส่่งมอบให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ และมอบหนังสอืดงักล่าวให้ผู้จดัการกองทรสัต์ราย
ใหม่เกบ็รกัษาไว ้
ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มไิดด้ าเนินการดงักล่าว หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัทรสัต์หรอืผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหาย ทัง้นี้ หากความเสยีหายเกดิขึน้กบัทรสัต์
และผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ยงัไม่มสีทิธโิดยสมบูรณ์เหนือทรสัต์ ผู้ถอืหน่วยทรสัต์อาจเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายจากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อประโยชน์ของทรสัตไ์ด ้

 กรณีมกีารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ยความผดิของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้ง
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและความเสยีหายใหแ้ก่ทรสัต ีและ/หรอื ทรสัต ์รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงค่าใชจ้่าย
ในการเปลีย่นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีท่รสัตตี้องติดต่อกบับุคคลอื่นที่เกีย่วขอ้งกบั
การเปลีย่นผูจ้ดัการกองทรสัต ์และค่าทีป่รกึษาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ทรสัตจีะจดัการทรสัตต์ามความจ าเป็น
เพื่อป้องกนั ยับยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัสต์หรือผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ัง้ปวง โดยทรสัตอีาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจดัการทรสัตแ์ทนในระหว่างนี้ได ้

 
8.10 การท าหน้าท่ีบริหารจดัการทรสัตอ่ื์น 
- ไม่ม ี- 
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9. ทรสัตี 

 
9.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ชื่อ   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
 สถานทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ ทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนในตลาดทุน 175  อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 

21 และ ชัน้ 26  ถนนสาทรใต ้  
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 ประเภทธุรกจิ การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ที่มใิช่กองทุนส ารองเลีย้งชพี

และทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี) และการเป็นทรสัตภีายใต ้พ.ร.บ. ทรสัต์ 
 โทรศพัท ์ 0-2674-6488 
 โทรสาร 0-2679-6882 
 Homepage www.bblam.co.th 
 

9.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี 
 ทรสัตตีอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัเยีย่งผูม้วีชิาชพี โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และความ
ช านาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏบิตัิต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรม มกีารบรหิารจดัการและควบคุมดูแล         การ
ปฏบิตังิานอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ภายใต้ระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ ตามมาตรฐานของผูม้วีชิาชพีใน
ลกัษณะเดยีวกนันัน้พงึกระท า  เพื่อประโยชน์ทีด่ทีี่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ผกูพนัดงัต่อไปนี้ 
 1. ดูแลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต์มสีาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  และในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตต์อ้งเป็นไปตามวธิกีารและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
     ทัง้นี้ หากการแกไ้ขไม่เป็นไปตามที่กล่าว  ให้ทรสัตดี าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าทีท่ี่ระบุไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละตาม พ.ร.บ. ทรสัต ์เพื่อดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
     นอกจากนัน้ กรณีที่หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หรือการจดัการทรสัต์ที่ออกตาม พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย์ และ พ.ร.บ. ทรสัต์ มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในภายหลงั  และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์มขีอ้ก าหนดไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว  ให้ทรสัตีด าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน้  ตาม
วธิกีารทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรสัต ์
 2. ตดิตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ดูแลจดัการทรสัต์ ซึง่รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิของทรสัต ์
และการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

(ก) ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการทรสัต์กระท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีท่รสัตต์ัง้อยู่ 

(ข) ดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีลกัษณะและปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมถึงการถอดถอน
ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายเดมิและการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

(ค) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของทรสัต์โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์มรีะบบในการติดตามสทิธปิระโยชน์ที่เกดิจากทรพัย์สนิ
ของทรสัต์และการจดัท าบญัชทีรพัยส์นิในทรสัต์  รวมทัง้การมมีาตรการทีเ่พยีงพอในการใหค้วาม
คุม้ครองทรพัยส์นิของทรสัต ์
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(จ) ควบคุมดูแลผู้จดัการกองทรสัต์ให้มกีารจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของทรสัต์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมถึงการจัดท าและ  
ส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทรสัต์ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี้ 

   (1) งบการเงนิรายไตรมาสทีผู่ส้อบบญัชไีดส้อบทานแลว้ 
   (2) งบการเงนิประจ างวดการบญัชทีีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบและแสดงความเหน็แลว้ 
   (3) รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิผลการด าเนินงาน 
   (4) รายงานการเปิดเผยขอ้มลูอื่นใดเกีย่วกบัทรสัต ์
  โดยให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี  รวมถึงค านึงถึง
มาตรฐานทีค่ณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสอบบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยผูส้อบบญัชี
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบไวด้ว้ย 

  นอกจากนัน้ ใหร้ายงานและชีแ้จงเหตุผลต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกัชา้ เมื่อมเีหตุการณ์ตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ตามที่
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และจดัส่งรายงานประจ าปีของทรสัต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกบั
หนงัสอืนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(ฉ) ก ากบัดูแลให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มขีอ้มูลที่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุน  โดยขอ้มูล
ดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท าให้ส าคัญผิด  รวมทัง้ต้องใช้ 
ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผลเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนหรือ
ตดัสนิใจเพื่อผูล้งทุนอย่างเหมาะสม 

(ช) ดูแลให้กระบวนการเพิ่มทุนและลดทุนช าระแล้วของทรสัต์ซึ่งด าเนินการโดยผู้จดัการกองทรสัต์
เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ซ) ดแูลการด าเนินการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เพื่อใหก้ารไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของทรสัต์
เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฌ) ดแูลใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์กีารดแูลรกัษาทรพัยส์นิหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดพีรอ้มต่อการจดัหารายได ้ 
ซึง่รวมถึงการจดัใหม้กีารประกนัภยัทีเ่พยีงพอตลอดระยะเวลาที่ทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกันัน้  
โดยครอบคลุมถงึการประกนัวนิาศภยัทีอ่าจเกดิขึน้กบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละการประกนัภยัความรบั
ผดิต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบัความเสยีหายจากอสงัหาริมทรพัย์หรือจากการด าเนินการใน
อสงัหารมิทรพัย ์

(ญ) ดแูลใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินงานทางธุรกจิ กูย้มืเงนิเพื่อทรสัต ์ก่อภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรพัยส์นิ
ของทรสัต ์เขา้ท าสญัญา และด าเนินกจิการต่างๆ เพื่อทรสัต ์เป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ท
รสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฎ) ดแูลใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ด าเนินการเกีย่วกบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิหลกัที่ทรสัต์ลงทุนเป็นไป
ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฏ) ดู แ ล ให้ผู้ จ ัด กา รกองท รัสต์ ด า เ นิ นกา ร เ กี่ ย ว กับ กา รท า ธุ ร ก ร รม ระหว่ า ง ทรัสต์ กับ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฐ) ดูแลให้ผู้จ ัดการทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจ ากัดสิทธิ 
ในการรบัประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ถือหน่วยทรสัต์เกนิกว่าอตัราหรอืไม่เป็นไป



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-9 หน้า 3 จาก 5 

 

ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ใหด้ าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนด 
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฑ) ดูแลให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์จดัให้มกีารประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ การด าเนินการเกีย่วกบัการขอมติ
จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และควบคุมดูแลการใช้สิทธิซึ่งรวมถึงการจ ากัดสิทธิในการ 
ออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฒ) ในกรณีผู้จ ัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารอสังหาริมทรัพย์แทน  จะดูแลให้ 
ผู้จดัการกองทรสัต์เลือกผู้รบัมอบหมายด้วยความรอบคอบระมดัระวงั  โดยผู้จดัการกองทรสัต์
จะตอ้งแสดงขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หช้ดัเจนและมรีะบบในการก ากบั
และตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพยีงพอ 

(ณ) ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าและจดัสง่รายงานการเบกิจ่ายทรพัยส์นิของทรสัต์จากบญัชเีพื่อ
การด าเนินงานประจ าวนั (Petty Cash) ภายในระยะเวลาทีส่มควร  เพื่อตรวจสอบรายการดงักล่าว 

(ด) ก าหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายที่จะเรยีกเกบ็จากทรพัย์สนิ
ของทรสัตเ์ป็นค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึง่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรสัตโ์ดยตรง 

(ต) แสดงความเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการหรอืการท าธุรกรรมเพื่อทรสัต์ของผูจ้ดัการกองทรสัต์  เพื่อ
การเปิดเผยขอ้มลูของทรสัตต่์อผูล้งทุน หรอืเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

 3. เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกครัง้  เพื่อตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์
ต้องลงมติว่า เป็นกรณีที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่  รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้  
ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่รู้หรอืพงึรู้ถึงกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์
กระท าการ หรอืงดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้ด าเนินการเพื่อแกไ้ข ยบัยัง้ หรอืเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ทรสัตต์ามทีเ่หน็สมควร 
 5. บงัคบัช าระหนี้หรอืดแูลใหม้กีารบงัคบัช าระหนี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่างทรสัตก์บับุคคลอื่น 
 6. แยกการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของทรสัตอ์อกจากทรพัยส์นิสว่นตวัของทรสัต ี
 7. ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้จดัการกองทรสัต์ตามความจ าเป็นและอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจดัการทรสัต์แทน 
ในระหว่างนัน้กไ็ด้  ทัง้นี้ ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ได้ระบุไว้   ในกรณีที่ไม่มผีูจ้ดัการ
กองทรัสต์ หรือมีเหตุที่ท าให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  เพื่อป้องกัน ยังยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม  และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ พ.ร.บ. ทรสัต์ ในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 
 8. ในกรณีทีท่รสัตเีป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นทรสัตท์ีต่นท าหน้าทีเ่ป็นทรสัต ี หากต้องมกีารออกเสยีงหรอืด าเนินการ
ใดๆ ในฐานะผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ ใหค้ านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
 9. จดัให้มกีารจดัท าทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ  
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ด าเนินการ
แทนได ้โดยทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตต์อ้งมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) รายละเอยีดทัว่ไป ซึง่ไดแ้ก่ ชื่อผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ีจ านวนหน่วยทรสัต ์มลูค่าทีต่ราไว ้ทุน
ช าระแลว้ วนัเดอืนปีทีอ่อกหน่วยทรสัต ์และขอ้จ ากดัในเรื่องการโอน (ถา้ม)ี 

(ข) รายละเอยีดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละราย ซึง่ไดแ้ก่ ชื่อ สญัชาต ิทีอ่ยู่ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เลขที่
หน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี จ านวนหน่วยทรสัตท์ีถ่อื วนัเดอืนปีทีล่งทะเบยีนเป็นหรอืขาดจากการเป็นผูถ้อื
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หน่วยทรสัต ์วนัเดอืนปีทีย่กเลกิใบหน่วยทรสัตแ์ละออกใบหน่วยทรสัตแ์ทน (ถา้ม)ี และเลขทีค่ ารอ้ง
ขอใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืจดแจง้รายการในทะเบยีน (ถา้ม)ี 

      ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ จะมีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อ  
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
      ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  ต้องก ากบัดูแลให้ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายปฏบิตัิตาม
หลกัเกณฑก์ารจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัต์และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  เวน้แต่มกีารจดัท าหลกัฐานตามระบบของ
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
 10. ช าระเงนิหรือทรพัย์สนิอื่นรวมทัง้การให้สทิธิหรือการจ ากดัสทิธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ปรากฏรายชื่อ 
อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมาย 
 11. จดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยทรสัตม์อบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ โดยมขีอ้มูลทีจ่ าเป็นและเพยีงพอเพื่อให้
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงสทิธขิองผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และใช้อา้งองิต่อทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ และ
บุคคลอื่นได้  รวมทัง้มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จ ัดการกองทรัสต ์ 
นายทะเบียนหลกัทรพัย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ได้  และมีข้อมูลที่แสดงว่า  
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายคนืหรอืไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ได ้และในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ต้องระบุ
ขอ้จ ากดัสทิธนิัน้ไวใ้หช้ดัเจน 
 12. ในกรณีทีม่เีหตุในการเปลีย่นผู้จดัการกองทรสัต์ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
จะด าเนินการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  
และจะแต่งตัง้บุคคลที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รับมติ  ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอมติแล้ว 
แต่ไม่ได้รบัมติ  จะด าเนินการแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม  
เป็นส าคญั 
  

9.3 การแต่งตัง้ เง่ือนไข และวิธีการเปล่ียนแปลงทรสัตี 
 การเปลีย่นแปลงทรสัตใีหก้ระท าไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืเมื่อมเีหตุดงัต่อไปนี้ 
 1. ทรสัตีลาออกจากการท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  กรณีที่มิได้ก าหนดไว้ ให้ทรสัตีแจ้ง 
การลาออกเป็นหนังสอืใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์  โดยให้ทรสัตีรายเดิมท าหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรสัตีรายใหม่  
จะมสีทิธโิดยสมบรูณ์เหนือทรสัต ์
 2. ทรสัตถีูกพทิกัษ์ทรพัย ์สิน้สภาพนิตบิุคคล โดยใหผู้ช้ าระบญัช ีเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายอื่นในท านองเดียวกับทรัสตีรายเดิมนัน้  ด าเนินการเกี่ยวกับทรัสต์เท่าที่จ าเป็นและสมควร   
จนกว่าทรสัตรีายใหม่จะมสีทิธโิดยสมบรูณ์เหนือทรสัต ์
 3. ทรัสตีถูกถอนถอนจากการท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  กรณีที่มิได้ก าหนดไว ้  
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อาจถอดถอนทรสัตไีด ้เมื่อปรากฏว่าทรสัตีมไิดจ้ดัการทรสัต์ตามหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
หรอื พ.ร.บ. ทรสัต ์ทัง้นี้ ตามวธิกีารและเงื่อนไขทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยใหท้รสัตรีายเดมิท าหน้าทีต่่อไป
แต่เฉพาะการดแูลรกัษาประโยชน์หรอืการใชส้ทิธใินทรสัต์เพื่อมใิหท้รสัต์เสยีหาย เสื่อมค่า หรอืไรป้ระโยชน์  จนกว่าทรสัตี
รายใหม่จะมสีทิธโิดยสมบรูณ์เหนือทรสัต ์
 4. คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่พกัการประกอบธุรกจิเป็นทรสัตีเป็นการชัว่คราวหรอืสัง่เพกิถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี  โดยให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าที่ต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิ 
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ในทรัสต์ เพื่ อมิให้ทรัสต์ เสียหาย เสื่อมค่ า  หรือไร้ประโยชน์   จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย สมบูรณ์ 
เหนือทรสัต ์
 การแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ให้กระท าได้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  ในกรณีที่มิได้ก าหนดไว ้  
การแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  และทรสัตรีายเดมิต้องด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหท้รสัตรีายใหม่มสีทิธโิดยสมบรูณ์เหนือทรสัต ์ และเพื่อใหท้รสัตรีายใหม่ทราบเกีย่วกบัการจดัการทรสัต์
ทีผ่่านมาและทีต่อ้งท าต่อไป  ตลอดจนสง่มอบเอกสารหลกัฐาน และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรสัต์เพื่อใหท้รสัตรีาย
ใหม่สามารถท าหน้าทีต่่อไปได ้ ทัง้นี้ ในการส่งมอบใหท้รสัตรีายเดมิลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ค รบถ้ ว นขอ งสิ่ ง ที่ ส่ ง ม อบ ให้ท รัส ตี ร า ย ใหม่ แ ล ะม อบหนั ง สือ ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ท รัส ตี ร า ย ใหม่ เ ก็บ รักษ า ไ ว้  
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีท่รสัตรีายใหม่เขา้ปฏบิตัหิน้าที ่ หากทรสัตรีายเดมิมไิดด้ าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  ให้ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีค าสัง่ให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือ ทรัสต์ได้  และหากม ี
ความเสยีหายเกิดขึ้นกบัทรสัต์หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์เนื่องจากการที่มิได้ด าเนินการดงักล่าวนัน้  ผู้ถือหน่วยทรสัต์อาจ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทรสัตรีายเดมิเพื่อประโยชน์ของทรสัตไ์ด ้
 

9.4 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าท่ีทรสัตี 
 เป็นไปตามทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 10 เรื่องอตัราและวธิกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรสัต ์
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01. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากทรสัต์1 
 

10.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากทรสัต ์

 10.1.1 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากทรสัต์ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะไม่เกนิอตัราที่

ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการทรสัต ์
 เรยีกเกบ็ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม (Total Asset Value, “TAV”) ของทรสัต ์ 
 โดยคาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม (TAV) ของทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะค านวณค่าธรรมเนียมการบรหิารจดัการทรสัต ์และจะด าเนินการเรยีกเกบ็จากทรสัต์เป็นราย

เดอืน โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิของทรสัตใ์นวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืนเป็นฐานในการค านวณ 

ส่วนท่ี 2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยข์องทรสัต ์
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 และเงนิค่าสนิไหมทดแทนที่ทรสัต์ไดร้บัจากการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั
ในสว่นของทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์ในกรณีทีเ่กดิความสญูเสยีในทางการคา้ (ธุรกจิหยุดชะงกั) หกัดว้ยหนี้สงสยัจะสญูจาก
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร  

ส่วนท่ี 3 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 เรยีกเกบ็จากทรสัต ์โดยแปรผนัตามจากก าไรจากการด าเนินงานของทรสัต ์โดยหากท าไดต้ามประมาณการ

จะเรยีกเกบ็ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 4.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานในส่วนอาคารคลงัสนิคา้ (แปรผนั
ในอตัราระหว่างรอ้ยละ 0.00 ถงึ 10.50 ต่อปี) และไม่เกนิรอ้ยละ 6.00 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานใน
สว่นอาคารโรงงาน (แปรผนัในอตัราระหว่างรอ้ยละ 0.00 ถงึ 19.50 ต่อปี) 

 ทัง้นี้ ก าหนดอตัราเพดานไม่เกนิรอ้ยละ 10.50 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานในส่วนอาคารคลงัสนิค้า 
และไม่เกนิรอ้ยละ 19.50 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงานในสว่นอาคารโรงงาน 

  

                                                   
1 อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรสัตท์ีแ่สดงไวใ้นทีน่ี้ เป็นอตัราซึง่ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่  
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โดยก าไรจากการด าเนินงานของอสงัหารมิทรพัย์ หมายถงึ รายไดสุ้ทธจิากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร รวมถงึ
ค่าสนิไหมทดแทนที่ทรสัต์ได้รบัอนัเนื่องมาจากประกนัภยัทรพัย์สนิประเภทประกนัภยัแบบสรรพภยั ในกรณีทีท่รพัยส์นิ
เกดิความเสยีหาย หกัดว้ยค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการด าเนินการและบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์

ส่วนท่ี 4 ค่านายหน้า 
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์รยีกเกบ็ตามวธิกีารและอตัราขา้งต้นแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิจากทรสัต ์ในกรณีดงัต่อไปนี้  

ส่วนท่ี 4.1 ค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม ่
ในกรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยว์่างจากการทีผู่เ้ช่ารายเดมิไม่ต่อสญัญา ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะท าหน้าทีใ่นการหาผู้

เช่ารายใหม่ และเมื่อผู้เช่ารายย่อยท าสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ผู้จดัการกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่านายหน้าในการ
จดัหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่จากทรสัต์ ในอตัราไม่เกนิอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร
ทีท่รสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 4 เดอืนส าหรบัผูเ้ช่ารายใหม่ทีท่ าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ทัง้นี้ 
ในเบือ้งตน้คาดว่าจะเรยีกเกบ็ตามอตัราทีค่ านวณตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีผู่้เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาเกนิกว่า 60 เดอืน  
(5 ปี) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเรยีบเกบ็ค่านายหน้าจากทรสัต์เท่ากบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตาม
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีท่รสัตจ์ะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวจ านวน 3 เดอืน 

(2) ในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 36 เดือน           
(3 ปี) แต่ไม่เกนิ 60 เดอืน (5 ปี) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรยีบเกบ็ค่านายหน้าจากทรสัตเ์ท่ากบัอตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่ทรสัต์จะได้รบัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าว
จ านวน 2 เดอืน 

(3) ในกรณีทีผู่้เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 36 เดอืน  
(3 ปี) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรยีบเกบ็ค่านายหน้าจากทรสัต์ตามส่วนโดยค านวณจากอตัราค่านาย
หน้าที่ผู้จดัการกองทรสัต์จะได้รบัส าหรับกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยรายใหม่ท าสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี (เท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารที่ทรสัต์จะไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าว
จ านวน 2 เดอืน) และลดลงเป็นสดัสว่นตามระยะเวลาการเช่าจรงิของผูเ้ช่ารายย่อย 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการโฆษณาเพื่อจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่  

ส่วนท่ี 4.2 ค่านายหน้าในการซ้ือ ขาย โอนสิทธิการเช่า หรอืรบัโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 

ในกรณีทีท่รสัต์มกีารซื้อ ขาย โอนสทิธกิารเช่า หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เติมจากการ
ลงทุนครัง้แรกน้ี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะเรยีกเกบ็ค่านายหน้าในการซือ้ ขาย โอนสทิธกิารเช่า หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่า
อสงัหาริมทรพัย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอนสิทธิการเช่า หรือรบัโอนสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละคราว เวน้แต่กรณีการท าธุรกรรมใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื กลุ่ม
บุคคลเดยีวกนั หรอืในกรณีการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ก่ผูเ้ช่ารายย่อยทีส่ญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวใหส้ทิธผิู้
เช่ารายย่อยซือ้ทรพัยส์นิได ้ทัง้นี้ ในเบือ้งตน้คาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าการซือ้ ขาย โอนสทิธิ
การเช่า หรอืรบัโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละคราวดงักล่าว 

 
10.1.2 ค่าธรรมเนียมทรสัตี 

 อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value, “NAV”) ของทรสัต ์
 โดยคาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัต ์
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โดยทรสัตจีะค านวณค่าธรรมเนียมทรสัต ีและเรยีกเกบ็จากทรสัต์ทุกเดอืน โดยใชมู้ลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองทรสัต์
ในวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืนเป็นฐานในการค านวณ 

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขา้งต้น จะไม่รวมถึงค่าที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาอื่นๆ ที่แต่งตัง้โดยทรสัตี
นอกจากนี้ ทรสัตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรบัการปฏิบตัิหน้าที่ในการโอนหรอืรบัโอนทรพัย์สนิ การออกไป

ตรวจสอบการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรอืโอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้การตรวจสอบทรพัยส์นิตามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทรสัต ์โดยสามารถเบกิค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรพัยส์นิดงักล่าวจากทรสัต์ได ้เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทาง ค่าทีพ่กั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนเพิม่ต่างๆ เช่น ค่าใชจ้่ายในการคดัส าเนาเอกสาร
สทิธ ิเป็นตน้ 

 
10.1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัต ์
 โดยคาดว่าจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.03 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะค านวณค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และเรยีกเกบ็จากทรสัต์ทุกเดอืน โดยใชมู้ลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองทรสัตใ์นวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืนเป็นฐานในการค านวณ 
 

10.1.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษาทางการเงิน 

 ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อประชาชนครัง้แรก (Initial Public Offering, “IPO”) จะเรยีกเกบ็ตามที่
จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 0.50 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัต ์แต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

 
10.1.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย 

 ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิในอตัราไม่เกนิ 
รอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่ดัจ าหน่าย 

 
10.1.6 ค่าเบี้ยประกนัภยั 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
 
10.1.7 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกบัทรสัต ์

(ก) ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อประชาชนครัง้แรก (IPO) 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์

ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและสง่เสรมิการขาย เป็นต้น จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัตแ์ต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

(ข) ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขายที่เกิดขึน้ภายหลงัการ

จดัตัง้ทรสัต์ ในกรณีทีต่้องการประชาสมัพนัธ์รายละเอยีดของทรสัต์ใหผู้ท้ีส่นใจ หรอืนักลงทุนทัว่ไปทราบขอ้มูลเกี่ยวกบั 
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ทรสัต ์จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของทรสัตแ์ต่ไม่เกนิ 
2 ลา้นบาทต่อปีบญัช ี
 

10.1.8 ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรสัต ์

1) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้ทรสัต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ค่าทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้ทรสัต์ การ
เตรยีมและจดัท าเอกสารสญัญา และค่าแปลเอกสาร เป็นตน้ 

2) ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าใชจ้่ายในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
4) ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัหา ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนสนิทรพัย์ ทรพัย์สนิ หลกัทรพัย์

ของทรสัต ์เช่น ค่านายหน้าในการจ าหน่าย หรอืโอนสทิธ ิค่าธรรมเนียมการโอน เป็นตน้ 
5) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกบัการซื้อขายอสงัหารมิทรพัย์หรอืหลกัทรพัย ์

ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอน
อสงัหารมิทรพัย์หรอืหลกัทรพัย์  ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อขาย
หลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้หลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารขายหลกัทรพัย ์เป็นตน้  

6) ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการประเมนิค่าและ/หรอืสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ 
7)  ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัภาษ ีค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดและค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัหน่วยราชการ เช่น ภาษโีรงเรอืน ภาษบี ารุงทอ้งที ่ภาษป้ีาย เป็นตน้ 
8) ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งเพิม่เตมิเพื่อใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ (ในกรณีทีเ่ป็นอสังหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่าง

การก่อสรา้ง) 
9) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการติดตามทวงถาม หรอืการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ 

หรอืค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดใีนศาล เพื่อรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยทรสัตหีรอื
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

10) ค่าจดัท า จดัพมิพ ์ใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ ใบหน่วยทรสัต์ ใบยนืยนั (ถ้าม)ี ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี
และเอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรสัต์ และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์

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 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-10 หน้า 5 จาก 5 

 

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการมบีญัชีทรสัต์กบัธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าสมุดเชค็ เป็นตน้ 

15) ค่าใชจ้่ายอนัเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรอืทีเ่กดิขึน้จากการ
ปฏบิตัิตามกฎหมาย และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์การลงโฆษณาหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

16) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ค่าเอกสารการลงบญัชทีรสัต ์ 
17) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของทรัสต์และผู้จ ัดการ

กองทรัสต์  เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการยึดทรพัย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีของทรสัตีที่ฟ้องร้องให้ผู้จดัการกองทรสัต์ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม หรอืเมื่อได้รบัค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาล ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใชจ้่าย ในดา้นนิติ
กรรม  ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขสญัญา เป็นตน้ 

18) ค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่ายในการเลกิทรสัต ์หรอืเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืทรสัตี 
19) ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกั  

20) ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานของทรสัต ์
อัตราค่าธรรมเนียมในข้อ 10.1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทรัสต์ เป็นอัตราตามที่จ่ายจริงที่ยังไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของทรสัต์ หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มภีาระต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิม่  ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั จะถอืเป็นภาระของทรสัต ์ 
ทัง้นี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพิจารณาตดัจ่ายทัง้

จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของทรสัต์เฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 
ทัง้นี้ การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

 
10.2 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย 
10.2.1 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็ ไม่เกินกว่าอตัราเพดานท่ีระบุไว้ในข้อ10.1 
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการเพิม่ ลด ยกเวน้ค่าธรรมเนียม หรอื ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ ไม่เกนิกว่าอตัรา

เพดานทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10.1 โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  
อย่างไรกด็ ีผู้จดัการกองทรสัต์จะท าการติดประกาศค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ ที่ส านักงานของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 

10.2.2 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนอกเหนือ ท่ีเรียกเก็บ เกินกว่าอัตราท่ี 
ระบุไว้ในในข้อ 10.1  

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์จะเพิม่ค่าธรรมเนียม หรอื ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ เกนิกว่าอตัราเพดานทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
10.1 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และจะตดิประกาศค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอตัราใหม่ ณ ส านักงานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์



ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
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11. นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 

 
11.1 นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต 
ในอนาคตทรสัต์อาจกูย้มืเงนิเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนอื่นทีน่อกเหนือจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ใหม่ 

ดว้ยการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การออกตราสารหนี้โดยทรสัต ์เช่น หุน้กู ้หรอืการเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการ
กูย้มื หรอืตราสารอื่นๆ ทัง้นี้ การกูย้มืเงนิของทรสัตจ์ะเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้จ ากดั และการด าเนินการทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตัง้ทรสัตซ์ึง่แสดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 7 โครงสรา้งและการด าเนินงานของทรสัต ์ 

สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดใหท้รสัตอ์าจกูย้มืเงนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  เพื่อด าเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์หรือ
อสงัหารมิทรพัยท์ี่ทรสัต์มสีทิธกิารเช่าใหอ้ยู่ในสภาพด ีหรอืต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ซึง่เป็น
ของทรสัตห์รอืทีท่รสัตม์สีทิธกิารเช่า รวมทัง้การลงทุนในทรพัยส์นิอื่นใด การช าระหนี้ทีท่รสัตม์อียู่กบัเจา้หนี้ต่างๆ และเพื่อ
ด าเนินการอื่นใดหรอืเพื่อเหตุจ าเป็นอื่นใดตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์หน็สมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

 
11.2 ข้อจ ากดัในเรือ่งอตัราส่วนในการกู้ยืมเงิน 
ทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดโ้ดยอยู่ภายใต้ขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราสว่นในการกูย้มืเงนิดงัต่อไปนี้ 
(ก) จ านวนเงนิทีกู่ย้มืตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์ 
(ข) ในกรณีทีท่รสัต์มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้( Investment Grade) ซึง่เป็นอนัดบั

ความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ จ านวนเงนิทีกู่ย้มืต้องไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของทรสัต ์ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีต่่อมาภายหลงัจ านวนเงนิทีกู่ย้มืเกนิอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกนิอตัราส่วนนัน้มไิดเ้กดิจากการ
กู้ยืมเงนิเพิ่มเติม ผู้จดัการกองทรสัต์จะคงอตัราส่วนการกู้ยมืเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยมืเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อตัราสว่นการกูย้มืเงนิจะลดลงจนน้อยกว่าอตัราสว่นทีก่ าหนดไวด้งักล่าวขา้งตน้ 

 
11.3 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน 
ในการกูย้มืเงนิหรอืการก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัยส์นิของทรสัต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของทรสัต์หรอื

เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของทรสัต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะพจิารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิ รวมถงึการใหห้ลกัประกนัใดๆ และแจง้ความคบืหน้า
พรอ้มขอ้สรุปในการด าเนินการดงักล่าวแก่ทรสัต ีและทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัตล์งนามร่วมกนัในการเขา้ท าสญัญา และ/
หรอืเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
11.4 รายละเอียดการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนครัง้แรก  
ในการลงทุนครัง้แรก ทรสัต์จะใชแ้หล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้มืโดยทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง โดยมสีรุปสาระส าคญัเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิแสดงไวใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิ
หลกัของทรสัต ์หวัขอ้ การกูย้มืเงนิส าหรบัการลงทุนครัง้แรก และรายละเอยีดเกีย่วกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากจากการ
กูย้มืเงนิแสดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 1 ปจัจยัความเสีย่ง 

 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-12 หน้า 1 จาก 1 

 

12. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและขอ้จ ากดั 

12.1 ข้อก าหนด นโยบาย และวิธีการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ทรสัต์มนีโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ อย่างไรกด็ ีในกรณีที่

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควร ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาการจ่ายประโยชน์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มากกว่าปีละ 2 
ครัง้ได ้ทัง้นี้ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไร
สุทธทิี่ปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชหีรอืรอบระยะเวลา
บญัชทีีม่กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้แลว้แต่กรณี หรอือตัราอื่นใดที ่ก.ล.ต.ก าหนด 

(2) ในกรณีที่ทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

12.2 ข้อจ ากดัและวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
(1) ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ว่ามบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยทรสัต์

ของทรสัต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้จดัการกองทรสัต์จะแจ้งให้บุคคล
ดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถงึขอ้จ ากดัสทิธใินการไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ ในส่วนทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด เวน้แต่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดหรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยใหป้ระโยชน์ตอบแทนดงักล่าวตกเป็นของผูถ้อื
หน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัในคราวนัน้  

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบยีน และอตัราประโยชน์ตอบแทน 
โดย 

1. ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 
2. ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
3. ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

และทรสัตหีรอืแจง้ขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยทรสัต ์

หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามชื่อและทีอ่ยู่ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
(4) ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่ใช้สทิธขิอรบัประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธิ เรยีกรอ้ง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของทรสัต ์

(5) ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างปี
บญัชมีมีลูค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้
สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป 
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13. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทรสัต ์

 
เน่ืองจากทรสัตย์งัไม่จดัตัง้และจะด าเนินการจดัตัง้ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อประชาชนในครัง้แรก 

ดงันัน้จงึยงัไม่มผีลการด าเนินงาน ส าหรบัขอ้มลูผลการด าเนินงานในอดตีของทรพัยส์นิที่ทรสัตล์งทุนครัง้แรกไดแ้สดงไวใ้น
สว่นที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์หวัขอ้ ผลการด าเนินงานในอดตี 

 
 



ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัทรสัต์ ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่2-14 หน้า 1 จาก 2 

 

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

 
ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณาลงทุนเพิม่เตมิ และ/หรอื ปรบัการลงทุนโดยจะ

ท าการซือ้ ขาย หรอืเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัทรสัต์ และจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีล่งทุนเพิม่เตมิโดยจะมแีนว
ทางการลงทุนและการบรหิารจดัการภายใตข้อบเขตและทศิทางเดยีวกนักบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ทรสัต์ และนโยบาย
การลงทุนในการลงทุนครัง้แรก คอืจะเน้นลงทุนในกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่าในอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคลงัสนิคา้และ
โรงงาน เพื่อจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ละทรสัต ์ 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาด าเนินการใดๆ ที่ไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และประกาศอื่นทื่เกีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ในปจัจุบนัและทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต 

สรุปสาระส าคญัเกี่ยวกบัการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของทรสัต์ดงันี้ (รายละเอยีดเกี่ยวกบัการลงทุนของทรสัต ์
แสดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 7 โครงสรา้งและการด าเนินงานของทรสัต ์หวัขอ้ สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์   

 
14.1 ทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นโรงงาน คลงัสนิคา้ และ/หรอื

ส านกังาน 
14.2 ทรสัต์อาจลงทุนในทรพัย์สนิหลกัโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ

ด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบัทรสัต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ในอตัราส่วนทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
ซึง่ในปจัจุบนัทรสัต์ต้องถือหุน้ในบรษิัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 99 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ และผูจ้ดัการกองทรสัต์
และทรสัตจีะตอ้งมมีาตรการหรอืกลไกในการดแูลและควบคุมใหบ้รษิทัดงักล่าวมกีารประกอบกจิการเป็นไป
ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

14.3 ทรสัตอ์าจจะพจิารณาลงทุนเพิม่เตมิในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้น 14.1 และ 14.2 
หรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีส่ านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะ
ประกาศก าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิหลกัของทรสัต์ 
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14.1 สิทธิของทรสัตใ์นการซ้ือ/เช่าทรพัยสิ์นก่อนบุคคลอ่ืน 

 สญัญาเช่าช่วงที่ดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ที่ทรสัต์จะเข้าท ากบัทีพาร์ค ได้ระบุให้
สทิธทิรสัต์ในการซือ้หรอืเช่าอาคารคลงัสนิคา้หมายเลข W5 และที่ดนิอนัเป็นที่ตัง้ในโครงการดงักล่าวก่อนบุคคลอื่น ใน
กรณีทีท่พีารค์ประสงคจ์ะขายหรอืน าอาคารคลงัสนิคา้และทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของคลงัสนิคา้ดงักล่าวออกใหเ้ช่าหรอืเช่าช่วง 
(“First Right to Refusal”) โดยสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวก าหนดให้ทพีารค์ต้องเสนอขายหรอืให้เช่าทรพัย์สนิดงักล่าว
แก่ทรสัตก์่อนบุคคลอื่นใด โดยแจง้เงื่อนไขและราคาเป็นหนงัสอืใหแ้ก่ทรสัต ์หากทรสัตป์ฏเิสธหรอืไม่ตอบรบัภายใน 30 วนั 
ทพีารค์จงึจะมสีทิธขิายหรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิดงักล่าวแก่บุคคลอื่นได ้โดยรายละเอยีดของสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวไดแ้สดงไว้
ในสว่นที ่2 ขอ้ 2 หวัขอ้ สรุปสาระส าคญัของสญัญาทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 

 ทัง้นี้ อาคารคลงัสนิคา้ W5 ดงักล่าว ตัง้อยู่บนที่ดนิโฉนดเลขที ่60712 ซึง่ทรสัต์จะลงทุนในครัง้แรกโดยการเช่า
ช่วง โดยอยู่ตดิกบัคลงัสนิคา้ W1/1-3 W3 และ DG1/1-4 ทีท่รสัต์จะเขา้ลงทุนในครัง้แรกนี้ โดยคลงัสนิคา้ W5 ที่ทรสัต์
ไดร้บั First Right to Refusal ตัง้อยู่บนทีด่นิเนื้อทีป่ระมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา ปจัจุบนัคลงัสนิคา้ W5 อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปี 2558 และคาดว่าจะมพีืน้ทีใ่หเ้ช่าโดยประมาณ 1,170 ตารางเมตร  

 นอกจากนี้ หลงัจากทีท่รสัต์เขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าช่วงในโครงการไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ บางพล ี1 ในครัง้
แรกน้ี ทรสัตจ์ะใหท้พีารค์ใชพ้ืน้ทีท่ีด่นิของทรสัตเ์ฉพาะสว่นทีจ่ าเป็นและสมควร เพื่อเป็นทางเขา้ออก ทางเดนิ ทางรถยนต ์
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อใหก้ารก่อสรา้งคลงัสนิคา้ W5 ส าเรจ็ลุล่วง หรอื
เพื่อใหผู้เ้ช่าคลงัสนิคา้ W5 เขา้ออกสู่ถนนสาธารณะได ้โดยทรสัต์จะไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ีด่นิ
ดงักล่าวจากทพีารค์ตลอดอายุสญัญาเช่าในอตัราดงัต่อไปนี้ 

 เดอืนละ 1,000 บาทต่อไร่ของพื้นที่ที่ดนิอนัเป็นที่ก่อสรา้งของคลงัสนิค้า W5 ส าหรบัช่วงเวลาที่ก่อสร้าง
คลงัสนิคา้ W5 จนกว่าจะแลว้เสรจ็และมผีูเ้ช่ารายย่อยแลว้ 

 เดอืนละ 10 บาทต่อตารางเมตรของพืน้ที่เช่าคลงัสนิคา้ W5 ดงักล่าว ตามสญัญาเช่าระหว่างทพีารค์กบัผู้
เช่ารายย่อย ส าหรบัช่วงเวลาทีค่ลงัสนิคา้ W5 ดงักล่าวมผีูเ้ช่ารายย่อยแลว้ 
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15. ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 
-ไม่ม-ี 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 
1. รายละเอียดของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 
ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์  บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทแีมน”) 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย  ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในทรสัต์

(หน่วยทรสัต)์ 
ประเภทการลงทุน  ทรสัตจ์ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนครัง้แรกใน

ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 
 สทิธกิารเช่าทีด่นิ 30 ปี และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้ 
 สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเชา่ช่วงทีด่นิ และสทิธกิารเช่า
อาคารคลงัสนิคา้ ประมาณ 28 ปี 

 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและกรรมสทิธิใ์นอาคารโรงงาน 
คุณสมบตัขิองหน่วยทรสัต ์  ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

มลูค่าทีต่ราไว ้  10.00 บาท ต่อหน่วย  
ราคาหน่วยทีเ่สนอขาย  10.00 บาท ต่อหน่วย 
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย  ไม่เกนิ 342,500,000 หน่วย 
มลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย  ไม่เกนิ 3,425,000,000 บาท 
จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า  2,000 หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 
จ านวนเงนิจองซือ้ขัน้ต ่า  20,000 บาท และเพิม่เป็นทวคีณูของ 1,000 บาท 

 

2. การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
การเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน

(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) ทัง้หมด จ านวนไม่เกนิ 342,500,0000 หน่วยเป็น
การเสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้น ขอ้ 2.3.1 ซึง่จะเสนอขายต่อผูล้งทุนในแต่ละประเภทตาม
นิยามดงัต่อไปนี้ 

นักลงทุนสถาบนั หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจัดจ าหน่าย ที่มี
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(1) ธนาคารพาณิชย ์
(2) บรษิทัเงนิทุน  
(3) บรษิัทหลกัทรพัย์เพื่อเป็นทรพัย์สนิของตนเอง หรอืเพื่อการบรหิารกองทุนส่วนบุคคล หรอืเพื่อการจดัการ

โครงการลงทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ ธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ 
(4) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
(5) บรษิทัประกนัภยั 
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(6) ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ หรอืนิติบุคคลอื่นที่มกีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(8) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ  
(9) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ  
(10) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
(11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี  
(12) กองทุนรวม  
(13) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม 
นักลงทุนสถาบนัดงักล่าวจะต้องจองซื้อหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบนั

สามารถซือ้หน่วยทรสัต์ไดต้ามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.4 และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนัจะอยู่ใน
ดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายดงักล่าวตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หมายถงึ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทแีมนและผู้

ทีค่าดว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ไดแ้ก่ บรษิทั Mitsui & Co. (Asia Pacific) 
Pte. Ltd. (“มติซุย”) รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม 2557 ไทคอนได้ลงนามในสญัญาจะซื้อจะขายหุ้น (Share Sale and Purchase 
Agreement) กบั Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (“มติซุย”) ต่อมาเมื่อด าเนินการซือ้ขายและโอนหุน้แลว้เสรจ็ ท าให ้
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2557 สดัสว่นการถอืหุน้ของทแีมนจะเปลีย่นแปลงไป ดงันี้ 

1) ไทคอน เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยถอืหุ้นรอ้ยละ 69.99 ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและ
ช าระแลว้ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละเป็นผูม้อี านาจควบคุมผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2) มติซุย เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ของผู้จดัการกองทรสัต์ โดยถือหุ้นรอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและ
ช าระแลว้ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละเป็นผูม้อี านาจควบคุมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัตผ์่านผูจ้ดัการการ

จดัจ าหน่ายเท่านัน้ โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบุคคลที่เกีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต์ สามารถซือ้หน่วยทรสัต์ไดต้าม
วธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 2.3.4 และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของผู้จดัการ
กองทรสัต ์จะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรสัต์อาจเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์รายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกบัหน่วยทรสัต์ที่
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เขา้ลงทุนทัง้หมดจะไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขาย
ในครัง้นี้ 

 
ผู้มีอุปการคุณของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุน

สถาบนัตามนิยามทีร่ะบุไว้ขา้งต้น รวมถงึลูกคา้หรอืผูท้ี่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สญัญา บรษิัทคู่คา้ ผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิ หรอืผู้มอีุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มของผู้มอีุปการคุณของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย รวมทัง้บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนผูถ้อืหุ้นใหญ่ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุม หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ทัง้ทีต่ดิต่อในปจัจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ หรอืผูท้ีค่าดว่าจะไดต้ดิต่อของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย   
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ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามวธิทีีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 2.3.4 โดยการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 2.4 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อยของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกองทุนรวมและบุคคลอื่นใดซึง่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2552 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

ผูจ้องซ้ือรายย่อย หมายถงึ บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่ใิช่นักลงทุนสถาบนัตามนิยามทีร่ะบุไวข้า้งต้น
และจองซือ้ไม่เกนิ 200,000 หน่วยต่อ 1 ราย 

 

สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 
สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นเบือ้งตน้ จะเป็นดงันี้ 
เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั ไม่เกนิ  150,000,000  หน่วย  
เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ไม่น้อยกว่า 70,000,000 หน่วย*  

เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไม่เกนิ  120,000,000  หน่วย 
เสนอขายต่อผูจ้องซือ้รายย่อย ไม่เกนิ  30,000,000  หน่วย 

จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขายทัง้สิน้  ไม่เกนิ   342,500,000  หน่วย 
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของผู้จดัการกองทรสัต์ได้แก่  บริษัทไทคอน โลจิสติคส ์
พารค์ จ ากดั เป็นจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 11 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 16 และ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. 
Ltd.  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 6 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 11 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขายทัง้สิน้ ทัง้นี้
จ านวนดงักล่าวจะไม่รวมสว่นของการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด 

 
ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรร 

ใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตต์ามรายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้น
ส่วนที ่3 ขอ้ 2.4 หวัขอ้ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ ของเอกสารฉบบันี้โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณความ
ตอ้งการซือ้ หน่วยทรสัตข์องนกัลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ประสบความส าเรจ็
ในการเสนอขายสงูสดุ 

 
2.2 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยทรสัต ์
ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ส านักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดั

จ าหน่าย (ยกเวน้สาขาไมโคร) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วนระหว่างเวลาท า
การของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาในวนัที ่8 ถงึ 9 ธนัวาคม 2557 และวนัที ่11 ธนัวาคม 
2557 ถงึเวลา 12.00 น.  

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 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 ์ 

ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะได้รบัค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่า
หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายครัง้แรก (ไม่รวมจ านวนทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั) ตามเงื่อนไขทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้น้ี 

ค่าใชจ้่าย (ประมาณการค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่)   
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่อกใหม่ 

100,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ประเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 

ไม่เกนิ 342,500 บาท 

ค่าธรรมเนียมการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่เกนิ 1,200,000  บาท 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ *(ประมาณ) ไม่เกนิ 60,000,000  บาท 
รวมค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้หมด (ประมาณ) ไม่เกนิ 61,672,500 บาท 

หมายเหตุ *ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รวมถงึ ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าผู้
ประเมนิราคาอสิระ ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าตรวจสอบเชงิวศิวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัช ีใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ หนังสอื  
ชีช้วน เอกสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการท าการตลาด เป็นตน้ 
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2.3.4 วิธีการจองซ้ือหน่วยทรสัต ์ 

 ส าหรบันักลงทุนสถาบนั และผูถื้อหุ้นรายใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
 ผูจ้องซือ้แต่ละรายสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ส านักงานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามวนัเวลาที่

ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี้ โดยจะต้องจองซื้อหน่วยทรสัต์เป็นมูลค่าขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพนั) 
หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 (หนึ่งรอ้ย) หน่วย  
ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตจ์นเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ณ วนัทีจ่องซือ้หน่วยทรสัต ์พรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หถู้กต้องครบถ้วน
และชดัเจนพรอ้มกบัยื่นเอกสารประกอบตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายก าหนดใหค้รบถว้น  

  
ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

 ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้ที่ส านักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
(ยกเวน้สาขาไมโคร)  ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ โดยจะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นมูลค่าขัน้
ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพนั) หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 (หนึ่งรอ้ย) หน่วย 
ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตจ์นเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย   
ณ วนัทีจ่องซือ้หน่วยทรสัต์ พรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ใหถู้กต้องครบถ้วน
และชดัเจน พรอ้มกบัยื่นเอกสารประกอบตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายก าหนดใหค้รบถว้น 

  
ส าหรบัผูจ้องซ้ือรายย่อย 

 ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้ที่ส านักงานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
(ยกเวน้สาขาไมโคร)  ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ โดยจะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์เป็นมูลค่าขัน้
ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพนั) หน่วย และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 (หนึ่งรอ้ย) หน่วย แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิ 
200,000 (สองแสน) หน่วย ต่อผูจ้องซือ้ 1 ราย 
ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตจ์นเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ณ วนัทีจ่องซือ้หน่วยทรสัต์ พรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ใหถู้กต้องครบถ้วน
และชดัเจน พรอ้มกบัยื่นเอกสารประกอบตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายก าหนดใหค้รบถว้น 
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2.3.5 การรบัช าระและการเกบ็รกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยทรสัต ์ 

ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจ านวนตามจ านวนที่จองซื้อ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องปฏบิตัิตามรูปแบบ
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจดัเตรยีมไวใ้นแต่ละสถานที ่โดยวธิกีารช าระเงนิค่าจองซือ้ใหช้ าระดว้ย
วธิกีารอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้  

 (1) ส าหรบันักลงทุนสถาบนั  
 (ก) ช าระดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอืดร๊าฟท ์ทีส่ามารถเรยีกเกบ็

เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนั โดยผูจ้องซือ้ตอ้งระบุชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผู้
จองซื้อลงบนด้านหลงัของเชค็ เชค็ธนาคาร หรอืดร๊าฟท ์เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ
เพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ 

(ข) ช าระด้วยเงนิสด หรอืเงนิโอน โดยผูจ้องซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่จองซือ้และสัง่จ่ายเพื่อ
บญัชเีงนิฝากทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายเปิดไวเ้พื่อการรบัช าระเงนิซือ้หน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้องซื้อต้องส่งใบจองซือ้หน่วยทรสัต์และหลกัฐานใบโอนเงนิมาถึงสถานทีข่องผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายในเวลาเปิดท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายในวนัที่ 8 ถึง 9 ธนัวาคม 2557 และวนัที่ 11 
ธนัวาคม 2557 ถึงเวลา 12.00 น. และจะไม่รบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์ตามเงื่อนไข และ/หรอื วธิกีารที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายก าหนด 

 (2) ส าหรบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรสัต์ผู้มีอุปการคุณของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  และผูจ้องซ้ือรายย่อย 

 (ก) ช าระดว้ย เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”)  หรอืดร๊าฟท ์ทีส่ามารถเรยีกเกบ็
เงินได้จากส านักหกับัญชีเดียวกัน ค าสัง่หกับัญชี เงินสด หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายยอมรบั ตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีก่ าหนดดา้นล่าง โดยผูจ้องซือ้ต้องระบุชื่อ ทีอ่ยู่ 
และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลงัของเชค็ เชค็ธนาคาร หรอืดร๊าฟท์ เพื่อ
ความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์ 

(ข) ช าระดว้ยเงนิสด หรอืเงนิโอน หรอืวธิอีื่นใดทีผู่้จดัการการจดัจ าหน่ายยอมรบั โดยผูจ้องซื้อ
จะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีจ่องซือ้และสัง่จ่ายเพื่อบญัชเีงนิฝากทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายเปิดไว้
เพื่อการรบัช าระเงนิซือ้หน่วยทรสัต์ 

ผูจ้องซื้อต้องส่งใบจองซื้อหน่วยทรสัต์และหลกัฐานใบโอนเงนิมาถึงสถานที่ของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายในเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาในวนัที ่8 ถงึ 9 ธนัวาคม 2557 และวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 
ถงึเวลา 12.00 น. ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้ทีจ่องซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 9 ธนัวาคม 2557 จะต้องช าระค่า
จองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ดว้ยเงนิสดและเงนิโอนเขา้บญัชเีท่านัน้ และจะไม่รบัจองซือ้ทาง
ไปรษณีย ์

2.3.6 วิธีการช าระค่าจองซ้ือ  

  ส าหรบันักลงทุนสถาบัน สามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ด้วยเงินสด เงินโอน เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”)  หรอืดร๊าฟท ์ไดท้ีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย  โดยจะตอ้งช าระ
เงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้โดยจองซือ้ในเวลาเปิดท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายในวนัที ่8 
ถงึ 9 ธนัวาคม 2557 และวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 ถงึเวลา 12.00 น. โดยกรณีช าระเป็นเชค็ เชค็ธนาคาร 
หรอื ดร๊าฟทต์อ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 และทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชี
เดยีวกนัโดยผูจ้องซือ้จะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 
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ส าหรบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้มีอุปการคุณ
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ ผูจ้องซ้ือรายย่อย สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ี่ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายในเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาโดยจะต้องช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้
และไม่รบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์โดยวธิกีารช าระเงนิค่าจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

 
(ก) กรณีช าระด้วยเงนิสด หรอืเงนิโอนให้ช าระในวนัที่ 8 ถึง 9 ธนัวาคม 2557 และวนัที่ 11 ธนัวาคม 

2557 ถงึเวลา 12.00 น.  
ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 

 
(ข) กรณีช าระดว้ยเชค็ เชค็ธนาคาร หรอืดร๊าฟท ์ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชเีดยีวกนัให้

ช าระในวนัที ่8 ถงึ 9 ธนัวาคม 2557 (วนัที ่9 ธนัวาคม ก่อน 12.00 น.) โดยผูจ้องซือ้จะต้องลงวนัที่
ตามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้โดยลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่9 ธนัวาคม 2557 และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน 
 

2.3.7 เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจองซ้ือ  
 (ก) หลงัจากทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายไดร้บัการจองซือ้หน่วยทรสัต์พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยทรสัต์จาก  

ผูจ้องซือ้แล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย  จะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ให้แก่ผูจ้องซื้อไว้เป็น
หลกัฐาน 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยทรสัต์เป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ (หรอืที่เรยีกว่า 
“เชค็ธนาคาร) หรอืดร๊าฟท ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ท าการจองซื้อหน่วยทรสัต์ในวนัท าการที่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

(ค) ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และหรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการจองซือ้หน่วยทรสัต์ของ 
ผูจ้องซือ้รายนัน้  

 ในกรณีทีเ่ชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืทีเ่รียกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลิกการจองซื้อ
หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้รายนัน้ 

(ง) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยทรสัต ์ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์จะต้องช าระค่าหน่วยทรสัต์เตม็ตามจ านวน
ทีจ่องซือ้ จะไม่สามารถหกักลบลบหนี้กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายได้ 

(จ) ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยทรสัต์และได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยทรสัต์เต็มตาม
จ านวนแลว้ จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยทรสัต์และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทรสัต์ไม่ได ้เวน้แต่
จะไดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายเป็นกรณีพเิศษ 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทุกรายทีไ่ด้ช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ในวนัจองซือ้ จะไม่มสีทิธไิดร้บัดอกเบี้ย และ/
หรอืค่าเสยีหายใด ๆ บนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ จากผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์และจากผู้จดัการ
การจดัจ าหน่าย  (เวน้แต่เป็นกรณีทีร่ะบุไวต้ามขอ้ 2.7 2.8 2.9 และ 2.10 ทีจ่ะกล่าวต่อไป) 

(ช) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธิในการปิดรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์ก่อนก าหนด หากจ านวน
หน่วยทรสัตม์ผีูจ้องซือ้เขา้มาครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ 
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2.3.8 เง่ือนไขในการขายหน่วยทรสัต ์ 
 ผู้จดัการการจัดจ าหน่าย  ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยทรสัต์

ทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  
(1) กรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยทรสัตน์ัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์กนิกว่าจ านวนหน่วยทรสัต์

ทีเ่สนอขายในครัง้นี้  
(2) กรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ในจ านวนทีอ่าจเป็นเหตุให้

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดดงักล่าวถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ  50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย  ได้รบัจากผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น  

(4) กรณีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย เกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายเหน็ว่าอสงัหารมิทรพัยท์ีท่รสัต์จะลงทุน อาจมมีูลค่ารวมกนัแลว้ไม่
ถงึรอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงนิทีท่รสัตร์ะดมทุนได ้ 

(6) กรณีผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื้อหน่วยทรสัต์เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(7) ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย อาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏเิสธการจองซื้อหน่วยทรสัต์ในบางกรณีตามที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย เหน็สมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเหน็ว่าเป็นประโยชน์
ต่อทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปญัหาในการ
บรหิารทรสัต ์หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่ทรสัต ์หรอืในกรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นพลเมอืงสหรฐัอเมรกิา ผู้
ที่มถีิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา บุคคลซึ่งปกติมถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของ
บุคคลดงักล่าว และบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น 
ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของทรสัต์ ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ และชื่อเสยีงหรือความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายเป็นหลกั  

(8) ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษต่ีางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์อง  

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะถอืว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และ/หรอื
ผูล้งทุน ไดท้ าการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามหรอืผกูพนัตามขอ้ตกลง ขอ้ก าหนด สญัญา หรอื
เงื่อนไขต่างๆ ทีท่รสัต์เขา้ผูกพนัไว้ตามอ านาจทีม่ตีามกฎหมายทัง้ที่ได้ระบุไว้ในโครงการจดัการทรสัต ์
และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และหรือ ตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และหรอื หน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไดป้ระกาศ
ก าหนด ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจุบนั และทีจ่ะไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในภายหน้า 

 
2.3.9 เอกสารหลกัฐานในการจองซ้ือ 

 (1) ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดงันี้ 

 (1.1) กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนาม
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รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ข) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์คนืโดยการ
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี้ หากมไิดใ้หส้ าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคารดงักล่าวไว ้ผูจ้ดัการ
การจัดจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต ์ดว้ยเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ 

กรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบค ายนิยอมของผูป้กครอง บดิามารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(1.2) กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว (มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย) 
ก) ส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ  
ข) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์คนืโดยการ
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี้ หากมไิดใ้หส้ าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคารดงักล่าวไว ้ผูจ้ดัการ
การจัดจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต ์ดว้ยเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ 
ค) กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อห น่วยทรสัต์ได้โดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 (1.3) กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  
ก) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน  3 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
หน่วยทรสัต ์ซึง่กรรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องและประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถ้า
ม)ี 
ข) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลยงัที่ยงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  
ค) หนงัสอืมอบอ านาจกระท าการส าหรบักรณีทีม่กีารมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทนพรอ้มส าเนา
บตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รบัมอบอ านาจ
รบัรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสอืมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนา
ดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบอ านาจดว้ย 
ง) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์คนืโดยการ
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ทัง้นี้ หากมไิดใ้หส้ าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคารดงักล่าวไว ้ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่าย ขอสงวนสทิธดิ าเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซือ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้หน่วยทรสัตด์ว้ยเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ 

(1.4) กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นนิตบิุคคลต่างดา้ว และ ถิน่ทีอ่ยู่ และ/หรอืเอกสารอื่นใด

ตามทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายเหน็สมควร 
หมายเหตุ 
 กรณีเป็นเอกสารทีม่าจากต่างประเทศจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาโดยผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั 
 ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งใหก้ารรบัรองว่ายนิยอมทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ตกลงและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

โครงการน้ี และ/หรอืตามประกาศ ค าสัง่ ระเบยีบต่างๆ ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านกังาน ก.ล.ต. ไดป้ระกาศก าหนดทัง้ทีไ่ดม้อียู่ในปจัจุบนัและทีจ่ะไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้า  
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 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรอืขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
ทดแทนซึง่เป็นขอ้ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ ระเบยีบต่างๆ ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. ไดป้ระกาศก าหนด หรอืระเบยีบของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรอืผูร้่วม
จดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหน่วยทรสัต์ (หากม)ี ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ค าสัง่ ระเบยีบต่างๆ ทีป่ระกาศก าหนด 
 

(2) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยทรสัตร์ายใดไม่มปีระวตักิารเป็นลกูคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์
รายดงักล่าวตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การรูจ้กัลูกคา้ (Know Your Customer : KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Customer Due Diligence : CDD) 

(3) ในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย  จะตรวจสอบว่าผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์มีประวตัิการท า 
Suitability Test แลว้หรอืไม่ หากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตร์ายใดไม่มปีระวตักิารท า Suitability Test ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย รายทีเ่กีย่วขอ้งจะจดัใหผู้ล้งทุนดงักล่าวท า Suitability Test เพื่อประเมนิความเสีย่งของหน่วยทรสัต์ที่
เหมาะสมกบัผูล้งทุน โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  สงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้ในกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ยนิยอม
ท า Suitability Test หรอืในกรณีที่หน่วยทรสัต์มรีะดบัความเสีย่งสูงกว่าระดบัความเสีย่งที่ผู้ลงทุนรบัได้ตาม 
Suitability Test 

2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายในครัง้นี้ แบ่งเป็นการจดัสรร 4 สว่น ตามรายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.1 หวัขอ้ 
วธิกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ ได้แก่ (1) นักลงทุนสถาบนั (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของผู้จดัการ
กองทรสัต ์(3) ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  และ (4) ผูจ้องซือ้รายย่อย  

นอกจากนี้ การจดัสรรหน่วยทรสัตโ์ดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะอยู่ภายใตเ้กณฑด์งันี้ 
1. ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้ราย

ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยของตนเองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวทัง้หมด 
ตลอดจนกองทุนรวมทีม่ลีกัษณะทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ . 70/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2552 (รวมทัง้ที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) นอกจากนี้ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายจะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่
ของผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวทัง้หมด รวมทัง้กองทุนรวมทีม่ลีกัษณะทีผู่้
เสนอขายหน่วยทรสัต์ถูกห้ามไม่ให้จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ฉบบัลงวนัที ่
15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่ ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเป็นการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืจากการจองซื้อของผู้จองซื้อ
ทัง้หมด  

2. ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลพนิิจเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุน
ในแต่ละประเภท เช่น อาจพจิารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืผูจ้องซือ้ราย
ย่อยเพิม่เตมิ หากพจิารณาแลว้เหน็ว่ามหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการจดัสรรในสว่นของนักลงทุนสถาบนั เป็นต้น 
ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ประสบความส าเรจ็สงูสดุ 

3. ภายหลงัจากการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัตส์ าหรบัผูจ้องซือ้ในแต่ละประเภท ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวน
สทิธิเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามี
หน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อ
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หน่วยทรสัต์เกนิกว่าจ านวนทีจ่ะจดัสรรส าหรบัส่วนของผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ผูจ้องซื้อ
รายย่อยหรอืนกัลงทุนสถาบนั เป็นต้น ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและจะมกีารแจง้ข่าวใหน้ักลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งได้
ทราบโดยทัว่กนัทางสือ่ต่างๆ ทีเ่หมาะสมต่อไป 

4. การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้เป็นการปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิีก่ าหนดตามขอ้ 4 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหน่วยทรสัต์รายย่อยภายใต้ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรบั การ
เปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. 2556 ลง
วนัที ่15 มนีาคม 2556 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

วิธีจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่นักลงทุนสถาบนั 
การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรร

หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดก็
ได ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัตท์ีไ่ดจ้ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัจะมจี านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณ
ของ 100 หน่วย 

หากยอดการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการปิดรบั
จองซือ้หน่วยทรสัตก์่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 

วิธีจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นใหญ่และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

โดยจะท าการจัดสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้โดยจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหญ่และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัจะมจี านวนขัน้
ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หน่วย 

หากปรากฏว่ายงัมจี านวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั
ขา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจ านวนหน่วยทรสัตค์งเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั ผูม้อีุปการ
คุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอื ผูจ้องซือ้รายย่อยเพิม่เตมิ  
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วิธีจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูมี้อปุการคณุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  
การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้มอีุปการคุณของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้จดัการการจดั

จ าหน่ายโดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ผูม้อีุปการคุณ ผูท้ี่เป็นลูกคา้หรอืคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จดัการการจดั
จ าหน่าย หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิก่อนจงึจะจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ใน
จ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดกไ็ด้ ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรร
ให้แก่ผู้มอีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะมจี านวนขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 100 
หน่วย  

หากยอดการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้ผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายครบตามจ านวนทีก่ าหนด
แลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัตข์องผูม้อีุปการคุณของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
วิธีจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูจ้องซ้ือรายย่อย 
การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายย่อยใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายโดยจะท าการจดัสรร

หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูม้อีุปการคุณ ผูท้ีเ่ป็นลูกคา้หรอืคาดว่าจะเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืผูม้คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิก่อนจงึจะจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอื
จะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรให้แก่ผูจ้องซือ้รายย่อยจะมจี านวน
ขัน้ต ่า 2,000 หน่วย และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หน่วย แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิ 200,000 หน่วยต่อ 1 ราย 

หากยอดการจองซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้รายย่อยครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  ขอ
สงวนสทิธใินการปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้รายย่อยก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
 

2.5 ข้อจ ากดัการจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และข้อจ ากดัการถือ/โอนหน่วยทรสัต ์
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์

ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กร. 
14/2555 เรื่อง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรสัต์และการเป็นทรสัตขีองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  
ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัตไ์ว ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัทีจ่ะท าใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

 การจดัสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรสัต์เกินร้อยละ  50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 การจดัสรรที่จะท าให้ทรสัตีของทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถือหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืส านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรอื
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสดัสว่นการจดัสรรเป็นอย่างอื่น) 
นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดสิทธิในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนด โดยผู้ถือ

หน่วยทรสัตด์งักล่าวจะไม่มสีทิธริบัผลประโยชน์ตอบแทนและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในส่วนทีต่นถอืหน่วยทรสัต์เกนิ
กว่าอตัราทีก่ าหนด โดยทรสัตจ์ะยกผลประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นของผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่น และ
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้  
 

2.6 ข้อจ ากดัตามกฎหมายเก่ียวกบัอตัราการลงทุนของผูล้งทุนต่างด้าว 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ
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ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถอืหน่วยทรสัตไ์วส้ าหรบัผูล้งทุนต่างดา้วว่า ในกรณีทีท่รสัตม์กีารลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ใหผู้ล้งทุนต่างดา้วถอืหน่วยทรสัต์เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนซึง่กฎหมาย กฎ หรอื
ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนดไว้ส าหรบัผู้ลงทุนต่างด้าว โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่าย  จะจดัสรร
หน่วยทรสัต์ใหก้บัผูล้งทุนต่างดา้วไม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เนื่องจากทรสัต์นี้มี
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธใินทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีถ่อืหน่วยทรสัต์
เกนิกว่าขอ้จ ากดัดงักล่าวจะมขีอ้จ ากดัสทิธเิช่นเดยีวกบัทีร่ะบุในขอ้ 2.5 ขา้งตน้ 
 

2.7 การยกเลิกการจองซ้ือหน่วยทรสัต ์
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  มสีทิธยิกเลกิการจองซื้อของผูจ้องซือ้ที่ด าเนินการไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน ตามขอ้ 

2.3 (วนัและวธิกีารจองและการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ และ/หรอื ในกรณีทีม่ไิดร้บัการช าระเงนิครบถ้วนจากผูจ้อง
ซือ้ ณ เวลาทีท่ าการจองซือ้หน่วยทรสัต ์ในกรณีช าระเงนิโดยเงนิสดหรอืเงนิโอน หรอืในกรณีทีผู่จ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้
เป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชเีดยีวกนั
กบัสถานทีจ่องซือ้นัน้ ๆ  
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2.8 วิธีคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัตใ์นกรณีท่ีไม่ได้รบัการจดัสรรหรือได้รบัการจดัสรรไม่ครบเตม็ตาม
จ านวนท่ีจองซ้ือ 

กรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ หรอื
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ใช้สทิธปิฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย จะ
ด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรหรอืในส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรเตม็ตามจ านวนที่จองซื้อ
หรอืในส่วนที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ปฏเิสธการจดัสรร โดยไม่มดีอกเบี้ยและ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ คนืให้แก่ผูจ้องซื้อ
หน่วยทรสัต ์โดยจดัท าเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนันับแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะมสีทิธไิดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 (เจด็จุดหา้ศูนย)์ ต่อปี โดยค านวณจากจ านวน
เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ีต่อ้งคนืใหแ้ก่ผูจ้องซือ้นัน้ นับจากวนัทีพ่น้ระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนัดงักล่าวขา้งต้น จนถงึ (แต่
ไม่รวม) วนัทีไ่ดม้กีารช าระเงนิคนื ทัง้นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้กีารส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิคนืค่าจองซือ้แลว้โดยถูกต้องแลว้ และผู้
จองซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ แบะ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
2.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต์ในกรณีท่ีผู้ออกหน่วยทรสัต์ระงับหรือหยุดการเสนอขาย

หน่วยทรสัตห์รอืไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขายได้ 
ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัต์ที่

เสนอขายได ้ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่าย  สง่คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์งักล่าวโดย
ไม่มดีอกเบี้ยและ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ คนืให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์โดยจดัท าเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อ
หน่วยทรสัต์ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันับจากวนัที่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์หรอืนับจากวนัที่สิน้สุดระยะเวลา
การจองซือ้หน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณียห์รอืทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืน าส่งโดยวธิกีารอื่น ตามที่
อยู่ของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ หรอืโดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดและ
วธิกีารทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายก าหนด ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายใน
ระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนันบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลกิการจองซือ้หน่วยทรสัต์ดงักล่าว ผูจ้องซือ้ดงักล่าวมสีทิธไิดร้บั
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 (เจด็จุดหา้ศนูย)์ ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ีต่อ้งคนืใหแ้ก่ผูจ้อง
ซื้อหน่วยทรสัต์นัน้นับจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนัดงักล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน 
อย่างไรกด็ ีไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้สี่งเชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ 
หรอืไดม้กีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ไดร้บัคตนืเงนิค่าจองซือ้
แลว้โดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
2.10 กรณีทีแมนระดมทุนได้ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกได้ทัง้หมดทุก

รายการตามท่ีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยน้ี์  
ทแีมนสามารถเลอืกลงทุนในทรพัยส์นิบางรายการ หรอืด าเนินการขอเพกิถอนการจดัตัง้และจดัการทรสัต์ ตาม

หวัขอ้เงื่อนไขการลงทุนทีร่ะบุในสว่นที ่2 ขอ้ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของทรสัต ์หรอืกรณีทีเ่มื่อสิน้สุดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ครัง้แรก เกดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ซึ่งทแีมนจะยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 49/2555 

1. มผีูจ้องซือ้ไม่ถงึ 250 ราย หรอืมกีารกระจายการถอืหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยเกีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
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2. มูลค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัมูลค่าเงนิกูย้มืจากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอที่จะลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถงึจ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 

3. มกีารจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต ์ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืผู้
ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศดงักล่าว และไม่สามารถแก้ไขให้
ถูกตอ้ง  

4. ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตเีพื่อก่อตัง้ทรสัตใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท า
การนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 

ในกรณีขา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  จะพจิารณาคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์โดยการโอนเงนิหรอืช าระเป็น
เชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผู้จองซือ้หน่วยทรสัต์ภายใน 14 วนั นับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ตาม
สดัส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ การคืนเงินค่าจองซื้อจะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
นอกจากนี้ เมื่อมกีารยกเลกิการเสนอขายไม่ว่าดว้ยเหตุใดดงักล่าว ทแีมนจะแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตด์งักล่าว 

 
หากผู้จ ัดการการจัดจ าหน่าย  ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อัน

เน่ืองจากความผดิพลาดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย   ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  จะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
7.5 ต่อปี นบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย  ช าระคนืเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 
 

3. ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 
- ไม่ม ี- 

 
4. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์
ปจัจุบนั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัหน้าทีเ่ป็น

นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ให้กบัทแีมน และให้บรกิารรบัฝากใบทรสัต์ที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผู้จองซื้อ
สามารถใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ เพื่อขอให้น าหน่วยทรสัต์ที่ตนได้รบัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซื้อขายแบบไร้
ใบทรสัต์ (Scripless System) ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหน่วยทรสัต์ไดท้นัททีีห่น่วยทรสัต์ไดร้บัอนุญาต
ใหเ้ริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่แตกต่างกบักรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ ซึง่ผู้
จองซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์ 

ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหด้ าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหน่วยทรสัตไ์วใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้
มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ทแีมนจะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั 
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชี
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ฝากหน่วยทรสัต์อยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทึกยอด
บญัชจี านวนหน่วยทรสัตท์ีผู่จ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการ
จดัสรรไดท้นัททีีห่น่วยทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณี
ที่ผู้จองซื้อเลือกให้ทีแมนด าเนินการตาม (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบญัชีซื้อขาย
หลกัทรพัย์ทีผู่จ้องซือ้ประสงค์จะฝากหน่วยทรสัต์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าว มฉิะนัน้แลว้ ที
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แมน ขอสงวนสทิธใินการฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ตาม (2) ที่
จะกล่าวไวด้า้นล่างนี้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  

(2) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคจ์ะใช้บรกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 กรณี
นี้ ทแีมนจะด าเนินการน าหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลา
การจองซื้อ ทัง้นี้ผู้จองซื้อต้องปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ หรอืกฎเกณฑต่์างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึกฎหมายของรฐั
ต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ดว้ย ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถ
ขายหน่วยทรสัต์ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้การจะฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอก “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองซือ้หลกัทรพัย์
เฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งใหแ้ก่
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยด์ว้ย ซึง่หากไม่จดัท าเอกสารตามทีก่ าหนดขา้งตน้อย่างครบถ้วน ทแีมนขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ด าเนินการออกเป็นใบทรสัต์ให้แทน และจะจดัส่งให้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และหากผู้จองซื้อ
ตอ้งการถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อได้
ทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัตต์ามอตัราทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

 

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์โดยให้ออกใบทรสัต์ในนามของผู้จองซื้อ ทีแมนโดยศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อที่อยู่ที่
ระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัตภ์ายใน 15 วนั นบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บั
การจดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะ
ได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หน่วยทรสัต์ของทีแมนได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 
 
ทัง้นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรอื ขอ้มูลที่ผู้จองซื้อระบุไม่สมัพนัธ์กนัหรอืไม่

ชดัเจน หรอืไม่ไดร้ะบุรหสัสมาชกิบรษิัทหลกัทรพัย ์ชื่อบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืหมายเลขบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ย่างใด
อย่างหนึ่ง ทีแมนขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกเป็นใบทรัสต์ให้แทน และทีแมนจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร 
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ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนฉบบันี้แล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการบรหิารของ
บรษิทั ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้อง
แจง้ในสาระส าคญั 

นอกจากนี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีด่ ีและระบบ
การบรหิารจดัการที่รดักุมเพยีงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัและกองทรสัต์มคีวามถูกต้องครบถ้วน  รวมทัง้
เพื่อใหก้ารจดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และประโยชน์ของกองทรสัต์ 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร ก ากบัไว ้ ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้   
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย อมร จุฬาลกัษณานุกลู  กรรมการบรหิาร [อมร จฬุาลกัษณานุกลู] 
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
ผูร้บัมอบอ านาจในการลงชื่อก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร ผูร้บัมอบอ านาจ [วรษิฐา เลศิทวิากร] 
 

  



ส่วนที ่4 การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

ส่วนที ่4  

 

ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
1. การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนฉบบันี้แลว้ และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการของบรษิัท 
ขา้พเจา้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลทีค่วรต้อง
แจง้ในสาระส าคญั 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มเีหตุอนั
ควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย สรร วเิทศพงษ ์ กรรมการอสิระ [สรร วเิทศพงษ]์ 
นาย โสภณ บุณยรตัพนัธุ ์ กรรมการอสิระ [โสภณ บุณยรตัพนัธุ]์ 
นาย วรีพนัธ ์พลูเกษ กรรมการบรษิทั [วรีพนัธ ์พลูเกษ] 
นาย ชาย วนิิชบุตร กรรมการบรษิทั [ชาย วนิชิบุตร] 
Mr. Okubo Kiyoshi กรรมการบรษิทั [Okubo Kiyoshi] 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ผูร้บัมอบอ านาจในการลงชื่อก ากบัเอกสาร 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นางสาว วรษิฐา เลศิทวิากร ผูร้บัมอบอ านาจ [วรษิฐา เลศิทวิากร] 
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2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาทางการเงิน  
ขา้พเจา้ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัทีเ่สนอขายหน่วยทรสัต์ ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลใน

หนงัสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้อง
ครบถว้นไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง รายงานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์จะลงทุน ในหนังสอืชี้ชวนฉบบันี้ ที่
ขา้พเจา้ใช้ขอ้มูลจาก จาก รายงานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัท าโดยบรษิทัไนทแ์ฟรค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ลงวนัที ่1 เมษายน 2557 และ รายงานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดัท าโดยบรษิทัเน็กซสั พรอพเพอร์ตี ้
คอนซลัแทนท ์จ ากดั ลงวนัที ่1 เมษายน 2557 ซึง่ขา้พเจา้เหน็ว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างด ี   

 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
 

นาย ประเสรฐิ ดจีงกจิ ผูร้บัมอบอ านาจ [ประเสรฐิ ดจีงกจิ] 
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เอกสารแนบ 1 
รา่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์



  

  

ร่างฉบบัวนัท่ี [] พฤศจิกายน 2557 

วนัท่ี       2557 

 

 บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด  

และ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด  

 

   

 

 

สัญญำก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน 
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1 

สัญญำก่อตัง้ทรัสต์ 
ของ 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน 

สัญญำฉบับนีท้ าขึน้เมื่อวนัท่ี  2557 โดยและระหวา่ง 

1 บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด ส านกังานจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขที่ 175 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 13/1 
ห้อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ (ผู้ก่อตัง้ทรัสต์) และ
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เมื่อการก่อตัง้ทรัสต์ส าเร็จ (ผู้จัดกำรกองทรัสต์) 

2 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกัด ส านกังานจดทะเบยีนตัง้อยูเ่ลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี ้
ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี เมื่อ
การก่อตัง้ทรัสต์ส าเร็จ (ทรัสต)ี 

โดยที่  

(ก) สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อก่อตัง้ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

(ข) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับท่ีจะเข้าเป็นและปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมือ่การก่อตัง้ทรัสต์
ส าเร็จ และมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(ค) ทรัสตีมคีวามประสงค์และยอมรับท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีของทรัสต์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่
เป็นทรัสตีตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว   

คู่สัญญำจึงตกลงกนัเข้าท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีโ้ดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 ค ำนิยำม 

ค าหรือข้อความที่ปรากฏในสญัญาฉบบันี ้หากมิได้มกีารก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี  ้

กฎหมำยหลักทรัพย์  หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ)  
และประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ กฎ ระเบียบค าสัง่ หนงัสอืเวียน หนงัสอื
ซกัซ้อมความเข้าใจ หนงัสอืผอ่นผนัและกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวข้อง ทัง้ทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนั และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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กลุ่มบุคคลเดียวกนั หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งห รือ
หลายลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  และประกาศอื่น
ใดตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของ
กองทรัสต์ 

หมายถึง รำยได้สุทธิจำกสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร บวกค่า
สนิไหมทดแทนท่ีกองทรัสต์ได้รับอนัเนื่องมาจากประกนัภยั
ทรัพย์สนิประเภทประกนัภยัแบบสรรพภยั หกัด้วยค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ ในการด าเนินการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์
ภายใต้ข้อ 22.3 ของสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ฉบบันี)้  

กำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป หมายถึง การ เพิ่ มทุนของกองท รัส ต์ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่ให้อ านาจผู้จัดกำรกองทรัสต์ก าหนดหรือ
เห็นชอบวตัถปุระสงค์การออกและจดัสรรหน่วยเพิ่มทนุแต่ละ
คราวตามความเหมาะสม 

กำรประเมินมูลค่ำ หมายถึง การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิท ธิการเช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนโดยเป็นการประเมินอย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัด
สิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เ ง่ือนไขและข้อจ ากัดทาง
กฎหมายข้อจ ากดัอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบนั และรายละเอียดอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
การส ารวจทรัพย์สนิตามสภาพที่เป็นอยู ่

กำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำ หมายถึง การเสนอความเห็นเก่ียวกบัมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมิได้มีการส ารวจ
ทรัพย์สนิ 

กำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ หมายถึง การดแูลรักษาให้อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์อยูใ่น
สภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหำริมทรัพย์
ดงักลา่วด้วย ตามที่กฎหมำยหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 
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กำรให้เช่ำ/ให้เช่ำ  หมายถึง การให้เชา่หรือการให้เชา่ชว่งอสังหำริมทรัพย์ หรือการให้ใช้
พืน้ที่ในท านองเดียวกบัการให้เช่าหรือการให้ใช้พืน้ที่ท่ีมีการ
เรียกคา่ตอบแทน และการให้บริการที่เก่ียวเนื่องกบัการให้เช่า 
การให้เชา่ช่วง หรือการให้ใช้พืน้ทีด่งักลา่ว 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ค่ำเช่ำ หมายถึง คา่ตอบแทนที่ได้รับจากกำรให้เช่ำ การให้ใช้พืน้ท่ี หรือการ
ให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบักำรให้เช่ำหรือให้ใช้พืน้ท่ี แล้วแต่
กรณี 

คู่สัญญำ หมายถึง ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ และค าวา่ คูส่ญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ หมายถึง ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

ตลำดหลกัทรัพย์  หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทรัพย์สินของกองทรัสต์  หมายถึง เงินที่ได้จากการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ และ ทรัพย์สนิที่
กองทรัสต์ได้ลงทนุ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
อสังหำริมทรัพย์ สทิธิในอสังหำริมทรัพย์ สทิธิที่จะได้รับ
ช าระหนี ้และทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สนิอื่น รวมถึงดอกผล
ของทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ทรัพย์สินหลกั หมายถึง ทรัพย์สนิหลกัที่กองทรัสต์สามารถลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทรัสต์ หรือ กองทรัสต์  หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

ทรัสต ี หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทะเบียนหนว่ยทรัสต์ที่จดัท าขึน้ตามข้อ 5 ของสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ฉบบันี ้

ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ หมายถึง ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ 

ทุนช ำระแล้ว หมายถึง มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์ที่ช าระเต็มจ านวนแล้ว 
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นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทรัสตีหรือผู้ที่ทรัสตีมอบหมายให้ด าเนินการแทนในฐานะ
นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน หมายถึง บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ซึง่เป็นบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. วา่
ด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและ
ผู้ประเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทนุ  

ใบทรัสต์ หมายถึง เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ทีน่ำยทะเบียน
หน่วยทรัสต์ออกให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั หมายถึง บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ 

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ หมายถึง บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้เช่ำรำยย่อย หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนติิบคุคลที่เป็นผู้ เช่าตามสัญญำเช่ำ
และสัญญำบริกำร 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หมายถึง ผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ 

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้ท าหน้าที่
ช่วยเหลอืผู้จัดกำรกองทรัสต์ในเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบั
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

ผู้ลงทุนต่ำงด้ำว หมายถึง ผู้ลงทนุที่เป็นคนตา่งด้าวและนิตบิคุคลที่มีสทิธิในที่ดิน
เสมือนคนตา่งด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมาย
วา่ด้วยอาคารชดุ แล้วแตก่รณี 

ผู้สอบบัญช ี หมายถึง ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นบญัชี
รายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี  
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พ.ร.บ. ทรัสต์ หมายถึง พระราชบญัญตัิทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ประกำศ ทจ. 49/2555 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 49/2555 
เร่ือง การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2555 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์หกัด้วยหนีส้นิ ซึง่ค านวณตาม
วิธีที่ก าหนดในข้อ 16.3 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

มูลค่ำหน่วยทรัสต์ หมายถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่ค านวณ 

รำยได้สุทธิจำกสัญญำเช่ำและ
สัญญำบริกำร 

หมายถึง รายได้ที่ได้รับมาจากสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร ซึง่
รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะคา่เชา่และคา่บริการ และเงินคา่
สนิไหมทดแทนท่ีกองทรัสต์ได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจ
หยดุชะงกัในสว่นของทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ (หาก
มี) หกัด้วยหนีส้งสยัจะสญูจากสัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร 

วันท ำกำร หมายถึง วนัใดๆ ท่ีไมใ่ชว่ันหยุดท ำกำร 

วันหยุดท ำกำร หมายถึง วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัหยดุตามประกาศธนาคารแหง่
ประเทศไทย 

สถำบันกำรเงนิ  หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ
สถาบนัการเงิน 

ส ำนักงำน หรือ ส ำนักงำน ก.ล.ต.  หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

สัญญำเช่ำ/สัญญำเช่ำและสัญญำ
บริกำร 

หมายถึง สญัญาเชา่ สญัญาบริการ และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ 

สัญญำแต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หมายถึง สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ส าหรับทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
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ไทคอน ระหวา่ง ทรัสตี และ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

หน่วยทรัสต์ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทรัสต์ 

อสังหำริมทรัพย์ หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

อำคำรคลังสินค้ำ หมายถึง ทรัพย์สินของกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นอาคารคลังสินค้า
และ/หรือโรงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บสินค้า รวมถึง
ส่วนควบของอาคารคลังสินค้าและ/หรือโรงงานที่ มี
วตัถปุระสงค์เพื่อใช้เก็บสนิค้าที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

อำคำรโรงงำน หมายถึง ทรัพย์สินของกองทรัสต์ในสว่นที่เป็นอาคารโรงงาน รวมถึง 
สว่นควบของอาคารโรงงานทีก่องทรัสต์เข้าลงทนุ 

2 กำรก่อตัง้กองทรัสต์  

2.1 ลกัษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร  

(ก) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ซึง่ก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ฉบบันี ้โดยการก่อตัง้ทรัสต์มีผลสมบรูณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการทรัพย์สนิเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

(ข) กองทรัสต์ไมม่ีสถานะเป็นนิติบคุคล โดยเป็นกองทรัพย์สนิท่ีอยูใ่นช่ือและอ านาจการจดัการของทรัสตี 

(ค) การจดัการกองทรัสต์ จะกระท าโดยทรัสตี และผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของทรัสตีและ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทัง้นี ้ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์  และทรัสตีมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบั
นีแ้ละตามกฎหมาย และการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ในสว่นของการลงทนุในทรัพย์สินอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีมอบหมายให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้จดัการลงทนุในทรัพย์สินอื่นดงักลา่ว 
โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื่นท่ีสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายและทรัส
ตใีห้ความเห็นชอบเป็นผู้ด าเนินการดงักลา่วได้ 

(ง) ผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นผู้ที่มีวิชาชีพซึง่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยความ
ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อ
ประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี)  
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2.2 ช่ือ อาย ุประเภท และวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

(ก) ช่ือกองทรัสต์ (ไทย)  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ไทคอน 

(ข) ช่ือกองทรัสต์ (องักฤษ)  

TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

(ค) ช่ือยอ่ของกองทรัสต์  

TREIT 

(ง) ประเภทกองทรัสต์  

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสังหำริมทรัพย์ 

(จ) อายกุองทรัสต์  

ไมก่ าหนดอายกุองทรัสต์ 

(ฉ) วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์  

เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ทัง้ในและตา่งประเทศ และน า
เงินท่ีได้จากการระดมเงินทนุไปซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รับโอนซึง่อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เชา่ ตลอดจนท าการ
ปรับปรุง เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิตา่งๆ ที่กองทรัสต์ได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ 
ไมว่า่จะเป็นกำรให้เช่ำ และ/หรือขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพือ่ประโยชน์ของทรัพย์สนิ เพื่อมุง่ก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแกก่องทรัสต์และผู้ถอืหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื่น และ/หรือ
หลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เก่ียวข้องก าหนด นอกจากนี ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัปิด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้แรก และภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัปิดการจองซือ้และช าระเงินคา่
หน่วยทรัสต์ ในกรณีของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ตอ่ๆ ไป โดยผู้ถอืหน่วยทรัสต์และผู้ลงทนุ
ทัว่ไปจะสามารถท าการซือ้/ขายหน่วยทรัสต์ในตลำดหลกัทรัพย์ได้เมื่อปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
และวิธีปฏิบตัิของตลำดหลกัทรัพย์ หลงัจากทีต่ลำดหลักทรัพย์รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว  
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2.3 รายละเอียดและข้อตกลงของผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ก) ช่ือของผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์  

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

(ข) ที่อยูข่องผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์  

เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 13/1 ห้อง 1308  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

(ค) หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์  

02 679 6565 ตอ่ 215 

(ง) เว็บไซต์ของผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

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

(จ) ข้อตกลงของผู้ก่อตัง้ทรัสต์  

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ตกลงโอนเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดัการทรัพย์สนิ
เพื่อประโยชน์ของผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ และเมื่อกองทรัสต์มีผลสมบรูณ์แล้ว ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้า
เป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้

(ฉ) ข้อตกลงของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ตกลงเข้ารับดแูลจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี
โดยมีขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้ ตลอดจน
สัญญำแต่งตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์และข้อตกลงอื่นระหวา่งผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้าม)ี 

2.4 รายละเอียดและข้อตกลงของทรัสตี 

(ก) ช่ือของทรัสตี  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

(ข) ที่อยูข่องทรัสตี  

175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 
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(ค) หมายเลขโทรศพัท์ของทรัสตี  

0-2674-6488 

(ง) เว็บไซต์ของทรัสตี 

www.bblam.co.th 

(จ) ข้อตกลงของทรัสตี  

ทรัสตีตกลงเข้าถือทรัพย์สนิท่ีจะเป็นกองทรัสต์ ซึง่ผู้ก่อตัง้ทรัสต์โอนให้แกท่รัสตีด้วยความไว้วางใจให้
จดัการทรัพย์สนิดงักลา่ว เพื่อประโยชน์ของผู้ รับประโยชน์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

2.5 ผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามที่ปรากฏช่ือในทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี ้ 

2.6 ทรัพย์สนิท่ีจะให้เป็นกองทรัสต์  

ทรัพย์สนิท่ีจะให้เป็นกองทรัสต์ ได้แก่ เงินท่ีผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้รับจากการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง้แรก เงินกู้ยืม เงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายตราสารหนีต้ามหลกัเกณฑ์ทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนด  เงินท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์
ได้รับจากการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ตอ่ๆ ไป และทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ได้
ลงทนุ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ อสังหำริมทรัพย์ สทิธิในอสังหำริมทรัพย์ และหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด ทัง้นี ้
ทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทนุครัง้แรก เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

2.7 วนัท่ีจดัตัง้กองทรัสต์และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีม้ีผลสมบรูณ์  

กองทรัสต์ยอ่มก่อตัง้ขึน้ในวนัท่ีคู่สัญญำลงนามในสญัญาฉบบันี ้ และผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้โอนเงินท่ีได้จากการ
จ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ให้แกท่รัสต ี

3 หน่วยทรัสต์ 

3.1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เป็นหนว่ยทรัสต์ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและช าระเต็มมลูคา่ทัง้หมด 

3.2 สทิธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้แบง่ออกเป็นหนว่ย หนว่ยละเทา่ๆ กนั เรียกวา่หน่วยทรัสต์ ซึ่งให้สิทธิ
แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เทา่ๆ กนัในการเป็นผู้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์ 
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3.3 กองทรัสต์สามารถออกหน่วยทรัสต์ได้หลายชนิดตามที่ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจารณาเห็นสมควร
ตอ่ไป โดยจะต้องได้รับมติจากที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในกรณีที่มีการออกหน่วยทรัสต์หลายชนิดดงักลา่ว จะมีการแบง่ชนิดหน่วยทรัสต์ที่สามารถปฏิบตัิได้จริงและได้
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์โดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดจะได้รับแล้ว 
และจะมีการก าหนดสทิธิประโยชน์ที่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดจะได้รับเก่ียวกบั 

(ก) สทิธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนและการได้รับเงินคืนทนุเพื่อเลกิกองทรัสต์ 

(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ค) กรณีอื่นใดตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะ
ประกาศก าหนด 

3.4 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไมม่ีสทิธิขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

3.5 จ านวนหน่วยทรัสต์ 

จ านวนหน่วยทรัสต์ ได้แก่ จ านวนหน่วยทรัสต์ในการออกเสนอขายครัง้แรก รวมกบัจ านวนหน่วยทรัสต์จากการ
ออกเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ตอ่ๆ ไปทัง้หมด ทัง้นี ้ จ านวนหน่วยทรัสต์ในการออกเสนอขายครัง้แรกมีจ านวน  
หนว่ย  

3.6 มลูคา่รวมหน่วยทรัสต์ 

มลูคา่รวมหน่วยทรัสต์ ได้แก่ มลูคา่รวมหน่วยทรัสต์ในการออกเสนอขายครัง้แรก รวมกบัมลูคา่รวมหน่วยทรัสต์
จากการออกเสนอขายเพิ่มเตมิในครัง้ตอ่ๆ ไปทัง้หมดซึง่ค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ ทัง้นี ้มลูคา่รวมหน่วยทรัสต์ใน
การออกเสนอขายครัง้แรกมีจ านวน  บาท 

3.7 ข้อจ ากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราที่ส ำนักงำน ก.ล.ต.  หรือ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด ซึง่ในขณะท่ีท าสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ฉบบันีเ้ทา่กบัร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์  

(ข) ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย กองทรัสต์จะมีผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึง่เป็น
ผู้ลงทุนต่ำงด้ำวถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินจ านวนที่กฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดใดๆ ก าหนดสดัสว่นการ
ลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าวไว้ ซึ่งในขณะที่ท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีเ้ท่ากับร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  
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(ค) ผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จัดกำรกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราที่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด ซึ่งในขณะที่ท า
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีเ้ทา่กบัร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทรัสต์ โดยให้นับรวมหน่วยทรัสต์ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ก่อตัง้ทรัสต์หรือผู้จัดกำร
กองทรัสต์ด้วย  

(ง) ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนท าหน้าที่เป็นทรัสตีได้ไม่เกินอตัราที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด ซึ่งในขณะที่ท าสญัญาก่อตัง้  
ทรัสต์นีเ้ทา่กบัร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์  โดยให้
นบัรวมหน่วยทรัสต์ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัทรัสตีด้วย 

4 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

4.1 ข้อตกลงในการเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ข้อก าหนดตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ รวมถึงสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้
(หากมี) ผกูพนัผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ รวมถึงบคุคลใดๆ ทีใ่ช้สทิธิหรือประสงค์จะใช้สทิธิของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ และถือวา่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ รวมถึงบคุคลใดๆ ทีใ่ช้สทิธิหรือประสงค์จะใช้สทิธิของ 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว ได้เข้าท าและตกลงด้วยซึง่ข้อก าหนดตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้รวมถงึสญัญาแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ (หากมี)  และได้มอบอ านาจและตกลงให้ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์
ด าเนินการทัง้หลายตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ รวมถึงสญัญาแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ฉบบันี ้(หากม)ี 

4.2 สทิธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์ตามจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู ่

(ข) สทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทนุเมื่อเลกิกองทรัสต์ 

(1) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีสทิธิที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
17 ทัง้นี ้ ไมว่า่กรณีใด ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีสทิธิเรียกให้กองทรัสต์ช าระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่
เกินไปกวา่เงินก าไรหลงัหกัคา่ส ารองตา่งๆ  

(2) ในการคืนทนุเมื่อเลกิกองทรัสต์ สามารถพิจารณาด าเนินการคนืทนุเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สนิอยา่ง
อื่นได้ โดยผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีสทิธิได้รับเงินคืนทนุ ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สนิอื่นๆ ในการคืน
ทนุเมื่อเลกิกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ โดยทรัสตี
หรือผู้ท าหน้าที่แทนทรัสตี หรือผู้ที่รับมอบหมายจากทรัสตีหรือผู้ท าหน้าที่แทนทรัสตี (แล้วแต่
กรณี) จะด าเนินการแจกจ่ายเงินคืนทนุ ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สนิอื่นๆ ในการคืนทนุให้แก่ผู้
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ถอืหน่วยทรัสต์เมื่อเลกิกองทรัสต์ ทัง้นี ้ ไมว่า่ในกรณีใด ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีสทิธิเรียกให้คืน
เงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่สว่นทนุของกองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นต า่กวา่มูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ 

(ค) สทิธิในการได้รับเงินคืนทนุเมื่อมีการลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมกีารลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ตามข้อ 9 

(ง) สทิธิในการโอนหน่วยทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ แตท่ัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบไุว้
ตามข้อ 7 

(จ) สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อ 18  

(ฉ) สทิธิในการจ าน าหน่วยทรัสต์  

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามารถจ าน าหน่วยทรัสต์ได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีทรัสตี  
และ/หรือ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(ช) สทิธิอื่นๆ ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามที่ก าหนดในพ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมำยหลักทรัพย์ 

4.3 ความรับผิดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือทรัสตีในการช าระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่
กองทรัสต์ หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่หน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื่น
ใดเพิ่มเติมอีกส าหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนัน้ 

(ข) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไมม่ีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไมเ่พียงพอตอ่การช าระหนีใ้ห้แก่ 
ทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีข้องกองทรัสต์ ทัง้นี ้ทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และเจ้าหนีข้อง
กองทรัสต์จะบงัคบัช าระหนีไ้ด้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เทา่นัน้ 

4.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

การเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์มิได้กอ่ให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอืน่ๆ ระหวา่งผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ด้วยกนั 
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4.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ถอืหน่วยทรัสต์กบัทรัสตี 

การเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์ มิได้กอ่ให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทนระหวา่งผู้ถอืหน่วยทรัสต์กบั 
ทรัสต ี

4.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ถอืหน่วยทรัสต์กบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

การเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์มิได้กอ่ให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะตวัการตวัแทนระหวา่งผู้ถอืหน่วยทรัสต์กบั
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

4.7 ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ตีความสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีไ้ปในทางที่ก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดตามข้อ 4 
ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ 

5 กำรจัดท ำทะเบียนหน่วยทรัสต์  

5.1 ทรัสตีมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้จัดท าทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง ทรัสตีจะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้บริการ
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยอนโุลม 

5.2 ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จาก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ และเป็นผู้ที่ตลำดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ ซึ่งในขณะที่ท าสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนี ้ทรัสตีมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์และเป็นผู้ด าเนินการจดัท าทะเบียนหน่วยทรัสต์  

5.3 ทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายละเอียดทัว่ไปประกอบด้วย  

(1) ช่ือทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) จ านวนหน่วยทรัสต์ มลูคา่ที่ตราไว้ ทุนช ำระแล้ว และวนัเดือนปีที่ออกหน่วยทรัสต์ 

(3) ข้อจ ากดัในเร่ืองการโอน (ถ้าม)ี 

(ข) รายละเอียดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์แตล่ะรายประกอบด้วย 

(1) ช่ือ นามสกลุ สญัชาติ และที่อยูข่องผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(2) เลขทีห่น่วยทรัสต์ (ถ้าม)ี และจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ 

(3) วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
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(4) วนั เดือน ปี ท่ียกเลกิใบทรัสต์และออกใบทรัสต์แทนหรือออกใบทรัสต์ใหม ่(ถ้ามี) 

(5) เลขที่ค าร้องขอให้เปลีย่นแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบยีน (ถ้ามี) 
 

5.4 ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ถกูต้อง  

5.5 การช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธิหรือการจ ากดัสทิธิใดๆ แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายช่ืออยู่ใน
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ถือว่าทรัสตีได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

5.6 นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียนหน่วยทรัสต์ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสต์ไม่
เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไว้ในข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ในข้อ 3.7  หรือไม่เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

6 กำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ 

ในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์หรือใบทรัสต์ ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์สามารถเลอืกขอรับใบทรัสต์ใน
ช่ือของผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ (Scrip System) หรือจะเลอืกใช้บริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ (Scripless System) ก็ได้ โดยระบใุห้ชดัเจนในใบจองซือ้ 
ทัง้นี ้รายละเอยีดการด าเนินการกรณีออกใบทรัสต์และกรณีฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์มีดงัตอ่ไปนี ้ 

6.1 กรณีออกใบทรัสต์ 

(ก) การออกใบทรัสต์ในกรณีทัว่ไป 

(1) นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะท าการบันทึกช่ือผู้ จองซื อ้หน่วยทรัสต์ที่ ได้ รับการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดในใบ
จองซือ้หน่วยทรัสต์ เมื่อผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว 

(2) นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะจดัท าใบทรัสต์เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 2  ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนีใ้ห้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เลือกรับ
ใบทรัสต์ โดยใบทรัสต์จะได้รับการสง่ให้แกผู้่ถอืหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

(ข) การออกใบทรัสต์ในกรณีมีการโอนหน่วยทรัสต์ 

ในกรณีมีการโอนหน่วยทรัสต์ นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะออกใบทรัสต์ฉบบัใหมใ่ห้แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาทีน่ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
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(ค) การออกใบทรัสต์กรณีที่ใบทรัสต์สญูหาย ลบเลอืน หรือช ารุดในสาระส าคญั 

(1) ในกรณีที่ใบทรัสต์สญูหาย ลบเลอืน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทีเ่ลอืกขอรับ
ใบทรัสต์สามารถยื่นค าขอให้นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์ฉบบัใหมเ่พื่อทดแทน
ใบทรัสต์ที่สญูหาย ลบเลอืน หรือช ารุดในสาระส าคญัได้ โดยนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะออก
ใบทรัสต์ฉบบัใหมใ่ห้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาทีน่ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด ทัง้นี ้ หากเป็นกรณีที่ใบทรัสต์สญูหาย ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ต้องแสดง
หลกัฐานการสญูหาย อาทิเช่น ส าเนารายงานประจ าวนัรับแจ้งเป็นหลกัฐานของส านกังานต ารวจ
แหง่ชาติ (ใบแจ้งความ) ตอ่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ เพื่อขอรับใบทรัสต์ฉบบัใหม ่ ตาม
หลกัเกณฑ์ทีน่ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(2) ในการออกใบทรัสต์ฉบบัใหม ่ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออกใบทรัสต์ฉบบั
ใหม ่(ถ้าม)ี ตามที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

6.2 กรณีฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ 

(ก) ทรัสตีหรือผู้ที่ทรัสตีมอบหมายให้ด าเนินการแทนในฐานะนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะท าการบนัทึกช่ือผู้
จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทะเบียน
หน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เมื่อผู้ จองซือ้หน่วยทรัสต์ได้ช าระเงินค่าซือ้
หน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว 

(ข) นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะน าหน่วยทรัสต์ฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้หรือของบคุคลที่ได้รับ
การแตง่ตัง้จากผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อผู้จองซือ้ที่มีอยู่กบับริษัทสมาชิกของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ตามที่ผู้จองซือ้แสดงความจ านงไว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

(ค) ในกรณีของการน าหน่วยทรัสต์ฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ผ่านนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (Broker) 
หรือการน าหน่วยทรัสต์ฝากเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้จาก ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อผู้
จองซือ้นัน้ นายหน้าค้าหลกัทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ดงักล่าวจะเป็นผู้ออกหลกัฐานต่างๆ เพื่อ
แสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ให้กบัผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึง่จะเป็นไปตามระบบงานของแตล่ะแหง่ 

7 กำรโอนหน่วยทรัสต์และข้อจ ำกัดกำรโอน 

7.1 การโอนหน่วยทรัสต์สามารถท าได้สองวิธี คือ การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบมีใบทรัสต์ และการโอนหน่วยทรัสต์
ในระบบไร้ใบทรัสต์ 

(ก) วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบมีใบทรัสต์  

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์จะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์ไปยงันำย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบส าคญัการโอนหน่วยทรัสต์ที่ลงนามโดยผู้
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โอนและผู้ รับโอน พร้อมทัง้แนบเอกสารการโอนหน่วยทรัสต์ตามที่นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะก าหนด 
การโอนหน่วยทรัสต์ให้มีผลบงัคบัและได้รับการรับรองเมื่อนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ท าการบนัทกึรายช่ือ
ผู้ รับโอนในทะเบียนหน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ ผู้ โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ 
(ถ้ามี) ตามทีน่ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(ข) วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์  

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุ
โดยนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ทัง้นีผู้้ โอนจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้าม)ี ตามที่นำยทะเบียน
หน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ก าหนด 

7.2 ข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์  

กองทรัสต์ไมม่ีข้อจ ากดัการโอนหน่วยทรัสต์ อยา่งไรก็ด ี ในกรณีที่การโอนหน่วยทรัสต์จะท าให้ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์รายใดถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจ ากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามข้อ 3.7  
นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์จะปฏิเสธการโอนหน่วยทรัสต์ในสว่นท่ีจะท าให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกิน
ข้อจ ากดัในการถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 3.7 

8 กำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 

8.1 ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจและเป็นผู้ด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

8.2 กองทรัสต์สามารถเพิ่มทนุได้เมื่อมีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อลงทนุในทรัพย์สินอื่นใด
ตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะประกาศ
ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลัก 

(ข) เพื่อด าเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมอสังหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้มาจากการ
ลงทนุให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ หรือเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพตลาด หรือ
ความต้องการของลกูค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(ค) เพื่อน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุมาช าระหนีเ้งินกู้ยืมของกองทรัสต์ 

(ง) เพื่อเหตุอื่นตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุประกาศก าหนด 
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(จ) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามหลกัเกณฑ์และสดัส่วนในประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าหนด
เก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(ฉ) วตัถปุระสงค์อื่นตามที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งต้องไม่
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่พ.ร.บ. ทรัสต์ และ/หรือส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

8.3 ประเภทของการเพิ่มทนุ 

กองทรัสต์อาจเพิ่มทนุได้ในลกัษณะที่เป็นกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป หรือการเพิม่ทนุแบบก าหนด
วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ  

8.4 กระบวนการเพิ่มทนุ 

การเพิม่ทนุของกองทรัสต์จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์การก่อตัง้กองทรัสต์และกฎหมำยหลักทรัพย์ โดย
กระบวนการเพิ่มทนุส าหรับการเพิ่มทนุแตล่ะประเภท มีดงันี ้

(ก) กรณีการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

(1) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามวิธีทีก่ าหนดไว้ในข้อ 18 เพื่อขอมติจาก
ที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ให้มีการเพิ่มทนุ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) ใน 4 (สี)่ 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(2) หากเป็นการเพิม่ทนุโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์บาง
ราย ต้องไมม่ีผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึง่ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการเพิม่ทนุ 

(3) เมื่อได้รับมตจิากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการขออนญุาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์กบัส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยระบขุ้อมลูที่มใีนหนงัสอืเชิญประชมุเพื่อขอมติจากผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้จดัสง่ร่างหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่เตมิให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
พิจารณา  

(4) เมื่อส ำนักงำน ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่เตมิ โดยต้องจดัสง่ แจกจา่ย หรือจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนท่ีมีสาระส าคญัไม่
ตา่งจากฉบบัร่างที่ผา่นการเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้แกผู่้ลงทนุ 

(5) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไปจะเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบริษัทจด
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ทะเบียนโดยอนโุลม และตามแนวทางทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้าม)ี 

(6) การเพิม่ทนุต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึง่) ปีนบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีมติ
อนมุตัิให้เพิ่มทนุ 

(ข) กรณีเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ  

(1) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามวิธีทีก่ าหนดไว้ในข้อ 18 เพื่อขอมติจาก
ที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ให้มีการเพิ่มทนุ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) ใน 4 (สี)่
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(2) หากเป็นการเพิม่ทนุโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์บาง
ราย ต้องไมม่ีผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึง่ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้านการเพิม่ทนุ  

(3) เมื่อได้รับมตจิากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการขออนญุาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์กบัส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยระบขุ้อมลูที่มใีนหนงัสอืเชิญประชมุเพื่อขอมติจากผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้จดัสง่ร่างหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่เตมิให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
พิจารณา 

(4) เมื่อส ำนักงำน ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่เตมิ โดยต้องจดัสง่ แจกจา่ย หรือจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนท่ีมีสาระส าคญัไม่
ตา่งจากฉบบัร่างที่ผา่นการเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้แกผู่้ลงทนุ 

(5) การจดัสรรหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ จะเป็นไปตาม
อตัราและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ เก่ียวกบัการเพิม่
ทนุของบริษัทจดทะเบียนโดยอนโุลม และตามแนวทางที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอยีด
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิ (ถ้าม)ี 

(ค) ภายใต้บงัคบัข้อ 0 ในการเพิ่มทนุของกองทรัสต์เพื่อไปลงทนุในทรัพย์สิน ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถ
ลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วได้ก่อนการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

(1) ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะแจ้งเร่ืองข้างต้นให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแต่
วนัที่ปรากฏข้อเทจ็จริงที่เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซือ้
หน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัแต่
วนัที่ปรากฏข้อเทจ็จริงที่เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตามสดัสว่นของเงินคา่จอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ 
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(2) หากผู้จัดกำรกองทรัสต์ไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจาก
ความผิดพลาดของผู้จัดกำรกองทรัสต์เอง ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่
ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์ช าระเงิน
คา่จองซือ้จนครบถ้วน 

8.5 ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมซึง่ได้ผา่นกระบวนการวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก
และอปุกรณ์ตามที่ได้ก าหนดในข้อ 10.3(ข) และหากเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดกำรกองทรัสต์
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ 14  

8.6 ในกรณีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
กระบวนการเพิ่มทุนเป็นอย่างอื่น ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์แล้ว หากกระบวนการเพิ่มทนุดงักลา่วไมก่่อให้เกิดผลกระทบทางลบในสาระส าคญั
แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

9 กำรลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ 

9.1 ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ 

9.2 กองทรัสต์สามารถลดทุนช ำระแล้วได้เมื่อมีวตัถปุระสงค์ในการลดทุนช ำระแล้วดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เมื่อกองทรัสต์มีสภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเหลอือยูภ่ายหลงัการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือการตดัจ าหน่าย
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่
แล้ว 

(ข) มูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ลดลงจากการประเมินมูลค่า หรือการสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ 

(ค) กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุเพื่อให้ได้มาซึง่อสังหำริมทรัพย์เพิ่มเติม แตป่รากฏเหตขุดัข้องในภายหลงัท าให้ไม่
สามารถได้มาซึง่อสังหำริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ง) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตตุ้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทรัสต์ตามรายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในข้อ 17.2 

(จ) เฉพาะในการลงทุนครัง้แรกของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์ระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ทัง้หมดที่ระบุในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล แต่ผู้จัดกำรกองทรัสต์พิจารณาลงทนุใน
ทรัพย์สินที่เป็นอสังหำริมทรัพย์บางรายการ และมีเงินสว่นที่เหลือจากจ านวนเงินที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์
ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) กรณีอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ได้ 
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(ช) เหตุอื่นตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด   

9.3 กระบวนการลดทุนช ำระแล้ว มีดงันี ้

(ก) การลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์จะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้
กองทรัสต์ และกฎหมำยหลักทรัพย์ 

(ข) ในการลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ด าเนินการลดทนุช าระแล้วด้วยวิธีการลดมลูค่า
หนว่ยทรัสต์ให้ต ่าลงเทา่นัน้ 

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิให้ลดทุนช ำระแล้ว เว้นแต่
ในกรณีการลดทนุตามเหตทุี่ก าหนดในข้อ 9.2(ก) - 9.2(จ) ผู้จัดกำรกองทรัสต์สามารถด าเนินการลดทุน
ช ำระแล้วได้โดยไม่ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นการลดทุนช ำระแล้วตามเหตอุื่นใดที่ไม่
จ าเป็นต้องได้รับมติจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ง) เมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 9.3(ค) แล้ว หรือกรณีเป็นการลดทุนช ำระแล้วตามเหตุที่
ก าหนดในข้อ  9.2(ก) - 9.2(จ) หรือเป็นการลดทนุตามเหตอุื่นใดที่ไมจ่ าเป็นต้องได้รับมติจาก 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ด าเนินการเฉลี่ยเงินที่ได้จากการลดทุนช ำระแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ืออยู่ในสมุด
ทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ โดยค านวณมูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่ใช้ใน
การลดทุนช ำระแล้วจากมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เงินท่ีเฉลีย่คืนต้องไมไ่ด้มาจากเงินก าไรของกองทรัสต์ 

(2) จดัให้มีข้อมลูเก่ียวกบัการลดเงินทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ทกุครัง้ไว้ในเว็บไซต์ของทรัสตีหรือ
เว็บไซต์ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบได้ โดยมข้ีอมลูตามที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ด าเนินการลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์เสร็จสิน้แล้ว ผู้จัดกำร

กองทรัสต์ต้องรายงานมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทุนช ำระแล้วตอ่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีด าเนินการลดทนุแล้วเสร็จ 

9.4 ในกรณีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
กระบวนการลดทนุเป็นอยา่งอื่น ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว หากกระบวนการลดทนุดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในสาระส าคญัแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 
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10 กำรลงทุนของกองทรัสต์  

10.1 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ได้แก่  อสังหำริมทรัพย์และหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด ทัง้นี ้การ
ลงทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 และตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

10.2 การลงทนุของกองทรัสต์มีสองประเภท คือ การลงทนุในทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ และการลงทนุในทรัพย์สนิอื่น 

10.3 การลงทนุในทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์  

(ก) นโยบายลงทนุและประเภททรัพย์สินหลักทีก่องทรัสต์จะลงทนุ รวมทัง้ข้อจ ากดัการลงทนุ มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในอสังหำริมทรัพย์ประเภทท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างลกัษณะที่เป็น 
โรงงาน คลงัสนิค้า และ/หรือส านกังาน เพ่ือได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิ สทิธิครอบครอง หรือสทิธิการเชา่ 
(รวมถึงสทิธิการเช่าชว่ง) อสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิอนัเป็นสว่นควบหรืออปุกรณ์ของ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทนุเป็นไปตามรายละเอียดที่
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และตามที่ได้รับการแก้ไขเป็นครัง้คราว 

(2) กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิอื่นใดที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั  

(3) ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่สทิธิครอบครองต้องเป็นการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ทีม่ีการออก น.ส. 3 ก. 
หรือเป็นการได้มาซึง่สทิธิการเชา่ในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการออกตราสารแสดงกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 

(4) อสังหำริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์ได้มาต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือมีข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมคีวามเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยูภ่ายใต้
บงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือการมีข้อพิพาทนัน้ไมก่ระทบตอ่การหาประโยชน์จากอสังหำริมทรัพย์
ดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั และเง่ือนไขการได้มาซึง่อสังหำริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์โดยรวม   

(5) การท าสญัญาเพื่อให้ได้มาซึง่อสงัหำริมทรัพย์ไมม่ีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใดๆ ที่อาจมีผลให้
กองทรัสต์ไมส่ามารถจ าหนา่ยอสังหำริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะท่ีมีการจ าหนา่ย)  หรือ
อาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าทีม่ากกวา่หน้าที่ปกติที่ผู้ เช่าพงึมเีมื่อสญัญาเชา่สิน้สดุลง เช่น ข้อตกลง
ที่ให้สทิธิแก่คูส่ญัญาในการซือ้อสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีการก าหนด
ราคาไว้แนน่อนลว่งหน้า เป็นต้น  



 

22 

(6) อสังหำริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิอื่นใดตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลัก ที่ได้มาพร้อมจะน าไป
จดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) ของมูลค่ำหน่วยทรัสต์ที่ขอ
อนญุาตเสนอขาย (ถ้ามีในแตล่ะครัง้) รวมทัง้จ านวนเงินกู้ยืม (หากมี) 

(7) กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการที่ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จได้ โดยมลูคา่ของเงินลงทนุท่ีจะท าให้
ได้มาและใช้พฒันาอสังหำริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อน าไปจดัหาประโยชน์ ต้องไมเ่กินร้อยละ 10 
(สบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดง
ได้วา่จะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื่อการพฒันาดงักลา่ว โดยไมก่ระทบกบัความอยูร่อดของ
กองทรัสต์ด้วย 

(8) อสังหำริมทรัพย์ที่ได้มาต้องผา่นกำรประเมินมูลค่ำเป็นเวลาไมเ่กิน 6 (หก) เดือนกอ่นวนัยื่นค าขอ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. อยา่งน้อย 2 (สอง) ราย 

(9) เฉพาะการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัในครัง้แรก อสังหำริมทรัพย์ที่ได้มามมีลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ 
500 (ห้าร้อย) ล้านบาท 

(10) กรณีเป็นการลงทนุในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นการลงทนุใน
อสังหำริมทรัพย์ตามข้อ 10.3(ก)(1) - Error! Reference source not found. ข้างต้นผา่นการถือ
หุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสต์ตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้โดยการลงทนุดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก. กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วในอตัราสว่นตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด ซึง่ในขณะท่ีท า
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีไ้ด้แก่อตัราสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99 (เก้าสบิเก้า) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99 (เก้าสบิเก้า) ของจ านวนสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทนัน้  

ข. แสดงได้วา่มีมาตรการหรือกลไกที่จะท าให้ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์สามารถดแูลและ
ควบคมุให้บริษัทดงักลา่วมีการประกอบกิจการเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ และ
หลกัเกณฑ์ในประกาศของส ำนักงำน ก.ล.ต. ในท านองเดยีวกบักรณีที่กองทรัสต์ลงทนุใน
ทรัพย์สินหลกันัน้โดยตรง  

(11) กรณีที่เป็นการได้มาซึง่อสังหำริมทรัพย์ หากราคาที่ได้มาสงูกวา่ราคาประเมินต ่าสดุที่บริษัท
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิได้จดัท าขึน้ลว่งหน้าก่อนการได้มาซึง่อสงัหำริมทรัพย์เป็นเวลาไมเ่กิน 1 
(หนึง่) ปีเกินกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ให้แสดงข้อเทจ็จริงและเหตผุลของการได้มาในราคาดงักลา่วไว้ด้วย 
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(ข) วิธีการได้มาซึง่ทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์ 

(1) ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการดงัตอ่ไปนีก้่อนการได้มาซึง่ทรัพย์สินหลักแตล่ะครัง้  

ก. ต้องตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ข้อมลูและสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมลูด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง โดยในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า 
หรือผู้ โอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจดัให้มีทีป่รึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงักลา่วด้วย  

ข. ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลักอยา่งน้อยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 13  

ค. ในกรณีที่กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความเสีย่งหรือการเยียวยาความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า และ
เปิดเผยมาตรการป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วตอ่ทรัสตีและผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(2) การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลักเพิ่มเติมต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

ก. การได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลักเพิ่มเติมต้องเป็นไปตามสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ที่ดีทีส่ดุของกองทรัสต์ มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทีเ่ป็น
ธรรม คา่ใช้จา่ยในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้าม)ี อยูใ่นอตัราทีเ่ป็น
ธรรมและเหมาะสม และผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธรุกรรม ไมม่ีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจเข้าท าธุรกรรมนัน้  

ข. ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  

ค. ในกรณีที่เป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมที่มมีลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 10 (สบิ) ของมลูคา่
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ (board of 
directors) ของผู้จัดกำรกองทรัสต์  

ง. ในกรณีที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักข้างต้น จะค านวณตาม
มลูคา่การได้มาซึง่ทรัพย์สนิทัง้หมดของแตล่ะโครงการที่ท าให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ 
ซึง่รวมถึงทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการดงักลา่ว 
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จ. ในการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

1) ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้าที่ในการจดัให้เอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญ
ประชุม แล้วแต่กรณี แสดงความเห็นของ ผู้จัดกำรกองทรัสต์เก่ียวกับลักษณะ
ธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อ 10.3(ข)(2)ก พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบที่ชดัเจน  

2) ทรัสตีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์เพือ่ให้ความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะ
ของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายที่
เก่ียวข้องหรือไม ่ 

(ค) วิธีการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลักและอปุกรณ์  

(1) ก่อนการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลัก ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจดัให้มีกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินหลกัตามข้อ 13 

(2) การจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลกัต้องกระท าโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการตามข้อ 10.3(ข)
(2)ก มีระบบในการอนมุตัิตามข้อ 10.3(ข)(2)ข - 10.3(ข)(2)ง และมีกระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์เช่นเดยีวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิตามข้อ  
10.3(ข)(2) 

(3) การจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลักทีเ่ข้าลกัษณะการจ าหนา่ยทรัพย์สนิหลักก่อนครบ 1 (หนึง่) ปีนบัแต่
วนัท่ีกองทรัสต์ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกันัน้ หรือการจ าหนา่ยทรัพย์สินหลกัทีก่องทรัสต์ได้มาซึง่
กรรมสทิธ์ิให้แกเ่จ้าของเดิม นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดใน ข้อ 10.3(ค)(2) แล้ว จะต้อง
เป็นกรณีที่เป็นเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จัดกำรกองทรัสต์
ด้วย 

10.4 การลงทนุในทรัพย์สนิอื่น  

กองทรัสต์อาจลงทนุในทรัพย์สนิอื่น นอกเหนือจากการลงทนุในทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ได้ดงันี ้ 
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(ก) ประเภทของทรัพย์สนิอื่นที่กองทรัสต์จะลงทนุ 

กองทรัสต์อาจลงทนุในทรัพย์สนิอื่นเพื่อการบริหารสภาพคลอ่งหรือหาดอกผลจากทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตัว๋เงินคลงั 

(3) พันธบัตรหรือหุ้ นกู้ ที่ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้ ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(5) บตัรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไมม่ีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

(6) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั โดยไมม่ีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ทัง้นี ้ การ
รับรอง รับอาวลั หรือค า้ประกนัดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน 
หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

(7) หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ หรือกองทนุ
รวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่หนีห้รือเงินฝาก ทัง้นี ้ ในกรณีที่เป็นหนว่ยลงทนุของ
ตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. เป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบั
ดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศที่มกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation 
of Exchanges (WFE)  

ข. กองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทและชนิดเดียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

ค. กองทนุรวมตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

(8) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น ทัง้นี ้ เฉพาะทีจ่ดั
ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
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(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดัตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ไมว่า่กองทรัสต์นัน้
จะจดัตัง้ในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้นี ้ต้องมีลกัษณะดงันี ้

ก. Real Estate Investment Trust ที่จดัตัง้ขึน้ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป  และอยูภ่ายใต้การก ากบั
ดแูลของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)  

ข. มีวตัถุประสงค์หลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายช่ืออยู่ใน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื อ้ขายหลักทรัพย์ที่ เ ป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงได้
กบัหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

ค. มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้คืนโดยผู้ออกตราสาร 

(10) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ท าสญัญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
กองทรัสต์ 

(11) หุ้นของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึง่สญัญาเชา่ก าหนดคา่เช่าโดยอ้างอิง
กบัผลประกอบการของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ และเป็นการลงทนุในหุ้นท่ีให้สทิธิพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในการอนมุตักิารด าเนนิงานบางประการของนติิบคุคล (golden share) ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของนติิบคุคลนัน้ จ านวนไมเ่กินหนึง่หุ้น   

(12) ทรัพย์สนิ หลกัทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการตลาดทนุประกาศก าหนดทรัพย์สนิ หลกัทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทนุประกาศก าหนด 

(ข) อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิอื่นตามข้อ 0 ยกเว้นข้อ 10.4(ก)(11) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศเก่ียวกบัอตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวมทัว่ไปท่ีออกตามมาตรา 117 และมาตรา 
126 (4) แหง่พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(ค) การด าเนินการอื่นๆ  

ในกรณีที่ลกูหนีต้ามตราสารท่ีกองทรัสต์ลงทนุผิดนดัช าระหนี ้หรือมีพฤติการณ์วา่จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้  
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองเดยีวกนัท่ีก าหนดไว้ส าหรับกองทนุรวมทัว่ไปท่ี
ออกตามมาตรา 117 แหง่พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนโุลม 
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10.5 เง่ือนไขการลงทนุในทรัพย์สนิ 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขการลงทนุในทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีการก าหนดเง่ือนไขดงักลา่ว ผู้จัดกำร
กองทรัสต์จะต้องเปิดเผยเง่ือนไขการลงทนุดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนงัสอืชีช้วน 
และให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อปฏิบตัใิห้เป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุดงักลา่ว รวมถึงตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศ
ก าหนด 

11 รำยกำรเกี่ยวกบักำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

11.1 กองทรัสต์จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักโดยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์ที่
เก่ียวเนื่องกับกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักบางส่วน ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

11.2 กองทรัสต์มีข้อจ ากดัมิให้ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกำร
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือการจดัหาประโยชน์ที่เก่ียวเนื่องกบักำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รวมถึง แต่ไม่จ ากดั
เฉพาะการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักบางส่วน หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

11.3 ในกรณีที่กองทรัสต์จะให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะน าอสังหำริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจที่
กองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการได้เอง ต้องมีข้อตกลงที่ให้ก าหนดค่ำเช่ำสว่นใหญ่เป็นจ านวนที่แนน่อนไว้ลว่งหน้า 
และหากจะมีสว่นท่ีอ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เชา่ จ านวนเงินค่ำเช่ำสงูสดุที่อ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้จะไม่
เกินกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนเงินค่ำเช่ำที่ก าหนดไว้แนน่อนลว่งหน้า 

11.4 ห้ามมิให้กองทรัสต์ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสยัว่าจะน าอสังหำริมทรัพย์นัน้ไปใช้
ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกำรให้เช่ำในแต่ละครัง้ จะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้
กองทรัสต์สามารถเลกิสัญญำเช่ำได้หากปรากฏวา่ผู้ เช่าน าอสังหำริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

11.5 ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะดแูลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได้ ซึ่งรวมถึงการจดัให้มี
การประกนัภยัที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลักนัน้ด้วย การประกันภยัที่เพียงพอ 
อยา่งน้อยต้องครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบัอสังหำริมทรัพย์ และการประกนัภยัความรับผิด
ตอ่บคุคลภายนอกที่อาจได้รับความเสยีหายจากอสังหำริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสังหำริมทรัพย์  

11.6 ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยกำรให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในอตัราที่เป็น
ธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคูค้่าทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
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12 กำรกู้ยมืเงนิของกองทรัสต์ และกำรก่อภำระผูกพนัใด ๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์   

12.1 กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินได้ด้วยวิธีการตา่งๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การขอสินเช่ือจากสถำบันกำรเงิน การออก
ตราสารประเภทตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนจะประกาศก าหนด หรือการเข้าท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการกู้ ยืม ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นการกู้ ยืมโดยมี
ทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็นหลกัประกนัการช าระเงินกู้ยืมหรือไมก็่ตาม 

12.2 กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินได้เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั 

(ก) เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

(ค) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอื่นใด ตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนดให้เป็นทรัพย์สินหลัก 

(ง) เพื่อด าเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง และ/หรือซ่อมแซมอสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรือ
อสังหำริมทรัพย์ทีก่องทรัสต์มีสทิธิการเช่าให้อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ หรือ
เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพตลาด หรือความต้องการของลกูค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ หรือก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพตลาด ความต้องการของลกูค้า หรือเพื่อประโยชน์ใน
การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือ  

(จ) เพื่อน าไปช าระหนีเ้งินกู้ยืมทีก่องทรัสต์มีอยูก่บัเจ้าหนีต้่างๆ (Refinance) หรือเพื่อน าไปช าระหนีห้รือภาระ
ผกูพนัของกองทรัสต์ 

(ฉ) เพื่อด าเนินการอื่นใดหรือเพื่อเหตจุ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ช) เพื่อด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับอนมุตัิจากส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศก าหนด 

12.3 การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามข้อ 12.1 อยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นในการกู้ยืมเงินดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จ านวนเงินที่กู้ ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ในกรณีที่
ต่อมาภายหลงัจ านวนเงินที่กู้ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แต่การเกินอตัราสว่นนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติม ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้
จนกว่าอตัราส่วนการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่า ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์) 



 

29 

(ข) ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ซึ่งเป็น
อนัดบัความนา่เช่ือถือครัง้ลา่สดุที่ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 (หนึง่) ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน จ านวนเงินท่ีกู้ยืมต้องไมเ่กินร้อยละ 60  
(หกสิบ) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ในกรณีที่ต่อมาภายหลงัจ านวนเงินที่กู้ยืมเกินอตัราสว่น
ดงักลา่ว แตก่ารเกินอตัราสว่นนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะคงอตัราสว่นการ
กู้ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แตจ่ะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อย
ละ 60 (หกสบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์) 

12.4 กองทรัสต์อาจก่อภาระผกูพนัได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การก่อภาระผูกพนัซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการท าข้อตกลงหลกัที่กองทรัสต์สามารถกระท าได้ตามข้อก าหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการ
ช าระเงินกู้ยืม  

(ข) การก่อภาระผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติในการท าธุรกรรมประเภทนัน้ 

(ค) การก่อภาระผูกพันในลักษณะตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศก าหนด 

12.5 ในการกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ
กองทรัสต์หรือเพื่อการลงทนุในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน การขอรับความสนบัสนนุ
ทางการเงิน รวมถึงการให้หลกัประกนัใดๆ หรือการน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัในการ
ด าเนินการดงักลา่ว และแจ้งความคืบหน้าพร้อมข้อสรุปในการด าเนินการดงักลา่วแก่ทรัสตี  

(ข) ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์ลงนามร่วมกนัในการเข้าท าสญัญากู้ยืม สญัญาขอรับความสนบัสนนุทาง
การเงิน สญัญาหลกัประกนัเพื่อก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือสญัญาที่มีลกัษณะเป็น
การกู้ยืมหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือสญัญาหรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

12.6 กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสนิเช่ือหรือขอรับความสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัเงิน หรือก่อภาระผกูพนั 
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การเข้าท าสญัญาหลกัประกนัเพื่อน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัในการ
ขอสินเช่ือหรือขอรับความสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัเงิน หรือตามสญัญากู้ ยืมเงิน หรือเข้าท าสญัญาที่มี
ลกัษณะเป็นการกู้ยืมหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ/หรือ ท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบับุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของทรัสตีได้ 
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13 กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน  

13.1 ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะแตง่ตัง้บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกัส าหรับ
ธุรกรรมในตลาดทนุจ านวน 2 (สอง) ราย เพื่อกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินก่อนที่จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  เป็นเวลาไม่เกิน 6 (หก) เดือน ก่อนวันที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ยื่นค าขอเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

13.2 ก่อนการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะแต่งตัง้บริษัทประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. ตามประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทนุจ านวน 1 (หนึ่ง) รายเพื่อกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิก่อนการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

13.3 ในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินต้องประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสาร
สทิธิและเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ 

(ก) เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็นเวลาไม่เกิน 1 
(หนึง่) ปี 

(ข) เมื่อครบก าหนด 2 (สอง) ปีนบัแตว่นัท่ีมีกำรประเมินมูลค่ำเต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 

(ค) เมื่อปรากฏเหตกุารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของอสังหำริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

(ง) เมื่อทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ 

13.4 กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินต้องไมก่ระท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิรายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 (สอง) ครัง้ 

13.5 ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจดัให้มีกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำทกุ 1 (หนึง่) ปีนบัแต่วนัที่มีกำรประเมินมูลค่ำ
เต็มรูปแบบครัง้ลา่สดุ 

14 กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์  

14.1 การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้อง
เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ 
มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที่เป็นธรรม คา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่น
อตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม และผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าท าธุรกรรม ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้า
ท าธุรกรรมนัน้  
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14.2 เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำร
กองทรัสต์ที่ได้แสดงข้อมูลไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์อื่นต้องผ่านการด าเนินการในด้านระบบ
การอนมุตัิดงันี ้

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนีแ้ละกฎหมายที่
เก่ียวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 (ศนูย์จุดศนูย์สาม) ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ของผู้จัดกำรกองทรัสต์  

(ค) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ต้องได้รับมติของที่ประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) ใน 4 (สี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีง  

14.3 ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก การค านวณมลูค่าจะค านวณตามมลูค่าการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท าให้โครงการนัน้ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึง
ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ด้วย 

14.4 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตหีรือการขอมติที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์  หน้าที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์
และทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจัดให้เอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี แสดง
ความเห็นของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตาม 14.1 พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบที่ชดัเจน   

(ข) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่า
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม ่และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชมุผู้
ถอืหน่วยทรัสต์ หนงัสอืเชิญประชมุต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อประกอบการขอมติ
ที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ด้วย ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดงักลา่วจะได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการ
อิสระของผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

14.5 ในกรณีที่ได้มีการแสดงข้อมลูส าหรับการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ไว้อยา่งชดัเจนแล้วในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนงัสือชีช้วน การท าธุรกรรม
ดงักลา่วไมต้่องได้รับการอนมุตัิตามข้อ 14.2 และไมต้่องผา่นกระบวนการขอความเห็นชอบตามข้อ 14.4 
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15 กำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกองทรัสต์กับทรัสตี 

15.1 การท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี ต้องมีสาระส าคญัที่ไม่ขดัหรือแย้ง
กบัมาตรา 31 แหง่พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่บทบญัญตัิดงักลา่ว 

15.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้  

(ก) มีความเก่ียวข้องกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ในลกัษณะดงันี ้

(1) เป็นผู้ ถือหุ้นในผู้จัดกำรกองทรัสต์เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(2) มีผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นในทรัสตีเกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของทรัสตีดงักลา่ว  

(3) มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตเีป็นบคุคลเดยีวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จัดกำรกองทรัสต์  

(4) มีกรรมการหรือผู้บริหารของทรัสตีเป็นบคุคลเดียวกบักรรมการหรือผู้บริหารของผู้จัดกำร
กองทรัสต์ 

(5) มีความเก่ียวข้องไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ในลกัษณะท านองเดียวกบั 
(1) – (4) ข้างต้น หรือในลกัษณะอื่นอยา่งมีนยัส าคญัในประการท่ีอาจเป็นเหตใุห้ทรัสตีขาดความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่  

(ข) เป็นหรือมีความเก่ียวข้องกบัผู้ที่จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ใน
ลกัษณะที่ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัอสังหำริมทรัพย์หรือการจดัหาผลประโยชน์
จากอสังหำริมทรัพย์ได้อยา่งเป็นอิสระ 

15.3 หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัจากการเข้ารับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระตามข้อ 
15.2 ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักลา่วตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. พร้อมแสดงมาตรการที่สมเหตสุมผลและน่าเช่ือได้ว่าจะท า
ให้ทรัสตีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่ปรากฏข้อเท็จจริงดงักลา่ว และ
ให้ด าเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไว้นัน้  เว้นแต่ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น 

15.4 ทรัสตีจะกระท าการใดที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจท าให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระมิได้  
เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เก่ียวข้องให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไมค่ดัค้านหรือคดัค้านใน
จ านวนที่น้อยกวา่หลกัเกณฑ์ตามประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการกระท าที่
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เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะที่ท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ฉบบันีค้ือเกินกวา่ 1 (หนึง่) ใน 4 (สี)่ ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

16 กำรเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

16.1 ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจดัสง่รายงานประจ าปีของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนงัสือนดัประชุมสามัญประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ 
ตลำดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และข้อบงัคบัตลำดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 
และการเพิกถอนหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

16.2 ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการที่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่
เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ประกาศก าหนด หรือเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นเท็จ ปกปิดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งให้ทราบหรือข้อความที่อาจ
ท าให้ส าคญัผิดเก่ียวกับการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกองทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 

16.3 การค านวณและการเปิดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ต้องจัดท าและส่งรายงาน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่ำ
หน่วยทรัสต์ ณ วันท าการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส 

(ข) ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ ตามวิธีดงันี  ้

(1) ให้ใช้ราคาที่ได้จากกำรประเมินมูลค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำครัง้ลา่สดุแล้วแต่
กรณี เว้นแตใ่นกรณีทีเ่ป็นการค านวณมลูคา่ในช่วงเวลาตัง้แตก่ารลงทนุในทรัพย์สนิหลักจนถึงวนั
ก่อนวนัที่มกีำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำครัง้แรก ให้ใช้ราคาที่ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลักในการ
ค านวณ โดยกำรประเมินมูลค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินมูลค่ำต้องเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ 

(2) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินหลกัประเภทอื่นนอกจากอสังหำริมทรัพย์ (หากม)ี หรือทรัพย์สนิอื่น
นอกจากข้อ 16.3(ข)(1) ราคาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
ก าหนด 
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(3) ให้ใช้ตวัเลขทศนิยมดงัตอ่ไปนี ้

ก. ค านวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนยิม 2 (สอง) ต าแหนง่และปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล 

ข. ค านวณมลูคา่หน่วยทรัสต์เป็นตวัเลขทศนิยม 5 (ห้า) ต าแหนง่และปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แตใ่ช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 4 (สี)่ ต าแหนง่และตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 (ห้า) ทิง้ 
ในกรณีที่มเีศษเหลอืจากการปัดเศษดงักลา่วข้างต้น ให้น าเศษนัน้รวมค านวณเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

17 กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

17.1 กองทรัสต์มีนโยบายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครัง้ ในกรณีที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควร อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 (สอง) 
ครัง้ได้ 

17.2 ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไร
สทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้  แล้วแตก่รณี  

ทัง้นี ้ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว ให้หมายถึง ก าไรสทุธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึง่ได้รวมการช าระคืนเงิน
ต้นตามที่ระบใุนสญัญากู้  (หากม)ี แล้ว หรือให้มีความหมายตามทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. จะประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลง
ในอนาคต รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่ในขณะที่ท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบั
นี ้ได้แก่ ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือ
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ สว่นตา่งของรายได้คา่เชา่ที่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงกบัรายได้คา่เช่าที่
ได้รับจริงตามสญัญา และสว่นตา่งของคา่เช่าจา่ยที่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์เส้นตรงกบัคา่เช่าจ่ายที่ได้จ่าย
จริงตามสญัญา 

17.3 ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ 

18 กำรขอมติและกำรประชุมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

18.1 วิธีการขอมติผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

วิธีการขอมติผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ให้ขอมตด้ิวยวิธีการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์เทา่นัน้ เว้นแตก่รณีมีประกาศ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุอนญุาตให้มีการ
ขอมติผู้ถอืหน่วยทรัสต์โดยไมต้่องมีการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ได้ ให้สามารถขอมติผู้ถอืหน่วยทรัสต์ได้
ตามวิธีที่อนญุาตตามประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 
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18.2 เหตใุนการขอมติผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

เหตใุนการขอมติที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์มดีงัตอ่ไปนี ้

(ก) การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่มีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมลูค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

(ข) การออกตราสารหนี ้

(ค) การเพิ่มทนุหรือการลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์เฉพาะกรณีที่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่
ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(ง) การท าธุรกรรมกับผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาด
รายการตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(จ) การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ฉ) การเปลีย่นแปลงทรัสตี 

(ช) การเปลีย่นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์และการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ 

(ซ) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั หรือเป็น
การเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุที่ระบไุว้ในข้อ 25 

(ฌ) การเลกิกองทรัสต์ 

(ญ) เหตอุื่นใดตามที่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นวา่เป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ที่
ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเร่ืองดงักลา่ว 

(ฎ) เหตอุื่นใดตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

18.3 การจดัการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้จดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจดัการประชมุผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การประชมุสามญัประจ าปี  

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจดัให้มกีารประชมุสามญัประจ าปีของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ขึน้ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบั
แตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของกองทรัสต์  
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(ข) การประชมุวิสามญั 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจดัให้มกีารประชมุวิสามญัประจ าปีของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจดัการ
กองทรัสต์ หรือเมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องขอมติผู้ถอืหน่วยทรัสต์เพื่อด าเนินการใดๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(2) เมื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึง่ถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์เรียกประชมุผู้
ถอืหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอืนัน้ ทัง้นี ้ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ภายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสอืจาก
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

18.4 ผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และการมอบฉนัทะ 

ผู้มีสทิธิเข้าร่วมการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์แตล่ะครัง้จะประกอบไปด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ทรัสตี และผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ข) ผู้ถอืหน่วยทรัสต์อาจแตง่ตัง้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายอื่นหรือบคุคลใดๆ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) เพื่อเข้าร่วมประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะจดัสง่แบบของหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้หนงัสอืมอบฉนัทะต้องมอบให้แก่ประธานใน
ที่ประชมุหรือบคุคลอื่นตามที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ก าหนดก่อนเร่ิมการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ค) ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่ง
ได้รับการร้องขอจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการชีแ้จงและแสดง
ความเห็นตอ่ที่ประชมุ 

(ง) บคุคลใดๆ ที่ประธานในท่ีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

18.5 หนงัสอืนดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

การเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ให้จดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของผู้จัดกำรกองทรัสต์ในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่รวมถึง
ผลกระทบทีผู้่ถอืหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมตใินเร่ืองนัน้  และจดัสง่ให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่ 
7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นี ้ ให้ประกาศการนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อย 1 (หนึง่) 
ฉบบัไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 
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สถานท่ีที่ใช้จดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง่ ต้องตัง้อยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานของผู้จัดกำร
กองทรัสต์ หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

18.6 องค์ประชมุ  

ในการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ถอืหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 (ยี่สบิห้า) คน หรือไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทัง้หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 (หนึง่) ใน 3 
(สาม) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 

18.7 ประธานในที่ประชมุ  

ผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบคุคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ ใน
กรณีที่ผู้ที่จะท าหน้าที่ประธานไมม่าประชมุเมื่อลว่งเวลาไปแล้วถึง 15 (สบิห้า) นาที ให้ที่ประชมุลงมติเลอืกผู้ถอื
หน่วยทรัสต์รายหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

18.8 วิธีการนบัคะแนนเสยีง  

ให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่ 1 (หนึง่) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

18.9 การเลือ่นประชมุ 

(ก) ในการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ไมว่า่ครัง้ใด หากปรากฏวา่เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 60 (หกสบิ) นาที ยงัมี
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุ ประธานในที่ประชมุจะต้องสัง่ยกเลกิประชมุ  

(ข) ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไปประชมุในวนั เวลา และสถานที่ซึ่งประธานก าหนด โดยวนันดัประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัแต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนันดัประชุมเดิม ทัง้นี ้เว้นแต่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์
และทรัสตีจะตกลงกนัให้ไมม่ีการเรียกประชมุใหม ่นอกจากนีเ้ร่ืองที่พิจารณาและลงมติในท่ีประชมุครัง้ใหม่
จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครัง้ก่อนเทา่นัน้  

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
18.9(ข)   

(ง) ในกรณีที่เป็นการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ซึง่ได้เรียกประชมุเนื่องจากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้
ก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18.9(ข) เว้นแต่เป็นการประชุม
สามญัประจ าปี 
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18.10 หนงัสอืเรียกประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหม่ที่จะจดัขึน้เนื่องจากการประชุมครัง้ก่อนขาดองค์ประชุมนัน้ จะต้อง
จดัสง่ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนนดัประชุมครัง้ใหม่ โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 
18.5 แตต้่องระบอุงค์ประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมไ่ว้ในหนงัสอืเรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ด้วย 

18.11 มติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ เป็นดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 (สาม) ใน (สี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลักที่มมีลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 30 (สามสบิ) ของมลูคา่
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิม่ทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุหรือการลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์
เฉพาะกรณีที่ต้องได้รับมติผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(3) กำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไปของกองทรัสต์ 

(4) การท าธุรกรรมกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึง่มีขนาด
รายการตัง้แต่ 20 (ยี่สบิ) ล้านบาท หรือเกินกวา่ร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิของ
กองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(6) การเปลีย่นแปลงทรัสต ี

(7) การแก้ไขเพิม่เติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองทีก่ระทบสทิธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัส าคญั 

(8) การเลกิกองทรัสต์ 

18.12 มติของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์อื่นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือ พ.ร.บ. 
ทรัสต์ ให้ถือวา่มตินัน้ไมม่ีผลบงัคบั 

19 กำรจ ำกดัสิทธิและกำรจัดกำรกับประโยชน์ตอบแทนและสทิธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถอืหน่วยทรัสต์  

19.1 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ใด ถือหน่วยทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7 ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการแจ้ง
ให้บคุคลดงักลา่วทราบโดยไม่ชกัช้าถึงข้อจ ากดัสิทธิเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบ
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แทนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และรายงานตอ่ส ำนักงำนก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันท ำกำรนบัแต่วนัที่
ผู้จัดกำรกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 

19.2 ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในสว่น
ของหน่วยทรัสต์ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เกินกว่าอตัราที่
ก าหนดไว้ในข้อ 3.7 ดงันี ้ 

(ก) ในการออกเสยีงลงคะแนนในการขอมติจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ในเร่ืองใดๆ  

(1) จะไมน่บัคะแนนเสยีงในสว่นของหน่วยทรัสต์ทีผู้่ถอืหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกบั 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ถือเกินกวา่อตัราที่ก าหนดดงักลา่ว 

(2) จะไมน่บัคะแนนเสยีงในสว่นของหน่วยทรัสต์ทีผู้่ถอืหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกบั 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ 

(ข) เว้นแตก่รณีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนด มีค าสัง่ หรือผ่อนผนัเป็น
ประการอื่น ในการรับประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในส่วนของ
หน่วยทรัสต์ทีผู้่ถอืหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผู้ถอืหน่วยทรัสต์ถือเกินกว่าอตัราที่ก าหนด
ดังกล่าว โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็นของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สทิธิได้รับในคราวนัน้  

20 กำรซือ้ขำยหน่วยทรัสต์ในตลำดหลกัทรัพย์ 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหมเ่ป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้แรก และภายใน 30 
(สามสบิ) วนันบัแตว่นัปิดการจองซือ้และช าระเงินคา่หน่วยทรัสต์ ในกรณีของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้
ตอ่ๆ ไป 

21 ทรัสตี  

21.1 คณุสมบตัิของทรัสตี 

ทรัสตีต้องเป็นบคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

21.2 ทรัสตี 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นทรัสตี ได้ยอมรับท่ีจะเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีส าหรับกองทรัสต์ตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 
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ทรัสต์ฉบบันี ้ ทัง้นี ้ ภายใต้บงัคบัแหง่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ทรัสตีมีสทิธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะ
ผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิหรือผู้มีสทิธิเหนือทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

21.3 คา่ตอบแทนทรัสตี 

(ก) ค่าตอบแทนทรัสตีก าหนดเป็นรายปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ซึ่ง ณ วนัที่ลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้คู่สญัญาตกลงให้ใช้อตัรา
ร้อยละ 0.09875 (ศูนย์จุดศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้า) ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ โดย
ค่าตอบแทนทรัสตีจะได้รับการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็นรายเดือนโดยเร่ิมในเดือนถัดไปนบั
จากวนัท่ีกองทรัสต์ก่อตัง้ขึน้โดยสมบรูณ์ตามกฎหมาย โดยทรัสตีจะตรวจสอบค่าตอบแทนของทรัสตีใน
แต่ละเดือนที่ค านวณโดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ โดยใช้มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในวนัสดุท้าย
ของแตล่ะเดือนเป็นฐานในการค านวณ ทัง้นี ้อตัราการค านวณและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทรัสตีอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได้ตามที่คู่สัญญำทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกนั 

(ข) ค่าตอบแทนทรัสตีข้างต้น ยังไม่รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นๆ ที่แต่งตัง้โดยทรัสตี 
และทรัสตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน การไปตรวจสอบ
การซือ้ เช่า จ าหนา่ย หรือโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้การตรวจสอบทรัพย์สินตามความจ าเป็น
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินดงักลา่ว
จากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พกั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายสว่น
เพิ่มตา่งๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในการคดัส าเนาเอกสารสทิธิ เป็นต้น  

21.4 การทดรองจ่ายเงินของทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ 

(ก) ในการจดัการกองทรัสต์หรือการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้หากมีค่าใช้จ่าย 
หรือทรัสตีต้องช าระเงินให้กบับคุคลภายนอกด้วยเงินท่ีเป็นสว่นตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจ าเป็น
อนัสมควร ทรัสตีมีสทิธิได้รับเงินคืนจากกองทรัสต์ได้ 

(ข) สิทธิที่จะได้รับเงินคืนดงักล่าวเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ถือหน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกที่มี
ทรัพยสทิธิหรือสิทธิใดๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่จ าต้องรอให้มีการเลิก
กองทรัสต์ และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ าหนา่ยทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินคืนแก่ทรัสตี  
ทรัสตีมีอ านาจด าเนินการดงักลา่วได้ แตต้่องกระท าโดยสจุริต 

(ค) ทรัสตีไม่สามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้จนกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนีท้ี่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้น
แตเ่ป็นหนีท้ี่อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

(ง) ทรัสตีจะได้รับเงินที่ทรัสตีทดรองจ่ายให้แก่บคุคลภายนอกด้วยเงินสว่นตวัของทรัสตีเองคืนจากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์อยา่งน้อยเดอืนละ 1 (หนึง่) ครัง้ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัท่ีทรัสตีได้สง่รายละเอียดการ
จ่ายเงินทดรองพร้อมส าเนาใบเสร็จ ให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีข้อ
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สงสยัวา่เงินทดรองจ่ายดงักลา่วไมไ่ด้ถกูใช้ตามวตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้ทรัสต์และตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
และจ าเป็นต้องขอค าชีแ้จงหรือเอกสารหลกัฐานใดๆ เพิ่มเติมจากทรัสตี ให้ทรัสตีชีแ้จงหรือส่งเอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเติมให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัที่ทรัสตีได้รับแจ้งให้ชีแ้จงหรือ
สง่เอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมดงักลา่ว 

21.5 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี 

(ก) สทิธิของทรัสตี 

(1) การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์ 

การใช้อ านาจและการปฏิบตัิหน้าที่ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี 
ทรัสตีจะมอบหมายให้บคุคลอื่นมิได้ เว้นแตก่รณีที่เป็นการด าเนนิการท่ีมใิช่เร่ืองที่ต้องท าเฉพาะตวั
และไมจ่ าเป็นต้องใช้ความช านาญทางวิชาชีพเยี่ยงทรัสตี หรือการด าเนินการอื่นใดที่ทรัสตีอาจ
มอบหมายให้แก่บคุคลอื่นด าเนินการได้ตามที่สญัญาฉบบันีก้ าหนด 

ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการหรือปฏิบตัิหน้าทีใ่ดๆ ในการจดัการกองทรัสต์
แทนทรัสตี ทรัสตีต้องด าเนินการให้บคุคลดงักลา่วด าเนนิการหรือปฏิบตัิหน้าที่โดยไมข่ดักบั
สัญญำก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยต้องด าเนินการตา่ง ๆ ตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้การ
ด าเนินงานของกองทรัสต์สามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่องและไมเ่กิดผลเสยีหายตอ่กองทรัสต์ 
ทัง้นี ้ ในกรณีที่เกิดความเสยีหายขึน้กบักองทรัสต์อนัเนื่องมาจากการกระท าของบคุคลดงักลา่ว 
ทรัสตีตกลงร่วมรับผิดชดใช้คา่เสยีหายให้แก่กองทรัสต์ 

(2) สทิธิในการได้รับเงินหรือทรัพย์สนิคืนจากกองทรัสต์ของทรัสต ี

ทรัสตีมีสทิธิในการได้รับคา่ตอบแทนทรัสตี และเงินทดรองจ่ายคืนจากทรัพย์สินของกองทรัสต์
ตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบโดยทัว่ไปของทรัสตี 

(1) ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าทีด้่วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนข้อ
ผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเตมิในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี)  

(2) ทรัสตีต้องเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทกุครัง้ เพื่อตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองที่ขอให้ที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ลงมติวา่ เป็นกรณีทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องหรือไม่ รวมถึงต้องทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทราบวา่การด าเนินการ
ดงักลา่วไมส่ามารถกระท าได้ ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
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(3) ทรัสตีต้องจดัให้มีข้อมลูที่เพยีงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสือ่สารได้
อยา่งชดัเจน ไมบ่ิดเบือน และไมท่ าให้ส าคญัผิด รวมทัง้ต้องใช้ความระมดัระวงัอยา่งสมเหตสุมผล
เพื่อให้มัน่ใจวา่ได้ให้ค าแนะน าทีเ่หมาะสมกบัผู้ลงทนุหรือตดัสนิใจเพื่อผู้ลงทนุอยา่งเหมาะสม 

(4) ทรัสตีต้องแยกการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิสว่นตวัของทรัสต ี

(5) ทรัสตีต้องบงัคบัช าระหนีห้รือดแูลให้มีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหวา่ง
กองทรัสต์กบับคุคลอื่น  

(6) ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท านติิกรรมหรือท าธุรกรรมตา่งๆ กบับคุคลภายนอก ให้ทรัสตีแจ้งตอ่
บคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื่อเข้าท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกวา่เป็น
การกระท าในฐานะทรัสต ี

(7) ทรัสตีต้องปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขัน้ต ่าในประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วา่ด้วย
ระบบงานการติดตอ่ผู้ลงทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี และ ประกาศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

(ค) หน้าที่เก่ียวกบัสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ทรัสตีต้องดแูลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีม้ีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่มี
การแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตีต้องด าเนินการดงันี ้

(1) ดแูลให้การแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เป็นไปตามวธีิการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

(2) ในกรณีที่การแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ไมเ่ป็นไปตามข้อ 21.5(ค)(1) ให้ทรัสตี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และตามพ.ร.บ. ทรัสต์ เพือ่
ดแูลรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(3) ในกรณีที่หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที่ออกตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์มี
ข้อก าหนดที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ให้ทรัสตดี าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน้ ตามวิธีที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ หรือตามที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีค าสัง่ตามมาตรา 21 แหง่พ.ร.บ. ทรัสต์  
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(ง) หน้าที่ในการด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์และผู้ได้รับมอบหมายงานรายอื่น (หากมี) 

(1) ทรัสตีต้องตดิตามดแูลให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์และผู้ได้รับมอบหมายงานรายอื่น (หากม)ี ปฏิบตัิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสัญญำแต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และกฎหมำย
หลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

(2) ทรัสตีต้องควบคมุดแูลให้การลงทนุของกองทรัสต์โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์และผู้ได้รับมอบหมาย
งานรายอื่น (หากม)ี เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

(3) ทรัสตีต้องก าหนดและตดิตามตรวจสอบให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ดแูลให้คา่ใช้จา่ยที่จะเรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นคา่ใช้จ่ายทีจ่ าเป็นและสมควรซึง่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทรัสต์โดยตรง 

(4) ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ให้ทรัสตี
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จดัท ารายงานเสนอตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแตรู้่หรือพงึรู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ข. ด าเนินการเพื่อแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามที่
เห็นสมควร   

(5) ทรัสตีต้องเข้าจดัการกองทรัสต์ในกรณีที่ไมม่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือมีเหตทุี่ท าให้ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ทัง้นี ้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์ โดยทรัสตจีะต้องจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือ
จ ากดัมใิห้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้
ทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนีไ้ด้ 

(จ) การถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสตี 

(1) ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนท าหน้าที่เป็นทรัสตีได้ไม่เกินอัตราที่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศก าหนด ซึ่งในขณะ
ที่ท าสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีเ้ทา่กบัร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ได้จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของกองทรัสต์ โดยนบัรวมหน่วยทรัสต์ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัทรัสตีด้วย เว้น
แต่จะได้รับการผ่อนผนัจากส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ 
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(2) ในกรณีที่ทรัสตีเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หากทรัสตีต้องมีการออกเสยีงหรือด าเนินการใดๆ ในฐานะ 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ทรัสตีจะค านงึถึงและจะรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถอืหน่วยทรัสต์โดยรวม 
และตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ความซื่อสตัย์สจุริต และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงจะไมก่่อให้เกิด
ความขดัแย้ง หรือกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

(ฉ) สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืน 

ทรัสตีมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต.  
ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ
การเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

21.6 การเปลีย่นแปลงทรัสตี อาจมีขึน้ได้ด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ทรัสตีโดยสมัครใจ โดยทรัสตีจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้จัดกำรกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายล่วงหน้าอย่างน้อย 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วนั หรือ
ระยะเวลาอื่นตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก าหนด แล้วแตว่า่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ โดยการลาออกของ 
ทรัสตีมีผลเมื่อการแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมส่ าเร็จ  

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนให้ถอดถอนทรัสตี ทัง้นี ้การแต่งตัง้ทรัสตี
รายใหมใ่ห้เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 21.8(ก) 

(ค) ในกรณีทรัสตีน าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทรัสต์ ให้
ผู้จัดกำรกองทรัสต์เรียกประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสตี 

(ง) เมื่อทรัสตีสิน้สภาพนิติบคุคล หรือเมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของทรัสตีมมีติให้เลกิกิจการบริษัททรัสตี ทัง้นี ้ให้ผู้
ช าระบัญชีด าเนินการเก่ียวกับกองทรัสต์เท่าที่จ าเป็นและสมควรจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย
สมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(จ) เมื่อทรัสตีถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟืน้ฟู
กิจการ หรือศาลได้แตง่ตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขึน้เพื่อบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของทรัสตี และ/หรือทรัพย์สินของทรัสตีทัง้หมดหรือเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระส าคญั ทัง้นี ้ให้เจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ด าเนินการเก่ียวกบักองทรัสต์เทา่ที่จ าเป็นและสมควรจนกวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสทิธิ
โดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ฉ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของทรัสตีว่ามีความผิด หรือประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ทราบหรือประกาศเป็นการทัว่ไป 
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(ช) เมื่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่พกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชัว่คราวหรือสัง่เพิกถอนการอนญุาต
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

21.7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีด้วยความผิดของทรัสตี ทรัสตีจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหาย
ให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ กองทรัสต์ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงคา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนทรัสตี ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องติดต่อกบับุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนทรัสตี  ค่าธรรมเนียม ค่าจด
ทะเบียน ภาษีอากร และคา่ใช้จ่ายทัง้หลายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
และคา่ที่ปรึกษาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

21.8 การแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหม่ 

(ก) ในกรณีที่ต้องมีการแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหม ่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องแต่งตัง้บคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็นทรัสตี และยอมรับท่ีจะเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรัสตีส าหรับกองทรัสต์เพื่อท าหน้าที่แทนทรัสตีราย
เดิมภายใน 180 (หนึง่ร้อยแปดสบิ) วนันบัตัง้แตว่นัท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้รับหนงัสอืบอกกลา่วการลาออก
จากทรัสตี หรือวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนทรัสตี หากผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่
สามารถด าเนินการตัง้ทรัสตีรายใหมไ่ด้ส าเร็จภายในเวลาดงักลา่ว (“วันที่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถ
ตัง้ทรัสตีได้ส ำเร็จ”) ทรัสตีสามารถแตง่ตัง้บคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี เพื่อท าหน้าที่
เป็นทรัสตีรายใหม่แทนตนได้ตามที่เห็นสมควร และหากทรัสตีไม่สามารถแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ได้ส าเร็จ
ภายใน 180 (หนึง่ร้อยแปดสบิ) วนันบัแตว่ันที่ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถตัง้ทรัสตีรำยใหม่ได้ส ำเร็จ 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ หากไม่สามารถแต่งตัง้ได้ ให้ศาลมีค าสัง่
เลิกกองทรัสต์ ทัง้นี ้ให้ศาลมีอ านาจแต่งตัง้บคุคลใดเข้าจดัการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท
รัสต์ฉบับนี ้พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดย
ได้รับคา่ตอบแทนตามที่ศาลก าหนด 

(ข) ระหวา่งที่การแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมย่งัไมแ่ล้วเสร็จไมว่า่ด้วยสาเหตใุด ทรัสตีรายเดิมต้องปฏิบตัิหน้าที่ 
ทรัสตีของกองทรัสต์ต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีรายใหมห่รือตามค าสัง่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น 
เพื่อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อย 

(ค) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงทรัสตี ทรัสตีต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนั เพื่อ
ให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเก่ียวกับการจดัการ
กองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลกัฐานและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
จดัการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหมส่ามารถท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ทัง้นี ้ในการสง่มอบดงักลา่ว ให้ทรัสตีลง
ลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่ และมอบ
หนงัสือดงักล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้ โดยหากทรัสตีไม่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ทรัสตีรายใหมร้่องขอตอ่ศาลเพื่อให้มีค าสัง่ให้ทรัสตีรายใหมไ่ด้มาซึง่สทิธิเหนือกองทรัสต์ได้ 
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(ง) ให้ทรัสตีรายใหมม่ีสทิธิและหน้าที่แทนทรัสต ีรวมทัง้เข้าสวมสทิธิเป็นคูค่วามในคดีหรือเป็นฝ่ายที่ต้องผกูพนั
ตามค าพิพากษา เมื่อทรัสตีรายใหมม่ีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(จ) ให้ทรัสตีรายใหมแ่จ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าตนได้เข้า
สวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตี ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิสมบูรณ์เหนือ
กองทรัสต์ พร้อมทัง้แจ้งให้บคุคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็นคู่สญัญากบัทรัสตี ว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและ
หน้าที่แทนทรัสตีดงักลา่วด้วย 

22 ผู้จัดกำรกองทรัสต์  

22.1 คณุสมบตัิของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องเป็นบคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

22.2 การแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  

(ก) เมื่อการก่อตัง้ทรัสต์มีผลสมบูรณ์ ทรัสตีจะแต่งตัง้ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้ตกลงเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญำแต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์  

(ข) ในการท่ีผู้ถอืหน่วยทรัสต์ได้จองซือ้หน่วยทรัสต์หรือรับโอนหน่วยทรัสต์ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์ได้ยินยอมในการแต่งตัง้ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ หรือบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

22.3 คา่ตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์  

(ก) ภายใต้บงัคบัข้อ 25.3 ทรัสตีตกลงช าระค่าตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 
เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีด้งัตอ่ไปนี ้

(1) คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทรัสต์ (Base Fee) หมายถึง คา่ตอบแทนรายเดือนจากการ
บริหารจดัการกองทรัสต์ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 (ศนูย์จดุห้าศนูย์) ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม 
(Total Asset Value) ของกองทรัสต์ โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิรวม (Total Asset Value) ของ
กองทรัสต์ในวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือนเป็นฐานในการค านวณ 

(2) คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (Performance Fee) หมายถึง 
คา่ตอบแทนรายเดือนจากการบริหารทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ในอตัราอตัราไมเ่กินร้อยละ 
4.00 (สี)่ ตอ่ปีของรำยได้สุทธิจำกสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 
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(3) คา่ธรรมเนียมพเิศษ (Incentive Fee) หมายถึง คา่ตอบแทนสว่นเพิ่มเติมจากการบริหารจดัการ
กองทรัสต์และทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 19.50 (สบิเก้าจดุห้าศนูย์) ตอ่
ปีของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต์  

(4) คา่นายหน้าในการจดัหาผู้เช่ำรำยย่อยรายใหมส่ าหรับอสังหำริมทรัพย์ที่วา่ง ในอตัราคา่เชา่และ
คา่บริการตามสัญญำเช่ำและสญัญำบริกำรทีก่องทรัสต์จะได้รับจากผู้เช่ำรำยย่อยดงักลา่วไม่
เกิน 4 (สี)่ เดือน  

(5) คา่นายหน้าในการซือ้/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รับโอนสทิธิการเช่าอสังหำริมทรัพย์ ในอตัราไมเ่กิน
ร้อยละ 5 (ห้า) ของมลูคา่การซือ้/ขาย/โอนสทิธิการเชา่/รับโอนสทิธิการเชา่อสังหำริมทรัพย์แตล่ะ
คราว เว้นแตก่รณีการซือ้/ขาย/โอนสทิธิการเช่า/รับโอนสทิธิการเชา่อสงัหำริมทรัพย์จาก/ให้แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน หรือกรณีการขาย
อสงัหาริมทรัพย์แก่ผู้เช่ำรำยย่อยในกรณีที่สญัญาเช่าทรัพย์สนิของกองทรัสต์กบัผู้เช่ำรำยย่อย
บางรายการมีข้อก าหนดให้ผู้เช่ำรำยย่อยสามารถใช้สทิธิซือ้ทรัพย์สินของกองทรัสต์รายการ
ดงักลา่วได้ ซึง่จะไมม่ีการช าระคา่นายหน้าดงักลา่วให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ข) ทรัสตีจะตรวจสอบค่าตอบแทนของ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ค านวณโดยผู้จัดกำรกองทรัสต์และช าระ
คา่ตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ตามข้อ 22.3 ด้วยทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายในระยะเวลาดงันี ้

(1) เป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์สง่ใบแจ้งหนี ้
พร้อมการค านวณคา่ตอบแทนของผู้จัดกำรกองทรัสต์ทีถ่กูต้องให้แกท่รัสตี ส าหรับกรณีตามข้อ 
22.3(ก)(1) – 22.3(ก)(3) 

(2) 10 (สบิ) วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์สง่เอกสารใบแจ้งหนีเ้ก่ียวกบัคา่นายหน้า
ให้แกท่รัสตี ส าหรับกรณีตามข้อ 22.3(ก)(4) 

(3) 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการซือ้/ขาย/โอนสทิธิการเชา่/รับโอนสทิธิการเชา่อสังหำริมทรัพย์
เสร็จสมบรูณ์ ส าหรับกรณีตามข้อ 22.3(ก)(5) 

22.4 ขอบเขตงาน อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

ขอบเขตงาน อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นไปตามสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้
สัญญำแต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นีร้วมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเฉพาะขอบเขตงาน อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก) ขอบเขตงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ขอบเขตงานของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และตามทีก่ าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ เพื่อจดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึง่รวมถึงการลงทนุ 
การกู้ยมืเงินและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ การเข้าท าสญัญา และการด าเนินกิจการ
ตา่งๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 

(1) วางแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสีย่งอนัเก่ียวข้องกบักองทรัสต์และทรัพย์สินของ
กองทรัสต์อยา่งมีประสทิธิภาพ และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(2) วางแผนการกู้ยืมเงิน ภายใต้ข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นในการกู้ยมืเงินตามข้อ 12.3 ของสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(3) จดัการหรือมอบหมายให้บคุคลอืน่ท่ีสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีจดัการทรัพย์สนิอื่นที่มิใชท่รัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

(4) วางแผนการตลาด ตลอดจนกลยทุธ์ด้านการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(5) พิจารณาและด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นเพื่อจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(6) จดัให้มีประกนัภยัอยา่งเพียงพอตอ่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์และตอ่บคุคลภายนอกที่อาจได้รับ
ความเสยีหายจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์  

(7) บริหารจดัการการหารายได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ การให้เช่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 
และการให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การหา
ผู้เช่ำรำยย่อย การจดัการให้ผู้ เช่ารายยอ่ยเข้าครอบครองทรัพย์สินของกองทรัสต์และการอ านวย
ความสะดวกตา่งๆ การเจรจาตอ่รองกบัผู้เช่ำรำยย่อยในเร่ืองการให้เช่า การยกเลกิการเช่า และ
การตอ่อายกุารเช่า และการพิจารณาเร่ืองค่ำเช่ำ   

(8) ก าหนดนโยบายการจดัการและดแูลรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึง่รวมถงึการรักษาความ
ปลอดภยั จดัให้มีระบบแจ้งเตือนอคัคีภยั การบ ารุงรักษา และการปรับปรุงซอ่มแซมทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ 

(9) ประสานงานกบัผู้สอบบัญชใีนการจดัเตรียมงบการเงินส าหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(10) ด าเนินการตา่งๆ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการจดัการ การบริหารกองทรัสต์ และเร่ืองอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายจากทรัสต ี
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(ข) อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดกำรกองทรัสต์  

ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากทรัสตี และตามทีก่ าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทัง้ปวง ซึง่
รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจและหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หน้าที่โดยทัว่ไป 

ก. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์โดยรวม  และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารทีเ่ปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้าม)ี   

ข. บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรำยกำรข้อมูล แผนการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ มติทีป่ระชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์  กฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ค. จดัให้มีการประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

ง. ด าเนินการเพิม่ทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 8 ของสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์
ฉบบันี ้

จ. ด าเนินการลดทนุของกองทรัสต์ ตามรายละเอยีดที่ระบไุว้ในข้อ 9 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ฉบบันี ้ 

(2) หน้าที่ในการจดัท ารายงานและการเปิดเผยข้อมลู 

ก. จดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ ซึง่รวมถงึข้อมลูตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แหง่
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้อมลูอืน่ตามที่ก าหนดในสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

ข. ในกรณีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ร้องขอ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องชีแ้จง สง่เอกสารหรือหลกัฐาน
ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการหรือไมด่ าเนินการใดๆ ตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ร้องขอ 

(3) หน้าที่เก่ียวกบัการลงทนุหรือการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

ก. จดัให้มี และ/หรือ ด าเนินการให้มีการลงทนุในทรัพย์สินหลักและทรัพย์สนิอื่นอยา่ง
เหมาะสมตามแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสีย่งอนัเก่ียวข้องกบักองทรัสต์
และทรัพย์สินของกองทรัสต์และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ฉบบันี ้ โดยในสว่นของการจดัการทรัพย์สนิอื่น ผู้จัดกำรกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคล
อื่นท่ีสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายและทรัสตใีห้ความเห็นชอบเป็น
ผู้ด าเนินการดงักลา่วได้ 
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ข. ด าเนินการตา่งๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้วา่การจ าหนา่ย จา่ย โอนอสังหำริมทรัพย์ 
หรือการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบัอสังหำริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็นไปอยา่งถกูต้อง
และมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

ค. ด าเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence) 
อสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความเสีย่งด้านตา่งๆ ที่อาจเกิดจากการลงทนุใน
อสังหำริมทรัพย์นัน้ๆ พร้อมจดัให้มีแนวทางการบริหารความเสีย่ง 

ง. จดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหลักตามหลกัเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ฉบบันี ้

จ. ดแูลรักษาทรัพย์สนิหลักให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมตอ่การจดัหารายได้ โดยจดัให้มกีาร
ซอ่มแซม ปรับปรุง ฟืน้ฟ ูและบ ารุงรักษาทรัพย์สนิหลักของกองทรัสต์ให้อยูใ่นสภาพดี 

ฉ. จดัให้มีการประกนัภยัที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สนิหลักนัน้ 
โดยการประกนัภยัจะต้องครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบั
อสังหำริมทรัพย์ และการประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกที่อาจได้รับความ
เสยีหายจากอสังหำริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสังหำริมทรัพย์ 

ช. ให้ความช่วยเหลอืทรัสตีในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ซ. ในกรณีมีการขาย ซือ้ หรือ ท าธุรกรรมใดๆ อนัเป็นการหารายได้จากทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะช่วยเหลอืในเร่ืองตา่งๆ เพื่อให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ้ 
หรือท าธุรกรรมดงักลา่วให้แก่บคุคลอื่นได้  

ฌ. จดัเตรียมแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสีย่งอนัเก่ียวข้องกบักองทรัสต์และ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และแผนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ประจ าปี  

(4) หน้าที่เก่ียวกบัการดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ก. ประสานงานกบัผู้เช่ำรำยย่อยในการจดัเก็บเงินคา่เช่า เงินประกนั คา่บริการ รวมถงึแตไ่ม่
จ ากดัเฉพาะการจดัเก็บคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (หากม)ี และ
การออกใบก ากบัสนิค้า ใบเสร็จรับเงินชัว่คราว และใบเสร็จรับเงินในนามของทรัสต ี

ข. อ านวยความสะดวกให้กบัทรัสต ี หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตี รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเฉพาะผู้ให้บริการท่ีเป็นบคุคลท่ีสามในการส ารวจทรัพย์สินหลัก รวมทัง้ให้ข้อมลู 
ถ้อยค า และ/หรือสง่มอบเอกสารใดๆ ตามที่ทรัสตี หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายดงักลา่วร้อง
ขอ  
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ค. พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลักก่อนสง่มอบให้แก่ผู้เช่ำรำยย่อยหรือทรัสตี 
รวมถงึสง่รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินหลกัให้แก่ทรัสตี เมื่อมีการท าหรือตอ่สัญญำเช่ำ

และสัญญำบริกำรใหมห่รือเมื่อสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรเดิมสิน้สดุลง แล้วแตก่รณี  

ง. ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในกรณีทีเ่กิดเหตภุยัพิบตัิตอ่ทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ 

จ. บริหารจดัการงบประมาณของกองทรัสต์ รวมถงึ เงินสดหมนุเวียนของกองทรัสต์ 

ฉ. จดัท างบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วย
การบญัชี  

ช. เบิกจา่ยทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการเบิกจา่ยจากบญัชีเพื่อการ
ด าเนินงานประจ าวนั (petty cash) หรือตามวตัถปุระสงค์อื่นท่ีตกลงร่วมกนักบัทรัสต ี
ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากทรัสตี โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องจดัท าและจดัสง่
รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตเีพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วได้ภายใน
ระยะเวลาที่สมควร 

ซ. จดัให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ 

ฌ. ใช้สทิธิเรียกร้อง ด าเนินกระบวนพิจารณา ตอ่สู้  หรือใช้สทิธิทางกฎหมายอื่นๆ แทนทรัสตี ใน
เร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตเีป็นครัง้
คราว 

ญ. เก็บรักษาเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานกองทรัสต์ 

ฎ. ให้ค าแนะน าทรัสตเีก่ียวกบัสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่กองทรัสต์จากสภาวะดงักลา่ว 

(5) หน้าที่อื่น ๆ  

ก. ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุใน
อสังหำริมทรัพย์และการจดัการอสังหำริมทรัพย์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องพิจารณา
ตามสมควรเพื่อแตง่ตัง้ที่ปรึกษาที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองดงักลา่ว แตห่ากกรณีมีข้อเทจ็จริง
เปลีย่นแปลงไปท าให้ที่ปรึกษามสีว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณา ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้องมิ
ให้ที่ปรึกษาผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาไมว่า่โดยตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพจิารณาใน
เร่ืองนัน้ และจะแตง่ตัง้ที่ปรึกษารายอื่นที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองดงักลา่วเข้าร่วมพจิารณา
แทน (หากจ าเป็น) 
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ข. ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

22.5 การจดัท ารายงานของผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจดัท าและน าสง่รายงานตา่งๆ ตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตามทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด ซึง่ในขณะที่ท าสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ฉบบันีม้ีดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับที่ ประเภทของรำยงำน วันก ำหนดส่งและเงื่อนไขกำรส่ง 

1  รายงานผลการขายหน่วยทรัสต์  
(แบบ 81-REIT) 

ภายใน 15 (สบิห้า) วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดการ
เสนอขาย  

2  งบการเงินรายไตรมาส ฉบบัสอบทาน  ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของ 
ไตรมาส ยกเว้น 

(1) งบการเงินรายไตรมาส 2 (สอง) ถ้าสง่งบการเงิน
ประจ างวด 6 (หก) เดือน ฉบบัตรวจสอบ 
ภายใน 2 (สอง) เดือนนบัแตว่นัสดุท้ายของรอบ
ระยะเวลา 6 (หก) เดือนแรกของปีบญัชี  

(2) งบการเงินรายไตรมาส 4 (สี)่ ถ้าสง่งบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 
(สอง) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี  

3  งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ  ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึง่ดงันี ้ 

(1) ภายใน 2 (สอง) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชี  

(2) ภายใน 3 (สาม) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชี กรณีสง่งบการเงินรายไตรมาส 
4 (สี)่ ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้าย
ของไตรมาส 4 (สี)่ 

4  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  
(แบบ 56-REIT)  

ภายใน 3 (สาม) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชี  

5  รายงานประจ าปี ซึง่มีรายการตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

ไมช้่ากวา่วนัท่ีสง่ให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ แตไ่มเ่กิน 4 
(สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี  
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ล ำดับที่ ประเภทของรำยงำน วันก ำหนดส่งและเงื่อนไขกำรส่ง 

อสงัหาริมทรัพย์ 

6  รายงานการลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์ 
โดยรายงานมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์
ภายหลงัการลดทุนช ำระแล้ว 

ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัที่ด าเนินการลดทนุ
แล้วเสร็จ  

 

7  รายงานมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์
และมูลค่ำหน่วยทรัสต์ ณ วันท ำกำรสดุท้าย
ของแตล่ะไตรมาส ซึง่ผา่นการรับรองจากทรัสต ี 

ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะ
ไตรมาสนัน้  

8  รายงานการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
อสังหำริมทรัพย์ ซึง่มข้ีอมลูตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัที่ได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่อสังหำริมทรัพย์  

9  รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ (กรณีลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่
ยงัก่อสร้างไมเ่สร็จ)  ซึง่มีข้อมลูเก่ียวกบัความ
คืบหน้าของการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ และ
แนวทางแก้ไขและผลกระทบที่กองทรัสต์ได้หรือ
อาจได้รับกรณีที่การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้  

รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัแตว่นัท่ีมี
การลงทนุในทรัพย์สนิ โดยให้รายงานภายใน 30 
(สามสบิ) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 
(หก) เดือนนัน้  

 

10  รายงานเมือ่เกิดเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบให้
ต้องเลกิกองทรัสต์  

รายงานโดยไมช่กัช้า โดยมีข้อมลูตามทีก่ าหนดใน
ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. วา่ด้วยการรายงาน
เหตกุารณ์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ 

11  รายงานเมือ่เกิดเหตกุารณ์ที่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์
ฉบบันีก้ าหนดให้เป็นเหตแุหง่การเลกิกองทรัสต์ 
หรือเหตกุารณ์อื่นท่ีท าให้ทราบก าหนดการเลกิ
กองทรัสต์ลว่งหน้า  

12  หนงัสอืรับรองงบการเงิน  สง่พร้อมกบัการจดัสง่งบการเงินตอ่ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.  

13  บทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีตาม
ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความ
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ล ำดับที่ ประเภทของรำยงำน วันก ำหนดส่งและเงื่อนไขกำรส่ง 

เห็นชอบผู้สอบบญัชี  

14  รายงานการวิเคราะห์และค าอธิบายระหวา่งกาล
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ที่ปรากฏวา่รายได้หรือก าไร
สทุธิตามงบการเงิน งวดใดของกองทรัสต์มี
ความแตกตา่ง จากงบการเงินในงวดเดียวกนั
ของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 (ยี่สบิ) ซึง่แสดงถึง
สาเหตแุละปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดความ
แตกตา่ง รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดจากปัจจยั
ดงักลา่ว 

(ข) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องจดัท าและสง่ข้อมลู รายงาน และ/หรือเอกสารตา่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญำ

แต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

22.6 การแตง่ตัง้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลที่เหมาะสมช่วยเหลอืตนในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้ โดยผู้จัดกำรกองทรัสต์ยงัคงมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการ
ด าเนินการดงักลา่ว ทัง้นี ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะคดัเลอืกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ดงักลา่วด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั โดยจะมีการก าหนดมาตรการในการก ากบัและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
อยา่งเพียงพอ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ
หน้าที่ในการชว่ยเหลอืผู้จัดกำรกองทรัสต์ตามที่ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้ ทัง้นี ้ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การจา่ยคา่ธรรมเนียมในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ คา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่า และคา่ธรรมเนียมอื่นของ
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ให้แกผู้่บริหำรอสังหำริมทรัพย์ด้วยทรัพย์สนิของผู้จัดกำรกองทรัสต์  

(ก) จดัเตรียมและด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสี่ยงอนัเก่ียวข้อง
กบักองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ แผนการกู้ยืมเงิน และแผนการบริหารจดัการด้านการเงินของ
กองทรัสต์ประจ าปี ตามที่ก าหนดโดยและได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ข) บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้เป็นไป
ตามหนงัสือชีช้วน แผนการด าเนินงานของกองทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  กฎ ระเบียบ และ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

(ค) จดัหาและน าเสนอทรัพย์สินหลักแก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อพิจารณาการลงทนุเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
ตามแผนการลงทนุและการบริหารจดัการความเสีย่งอนัเก่ียวข้องกบักองทรัสต์และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในข้อ 10 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์  
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(ง) ด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสังหำริมทรัพย์ หรือการเข้าท า
สญัญาที่เก่ียวเนื่องกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์
เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(จ) ดแูลรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อม
ตอ่การจดัหารายได้ โดยจดัให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟืน้ฟู และบ ารุงรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้
อยูใ่นสภาพดี 

(ฉ) จัดเตรียมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จัดเก็บและท าบัญชีค่าเช่า 
ค่าบริการ และเงินประกนัค่าเช่าและค่าบริการ และประเมินอตัราค่าเช่า ค่าบริการ และเงินประกนัค่าเช่า
และคา่บริการ 

(ช) ประสานงานกบัผู้เช่ำรำยย่อยในการจดัเก็บเงินคา่เช่า เงินประกนั คา่บริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ก่ียวข้อง (หากมี) และการออกใบก ากับสินค้า 
ใบเสร็จรับเงินชัว่คราว และใบเสร็จรับเงินในนามของกองทรัสต์ 

(ซ) อ านวยความสะดวกให้กับทรัสตี/ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะผู้ ให้บริการที่เป็นบคุคลที่สามในการส ารวจทรัพย์สินหลัก รวมทัง้ให้
ข้อมลู ถ้อยค าและ/หรือสง่มอบเอกสารใดๆ ตามที่ทรัสตี/ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย
ดงักลา่วร้องขอ  

(ฌ) ด าเนินการตามแผนการตลาด ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ด้านการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการอ านวยความสะดวกในการ
เยี่ยมชมทรัพย์สินหลักตามที่ได้รับการร้องขอ การตอบข้อสงสยั การให้ข้อมูลที่เก่ียวกบัทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ และกิจกรรมอื่นใดที่น ามาซึง่รายได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(ญ) ตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลักก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ เช่ารายย่อยหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือทรัสตี 
รวมถึงสง่รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินหลักให้แก่ผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือทรัสตี เมื่อมีการท าหรือต่อ
สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรใหมห่รือเมื่อสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรเดิมสิน้สดุลง แล้วแตก่รณี 

(ฎ) ติดตามและด าเนินการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผู้เช่ำรำยย่อยปฏิบตัิตามข้อตกลงทัง้หมดที่ผู้เช่ำรำยย่อยท า
ขึน้กบัผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือทรัสตีอยา่งเคร่งครัด 

(ฏ) จัดให้มีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักนัน้ โดยการ
ประกนัภยัจะต้องครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกิดขึน้กบัอสังหำริมทรัพย์ และการประกนัภยั
ความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากอสังหำริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการใน
อสังหำริมทรัพย์ 

(ฐ) ให้ความช่วยเหลอืในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
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(ฑ) ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ประสงค์จะขาย ซือ้ หรือ ท าธุรกรรมใดๆ อนัเป็นการหารายได้จากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์สามารถ 
ขาย ซือ้ หรือท าธุรกรรมดงักลา่วให้แก่บคุคลอื่นได้  

(ฒ) ให้ค าแนะน า ผู้จัดกำรกองทรัสต์เก่ียวกับสภาพหรือแนวโน้มของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ และ
ผลกระทบที่จะมีตอ่ทรัพย์สินของกองทรัสต์จากสภาวะดงักลา่ว 

(ณ) ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตภุยัพิบตัิตอ่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(ด) ติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และน าส่งภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเกิดจากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ในการบริหารจดัการทรัพย์สินหลัก 

(ต) ด าเนินการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

22.7 ความรับผิดและข้อจ ากดัความรับผิดของผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ก) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์บริหารจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้
สญัญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือผู้ จัดการกองทรัสต์ละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความประมาท
เลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง หรือจงใจกระท าผิดหน้าที่ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่
กองทรัสต์ 

(ข) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไมต้่องรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่
กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ หาก
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วย
ความช านาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องและข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้
ลงทนุ (ถ้ามี) 

อยา่งไรก็ดี แม้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ไมต้่องรับผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรัสต์หรือผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ดงักลา่ว ผู้จัดกำรกองทรัสต์ยงัมีหน้าที่ด าเนินการเรียกร้องตอ่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่
กองทรัสต์หรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์หรือผู้ถอืหน่วยทรัสต์ได้รับชดเชยความเสยีหายตาม
ความเป็นจริง 

22.8 การเปลีย่นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์  

การเปลีย่นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์ อาจมขีึน้ได้ด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ลาออกจากการท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ 
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(ข) ผู้จัดกำรกองทรัสต์แจ้งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นหนงัสือถึงความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบตัิงานเป็น
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยได้รับอนญุาตจากส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์โดยส ำนักงำน ก.ล.ต. สิน้สดุผลแล้ว 

(ค) ส ำนักงำน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือสัง่พกัการปฏิบตัิหน้าที่
ของผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นเวลาเกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วนั  ทัง้นี ้ตามประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

(ง) การให้ความเห็นชอบผู้จัดกำรกองทรัสต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. สิน้อาย ุและผู้จัดกำรกองทรัสต์ไมย่ื่นค า
ขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบ 

(จ) เมื่อที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ให้เปลีย่นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์   

(ฉ) ผู้จัดกำรกองทรัสต์สิน้สภาพนิติบุคคล หรือเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้จัดกำรกองทรัสต์มีมติให้เลิก
กิจการบริษัทผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ช) เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ระหว่างการฟืน้ฟูกิจการ หรือศาลได้แต่งตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ขึน้เพื่อบริหารทรัพย์สินของ ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ทัง้หมดหรือเฉพาะในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 

(ซ) เมื่อทรัสตีถอดถอนผู้จัดกำรกองทรัสต์เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อก าหนดหรือ
เง่ือนไขของสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ 
ประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง 
และไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 (หกสิบ) วนัหลงัจากได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากทรัสตีให้ด าเนินการ
แก้ไขการไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ดงักลา่ว 

22.9 การแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่ 

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัสตีขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเพื่อแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหมภ่ายใน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 21.8 และแต่งตัง้บคุคลที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
เห็นชอบภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ได้รับมติ ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตี
ด าเนินการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้เอง โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม 

(ข) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องด าเนินการและให้ความร่วมมือตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม ่
ทราบเก่ียวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลกัฐานและ
ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ 
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ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแต่วนัที่ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่เข้าปฏิบตัิหน้าที่ ทัง้นี ้ในการสง่
มอบดงักลา่ว ให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งที่ส่ง
มอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่และมอบหนงัสอืดงักลา่วให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมเ่ก็บรักษาไว้ 

ในกรณีทีผู้่จัดกำรกองทรัสต์มิได้ด าเนินการดงักลา่ว หากมีความเสยีหายเกิดขึน้กบักองทรัสต์หรือผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องรับผิดชดใช้คา่เสยีหาย ทัง้นี ้ หากความเสยีหายเกิดขึน้กบั
กองทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมย่งัไมม่ีสทิธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์อาจ
เรียกร้องคา่เสยีหายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ 

22.10 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ด้วยความผิดของผู้จัดกำรกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะต้อง
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่ทรัสตี และ/หรือ กองทรัสต์ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงค่าใช้จ่ายใน
การเปลี่ยนผู้จดัการกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ทรัสตีต้องติดต่อกับบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยน
ผู้จดัการกองทรัสต์ และคา่ที่ปรึกษาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

22.11 ไมว่่ากรณีใดๆ หากผู้จัดกำรกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ทรัสตีจะจดัการกองทรัสต์ตามความจ าเป็น
เพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนีไ้ด้ 

22.12 การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในการจดัการกองทรัสต์ 

ในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในการจดัการกองทรัสต์ อยา่งน้อยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องมีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับให้การจดัการกองทรัสต์ด าเนินไปใน
ลกัษณะที่เป็นธรรม ไมเ่ป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วที่
ก าหนดในประกาศส ำนักงำน ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และประกาศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเป็นผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีการจดัการกองทรัสต์อื่น ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดงักลา่วต้องไมม่ี
นโยบายการลงทนุท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกบันโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ตามข้อ 10.3(ก) เว้นแต่
กองทรัสต์อื่นนัน้เป็นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดใน
ประกำศ ทจ. 49/2555 

23 กำรบอกกล่ำว 

23.1 หนงัสอืบอกกลา่วหรือการติดตอ่สือ่สารโดยวิธีอื่นภายใต้หรือเก่ียวกบัสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีจ้ะต้อง 

(ก) ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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(ข) ท าเป็นภาษาไทย และ 

(ค) สง่โดยวิธีที่ยอมรับไปยงัที่อยูท่ี่แจ้งไว้  

23.2 วิธีที่ยอมรับ หมายถึง วิธีการใดๆ ท่ีได้ระบไุว้ในแถวแรกของตารางด้านลา่ง สว่นตารางแถวที่สองจะระบวุนัที่ถือว่า
ได้มีการบอกกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่หนงัสอืบอกกลา่วนัน้ได้ระบทุี่อยูอ่ยา่งถกูต้องและสง่ไปยงัที่อยูท่ี่แจ้งไว้ 

(1) 
วิธีที่ยอมรับ 

(2) 
วันที่ถอืว่ำได้มกีำรบอกกล่ำว 

สง่โดยบคุคล เมื่อได้สง่ไปท่ีที่อยูท่ี่แจ้งไว้ 

สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน 2 (สอง) วันท ำกำรนบัแตว่นัท่ีได้สง่ 

สง่ทางโทรสาร เมื่อมกีารยืนยนัการสง่ 

 

23.3 ที่อยูท่ี่แจ้งไว้ของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย เป็นไปตามที่ระบไุว้ข้างลา่งนี ้

ชื่อของ
คู่สัญญำ 

ที่อยู่ หมำยเลข
โทรสำร 

ที่อยู่อีเมล์ เรียน 

ผู้จัดกำร
กองทรัสต์ 

1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซติี ้
ทาวเวอร์ ห้อง 175 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02 287 3153 amorn.c@ticon.co.th คณุอมร จฬุา
ลกัษณานกุลู 

ทรัสตี  ทรัสตีของทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 171 อาคารสาธรซติี ้
ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 
26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

02 679 6882 thawatchai.lu@ 
bblam.co.th 

คณุธวชัชยั  
เหลอืงสรุรังษี 

หรือที่อยู่ที่แจ้งไว้อื่นๆ ที่คูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้บอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายเพื่อใช้แทนที่
อยู่ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น  ทัง้นีไ้มม่ีผลกระทบตอ่ความสมบรูณ์ของหนงัสอืบอกกลา่วที่ได้สง่ไปแล้วก่อนหน้านีต้ามข้อ
นี ้  
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24 กำรควบรวมกองทรัสต์กับกองทรัสต์อื่นหรือกำรควบรวมกองทรัสต์กับกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 

การควบรวมกองทรัสต์กบักองทรัสต์อื่นหรือการควบรวมกองทรัสต์กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จะสามารถท า
ได้ในกรณีที่มีกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนดให้ท าได้ ทัง้นี ้ การควบรวมกองทรัสต์กบักองทรัสต์อืน่หรือการควบรวม
กองทรัสต์กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
และตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

25 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 

25.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ก) คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ 

ตามอตัราทีน่ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(ข) คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน 

ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

(ค) คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยทรัสต์ 

ตามอตัราทีน่ำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(ง) อื่นๆ  

(1) คา่ธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยทรัสต์กบันำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามอตัราที่  
ทรัสตี และ/หรือ นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

(2) คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนำยทะเบยีนหน่วยทรัสต์ด าเนินการให้ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์เป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จา่ยจริง  

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 25.1 เป็นอตัราทีย่งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

25.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

(ก) คา่ตอบแทนทรัสตี 

ในอตัราทีก่ าหนดในข้อ 21.3 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้    
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(ข) คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

ในอตัราทีก่ าหนดในข้อ 22.3 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ ซึง่รวมคา่ธรรมเนยีมผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ตามอตัราทีก่ าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์แล้ว 

(ค) คา่ธรรมเนียมผู้จดัการทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก  

(1) ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้ด าเนินการ จะไมเ่รียกเก็บ 

(2) ในกรณีที่บคุคลอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์เป็นผู้ด าเนินการ จะเรียกเก็บตามที่
จ่ายจริง แตไ่มเ่กินราคาตลาด 

(ง) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ 

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.05 (ศนูย์จดุศนูย์ห้า) ตอ่ปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ซึง่ในขณะท า
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้ คูส่ญัญาตกลงให้ใช้อตัรา 0.03 (ศนูย์จดุศนูย์สาม) ตอ่ปีของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะค านวณคา่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์และเรียกเก็บจากกองทรัสต์ทกุ
เดือน โดยใช้มูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์ในวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือนเป็นฐานในการค านวณ 

(จ) คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 

(1) ในการเสนอขายครัง้แรก จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.50 (ศนูย์จดุห้าศนูย์) ของ
มูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์ และไมเ่กิน 10,000,000 (สบิล้าน) บาท 

(2) ส าหรับการระดมทนุครัง้ต่อไป จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แตไ่มเ่กินจ านวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลส าหรับการเสนอขายครัง้ตอ่ไป 

(ฉ) คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ (รวมถึงคา่คอมมิชชัน่ (Commission Fee)) 

(1) ในการเสนอขายครัง้แรก จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 2.00 (สอง) ของมลูคา่
หน่วยทรัสต์ที่จดัจ าหนา่ย 

(2) การระดมทนุครัง้ตอ่ไป จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แตไ่มเ่กินจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลส าหรับการเสนอขายครัง้ตอ่ไป  

(ช) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการดูแล รักษา และจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกบัการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าปรับปรุง ค่าต่อเติม ค่าตกแต่ง และค่า
สาธารณปูโภค คา่พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นต้น รวมถึงค่าบริการพืน้ที่สว่นกลาง ค่าส ารองหนีส้ญู 
และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในท านองเดียวกนั  
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ตามทีจ่่ายจริง  

(ซ) คา่เบีย้ประกนัภยั คา่เบีย้ประกนัวินาศภยั และคา่เบีย้ประกนัอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกบักองทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง  

(ฌ) คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สง่เสริมการขาย นกัลงทนุสมัพนัธ์  

(1) ในการเสนอขายครัง้แรก จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.50 (ศนูย์จดุห้าศนูย์) ของ
มูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์ และไมเ่กิน 10,000,000 (สบิล้าน) บาท 

(2) ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก จะเรียกเก็บตามที่จา่ยจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.10 (ศนูย์จดุหนึง่ศนูย์) 
ตอ่ปีของมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิของกองทรัสต์ และไมเ่กิน 2,000,000 (สองล้าน) บาทตอ่ปีบญัชี 

(3) ส าหรับการระดมทนุครัง้ตอ่ไป จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แตไ่มเ่กินจ านวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลส าหรับการเสนอขายครัง้ตอ่ไป  

(ญ) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

(1) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมทีเ่ก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทรัสต์ เช่น คา่ธรรมเนียมการขออนญุาต
เสนอขายหน่วยทรัสต์ คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล คา่ธรรมเนียมการจด
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน คา่ที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทรัสต์ 
การเตรียมและจดัท าเอกสารสญัญา และคา่แปลเอกสาร เป็นต้น  

ตามทีจ่่ายจริง  

(2) คา่ธรรมเนียมรายปีและคา่ใช้จา่ยในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์  

ตามทีจ่่ายจริง 

(3) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยของผู้สอบบัญช ี

ตามทีจ่่ายจริง 

(4) คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื่นๆ รวมทัง้ที่ปรึกษาอื่นๆ เช่น คา่ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ คา่
ผู้ตรวจสอบภายใน คา่ที่ปรึกษาหรือผู้ช านาญเฉพาะทาง 

ตามอตัราที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ก าหนดหรือที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์ก าหนดกบับคุคลดงักลา่ว 

(5) ภาษี คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย คา่อากรแสตมป์ และคา่นายหน้าที่เก่ียวกบัการซือ้ขาย จดัหา 
ได้มา จ าหนา่ย จ่าย โอน สนิทรัพย์ ทรัพย์สนิ และหลกัทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์  
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ตามทีจ่่ายจริง 

(6) คา่ธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือ
จ าหนา่ยอสังหำริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าอสังหำริมทรัพย์ เช่น คา่ธรรมเนียมผู้
ประเมินคา่ทรัพย์สนิหรือผู้ เช่ียวชาญ เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง 

(7) คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายในกำรประเมินมูลค่ำ และ/หรือกำรสอบทำนกำรประเมิน
มูลค่ำ 

ตามทีจ่่ายจริง 

(8) คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัภาษีและคา่ธรรมเนียมอื่นทีเ่ก่ียวข้องตามอตัราที่กฎหมายก าหนด และคา่ใช้จา่ย
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง 

(9) คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง)  

ตามทีจ่่ายจริง 

(10) คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ 
หรือคา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายในการด าเนินคดใีนศาล เพื่อรักษาสทิธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ โดย 
ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์   

ตามทีจ่่ายจริง 

(11) คา่ใช้จา่ยในการจดัท าและจดัพมิพ์ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบยืนยนัรายการ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี และแบบฟอร์มอื่นๆ และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักองทรัสต์ และ
คา่ใช้จา่ยในการจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว  

ตามทีจ่่ายจริง 

(12) คา่ใช้จา่ยในการจดัท าและจดัพมิพ์หนงัสอืชีช้วน ขา่วสาร และ/หรือรายงานผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
รายงานประจ าปี ตลอดจนคา่แปลและคา่จดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามทีจ่่ายจริง 
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(13) คา่ใช้จา่ยในการจดัท า จดัพมิพ์ และจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่งๆ รวมถงึการ
ลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั เช่น ประกาศมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิ ประกาศการปิดสมดุทะเบยีน
เพื่อจ่ายผลประโยชน์หรือการช าระเงินกรณีมีการลดทนุ เป็นต้น และ/หรือ ขา่วสารถงึผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

ตามทีจ่่ายจริง 

(14) คา่ใช้จา่ยในการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่จดัท าและคา่จดัสง่จดหมายเชิญ
ประชมุ และ/หรือเอกสารการประชมุ รายงานการประชมุ และหรือเอกสารอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง 

(15) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมในการจ่ายผลประโยชน์ เพิ่มทนุ และ/หรือลดทนุ รวมถึงคา่ใช้จา่ยในการ
รับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยทรัสต์ คา่ใช้จา่ยในการช าระเงินในกรณีมีการลดทนุ และ/หรือ คา่ใช้จ่าย
ตา่งๆ ในการมีบญัชีกองทรัสต์กบัธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คา่อากร
แสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง 

(16) คา่ใช้จา่ยอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเตมิสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือที่เกิดขึน้จาก
การปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกาศส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

ตามทีจ่่ายจริง 

(17) คา่เอกสารทะเบยีนหน่วยทรัสต์ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทรัสต์ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการจดัท าทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  

ตามทีจ่่ายจริง 

(18) คา่ใช้จา่ยทางกฎหมายทีเ่ก่ียวกบัการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์และ
ผู้จัดกำรกองทรัสต์  เช่น คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคด ี(ถ้าม)ี คา่ใช้จ่ายในการยดึทรัพย์สนิ คา่ใช้จา่ย
ในการด าเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้องให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากผู้จัดกำรกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์โดยรวม หรือ
เมื่อได้รับค าสัง่จากส ำนักงำน  ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล 
คา่ธรรมเนียมศาล คา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายแก่บคุคลภายนอก คา่จดทะเบียนจ านอง คา่
ปลดจ านอง คา่ใช้จา่ยในด้านนิตกิรรม  คา่ใช้จา่ยในการแก้ไขสญัญา เป็นต้น 

ตามทีจ่่ายจริง 
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(19) ภายใต้ข้อ 21.7 และ ข้อ 22.10 คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในการเลกิกองทรัสต์ การ
เปลีย่นแปลงทรัสตี หรือการเปลีย่นแปลงผู้จัดกำรกองทรัสต์  

ตามทีจ่่ายจริง 

(20) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชีและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดแูลหรือจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ใน
ระหวา่งการช าระบญัชีของกองทรัสต์จนถงึการจดทะเบียนเลกิกองทรัสต์ตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ตามทีจ่่ายจริง 

(21) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์  รวมทัง้
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก าหนด  

ตามทีจ่่ายจริง 

อตัราคา่ธรรมเนยีมในข้อ (ญ) เป็นอตัราตามทีจ่่ายจริงทีย่งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม โดยคา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของกองทรัสต์ หากเป็นคา่ใช้จา่ยทีม่ีภาระต้องเสยีภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดท านองเดยีวกนั ให้ถือเป็นภาระของกองทรัสต์  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจารณาตดั
จ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด
โดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

25.3 ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีสทิธิในการเพิ่ม ลด ยกเว้นคา่ธรรมเนียมภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในข้อ 25 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้หากค่าธรรมเนียมภายหลงัการเพิ่ม ลด ยกเว้น ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุว้  
อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นนี ้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะติด
ประกาศไว้ ณ ส านกังานของผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

25.4 ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะเพิ่มคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากอตัราสงูสดุที่ระบไุว้ในข้อ 25 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีโ้ดยต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อ 18 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้และ
จะติดประกาศคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม ่ณ ส านกังานของผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

26 กำรจัดท ำงบกำรเงนิของกองทรัสต์ 

26.1 กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทกุปี และรอบระยะเวลา
บญัชีแรกเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ก่อตัง้ขึน้ มีผลสมบรูณ์ตามข้อ 2.7 และสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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26.2 ทรัสตีจะดูแลให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์จดัท างบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด
ตามกฎหมายวา่ด้วยการบญัชี และเป็นไปตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ 
กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมาย 

27 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำก่อตัง้ทรัสต์ 

27.1 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ และบทบญัญัติแห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

27.2 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในกรณีทัว่ไป 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์ร่วมกบัทรัสตีสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นีไ้ด้โดยการท าสญัญาแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เมื่อผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตเีห็นสมควร โดยไมต้่องขอมตขิองที่ประชมุผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ตามค าสัง่ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แหง่พ.ร.บ. ทรัสต์  

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการและบริหารจดัการใดๆ ของกองทรัสต์ 
กรณีที่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนงัสอืเวียน ค าผอ่นผนั ค าเห็นชอบ การแก้ไข
เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั โดยให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีเ้ปลีย่นแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่หนงัสือเวียน ค าอนมุตัิ ค าผ่อนผนั 
ค าเห็นชอบ การแก้ไข เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และ/หรือข้อบังคับที่ออกใหม่ดงักล่าว ทัง้นี ้การแก้ไข
เพิ่มเติมดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 27.2(ค) โดยอนโุลม การแก้ไขเพิ่มเติมในข้อผิดพลาดที่ชดั
แจ้ง และการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ไมก่ระทบสทิธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่นๆ ซึ่งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือก่อให้เกิดความ
รับผิดชอบมากขึน้อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ และไมก่่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายใดๆ มากเกินสมควรแก่
กองทรัสต์   

ทัง้นี ้ การแก้ไขเพิม่เตมิดงักลา่วจะไมท่ าให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์มีหน้าที่ในการจา่ยเงินส าหรับหน่วยทรัสต์
เพิ่มขึน้ หรือท าให้ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ต้องรับภาระหน้าเพิม่เติม 

27.3 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในกรณีที่ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในข้อ 27.2 การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากอ่ตัง้ทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ในเร่ืองที่กระทบสิทธิของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั เว้นแต่
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ตามค าสัง่ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. 
ทรัสต์ ต้องได้รับมติอย่างน้อย 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อ 18 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(ข) กรณีอื่นใดตามที่ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควร ซึง่ไมก่ระทบสทิธิของผู้ถอืหน่วยทรัสต์อยา่งมี
นยัส าคญั ต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อ 18 ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

27.4 เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว ผู้จัดกำรกองทรัสต์ต้องส่งส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่ลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
ดงักล่าว และจะต้องส่งหนงัสือบอกกล่าวการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ไปให้แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้
คา่ใช้จ่ายใดๆ ทีผู้่จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตีได้ก่อขึน้ เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์นี ้ให้
เรียกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

28 กำรเลิกกองทรัสต์ 

28.1 เหตใุนการเลกิกองทรัสต์  

(ก) เมื่อจ านวนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 (สามสบิห้า) ราย  

(ข) เมื่อมีการจ าหนา่ยทรัพย์สินหลักและผู้จัดกำรกองทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทนุใน
อสังหำริมทรัพย์เป็นมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 
(เจ็ดสบิห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัที่จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หลักดงักลา่ว 

(ค) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน (4) สี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ง) ในกรณีที่มีการควบรวมกองทรัสต์กบักองทรัสต์อื่น และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดให้มีการเลกิกองทรัสต์ 

(จ) ในกรณีที่ไมส่ามารถแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมไ่ด้ ตามข้อ 21.8(ก) ของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

(ฉ) เฉพาะในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก ในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์สามารถระดมทุนได้เพียง
พอท่ีจะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุทัง้หมดทกุรายการตามที่ระบุในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
แตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้อนัเป็นผลให้ทรัพย์สนิท่ีผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจารณาลงทนุมีมลูคา่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ หรือผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรให้เลิก
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์โดยรวม แม้ทรัพย์สินที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะพิจารณาให้
ลงทนุจะมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสบิห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  
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(1) กองทรัสต์ไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุดงักลา่วไมว่า่จะเป็นบางรายการหรือทัง้หมดทกุ
รายการ เนื่องจากทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุท่ีเป็นอสังหำริมทรัพย์ไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่
ก าหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล หรือมีเหตอุื่นใดอนัท าให้
กองทรัสต์ไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิท่ีเป็นอสังหำริมทรัพย์ได้ และ/หรือ 

(2) เกิดเหตสุดุวิสยัขึน้กบัทรัพย์สินทีก่องทรัสต์จะลงทนุที่เป็นอสังหำริมทรัพย์ ซึง่มีผลให้ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วด้อยคา่ลงอยา่งมีนยัส าคญัหรือเป็นอปุสรรคที่ท าให้กองทรัสต์ไมส่ามารถจดัหาประโยชน์
ในทรัพย์สนิดงักลา่วได้ และ/หรือ  

(3) มีเหตอุื่นใดที่มีผลกระทบตอ่ทรัพย์สินทีก่องทรัสต์จะลงทนุท่ีเป็นอสังหำริมทรัพย์ และผู้จัดกำร
กองทรัสต์เห็นวา่เหตดุงักลา่วอาจมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทรัสต์ 

(ช) เหตุอื่นตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

28.2 กองทรัสต์เป็นอนัระงบัสิน้ไป และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ทัง้หลาย (หาก
มี) เป็นอนัสิน้ผลไปในกรณีไม่สามารถน าหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ภายในวันที่ 31 
ธนัวาคม 2557 หรือภายในวนัอื่นตามที่ทรัสตีและผู้จัดกำรกองทรัสต์จะได้ตกลงร่วมกนั 

28.3 การด าเนินการในการเลกิกองทรัสต์ 

(ก) เมื่อเหตใุนการเลกิกองทรัสต์เกิดขึน้  

(1) ทรัสตีต้องรายงานตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์โดยไมช่กัช้า โดยในการแจ้งเหตใุน
การเลกิกองทรัสต์จะต้องมีรายละเอียดขัน้ต า่ตามที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และ 

(2) ทรัสตีต้องแจ้งไปยงัผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทกุรายถงึเหตใุนการเลกิกองทรัสต์ วนัเลกิกองทรัสต์ 
รวมทัง้ขัน้ตอนในการด าเนินการเลกิกองทรัสต์และการช าระบญัชีกองทรัสต์ ระยะเวลาที่เก่ียวข้อง 
และประมาณการคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีได้รายงานเหตใุน
การเลกิกองทรัสต์ตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ดงักลา่ว 

28.4 กระบวนการในการเลกิกองทรัสต์  

(ก) ทรัสตีจะด าเนินการช าระบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยรวบรวมทรัพย์สนิเพื่อจ าหนา่ยทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ช าระหนีท้ัง้หลายของกองทรัสต์ โดยในการช าระหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดในพ.ร.บ. ทรัสต์ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการช าระบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ทรัสตีอาจ
มอบหมายให้ผู้จัดกำรกองทรัสต์หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้ ช าระบญัชีในการด าเนินการช าระ
บญัชีดงักลา่วข้างต้น 
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(ข) จดัให้มีการท างบการเงินของกองทรัสต์ ณ วนัเลกิกองทรัสต์โดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

(ค) นับตัง้แต่วนัเลกิกองทรัสต์ จะไมม่ีการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ หรือออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม  

(ง) เมื่อทรัสตีได้ช าระบญัชีของกองทรัสต์แล้วเสร็จ ทรัสตีจะต้องจัดท ารายงานการเสร็จสิน้การช าระบญัชี
เพื่อและแจ้งการเสร็จสิน้การช าระบญัชีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงแจ้งไปยงัหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(หากมี) 

(จ) เมื่อทรัสตีได้แจกจ่ายเงินคืนทนุทัง้หมดให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และจัดท ารายงานการเสร็จสิน้การช าระ
บญัชีแล้วเสร็จ ให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ทัง้หลาย (หากมี) เป็นอนั
สิน้ผลไป และให้กองทรัสต์ระงบัสิน้ไป 

(ฉ) ในกรณีที่มีการเลกิกองทรัสต์ ตามข้อ 28.1(จ) เนื่องจากเกิดเหตใุห้มีการเปลีย่นแปลงทรัสตีตามข้อ 
 21.6(ง) หรือ 21.6(จ) ให้ผู้ช าระบญัชีหรือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้ด าเนินการตามข้อ 
28.4(ก) – 28.4(จ) แทนทรัสตี   

28.5 การรวบรวม จ าหนา่ย และจดัสรรทรัพย์สินในการช าระบญัชีของกองทรัสต์ 

ในการช าระบญัชีของกองทรัสต์ ให้ด าเนินการช าระสะสางหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามล าดบัดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จ าหนา่ย และจดัสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(ข) คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรท่ีต้องช าระและที่ค้างช าระ 

(ค) คา่ตอบแทนของบคุคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องมาจากการจดัการกองทรัสต์ทีท่รัสตี และ/หรือ ผู้จัดกำรกองทรัสต์มีสิทธิเรียกเอา
จากกองทรัสต์ได้โดยชอบตามกฎหมาย และคา่ตอบแทนทรัสตี และ/หรือ ผู้จัดกำรกองทรัสต์ 

(ง) หนีอ้ื่นของกองทรัสต์ 

ในกรณีที่ทรัพย์สนิในกองทรัสต์มีไมเ่พียงพอท่ีจะจดัสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือช าระหนีใ้นล าดบัใดจนครบ ให้ช าระ
หนีใ้นล าดบันัน้โดยเฉลีย่ตามสว่นของมลูหนี ้

ทัง้นี ้ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์มีสิทธิด ารงเงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่จ าเป็น
เพื่อใช้เป็นคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมของทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์ได้ ตามที่ทรัสตีหรือผู้จัดกำรกองทรัสต์
เห็นสมควร จนกวา่การช าระบญัชีของกองทรัสต์จะแล้วเสร็จ 
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ในกรณีที่เมื่อได้หกัค่าใช้จ่ายและช าระหนีต้ามวรรคหนึ่งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินของกองทรัสต์คงเหลือ 
ให้ทรัสตีจดัสรรสว่นท่ีคงเหลอืให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

28.6 หากกองทรัสต์สิน้สดุลงในกรณีที่ไมส่ามารถแตง่ตัง้ทรัสตีรายใหมไ่ด้ ตามข้อ 21.8(ก) ให้บคุคลที่ศาลแตง่ตัง้ให้เข้า
จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ท าหน้าที่แทนทรัสตีในด าเนินการช าระบญัชีของกองทรัสต์ 

28.7 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ จะยงัคงอยู่
ตามที่จ าเป็น จนกวา่การช าระบญัชีของกองทรัสต์จะแล้วเสร็จ 

29 ข้อจ ำกัดกำรโอนสิทธิ 

คู่สัญญำไมม่ีสทิธิโอนสทิธิหรือหน้าที่ของตนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีไ้มว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคล
อื่น 

30 เบ็ดเตล็ด 

เอกสารแนบท้าย และ/หรือ สญัญาแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้(หากม)ี  ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา
ฉบบันี ้ 

31 ควำมสมบูรณ์ของสัญญำ  

หากข้อความหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันีไ้มส่มบรูณ์ เป็นโมฆะ ขดัตอ่กฎหมาย หรือไมอ่าจบงัคบัได้ตาม
กฎหมาย ไมว่า่ในกรณีใดๆ ให้ถือวา่ข้อสญัญาอื่นๆ ในสญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย ทัง้นี ้
คู่สัญญำตกลงแก้ไขเพิม่เตมิข้อความหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันีด้งักลา่วเพื่อให้มีผลสมบรูณ์ ไมข่ดัตอ่
กฎหมาย หรือใช้บงัคบัได้ตามกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาฉบบันี ้

32 กำรบังคับตำมสิทธิ 

การท่ีคู่สัญญำไมใ่ช้สทิธิ ขยายระยะเวลา หรือผอ่นผนัการบงัคบัตามสญัญาฉบบันี ้ ไมถื่อเป็นการสละสทิธิตาม
สญัญาฉบบันีไ้มว่า่ด้วยประการใดๆ และการใช้สทิธิใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นตามสญัญาฉบบันีข้องคูส่ญัญา
ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด ไมเ่ป็นการกระทบกระเทือนหรือจ ากดัสทิธิในการใช้หรือการบงัคบัตามสทิธิดงักลา่วตอ่ไป   

33 กฎหมำยที่ใช้บงัคับ 

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีอ้ยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย
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เอกสำรแนบ 1 
ทรัพย์สินหลกัที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้แรก 

กรรมสทิธ์ิและสทิธิการเช่าท่ีดินและอาคารสิง่ปลกูสร้างดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1 ทรัพย์สินประเภทคลังสินค้ำ 

ล ำดับ โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม 
เลขที่
คลังสนิ
ค้ำ 

พืน้ที่
อำคำร

คลังสนิค้ำ 
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
คลังสนิค้ำ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ 

 

ขนำดที่ดนิประมำณ รูปแบบกำรลงทุน 

ไร่ งำน ตร.วำ ที่ดนิ 
อำคำร

คลังสนิค้ำ 

1 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา 

(ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

DG1/1 

5,540 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียว  
จ านวน 1 หลงั 4 ยนูิต 

29466 7 0 46.0 สทิธิการเชา่ กรรมสทิธ์ิ 
2 DG1/2 

3 DG1/3 

4 DG1/4 

5 
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  
อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 

(ต าบลบอ่วิน อ าเภอศรีราชา  

W2/1 

5,900 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 2 ยนูิต 
 

195065 6 1 71.4 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
6 W2/2 
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ล ำดับ โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม 
เลขที่
คลังสนิ
ค้ำ 

พืน้ที่
อำคำร

คลังสนิค้ำ 
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
คลังสนิค้ำ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ 

 

ขนำดที่ดนิประมำณ รูปแบบกำรลงทุน 

ไร่ งำน ตร.วำ ที่ดนิ 
อำคำร

คลังสนิค้ำ 

7 จงัหวดัชลบรีุ) W5/1 
9,900 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 2 ยนูิต 

195062 9 2 77.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
8 W5/2 

9 

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา 

(ต าบลสรุศกัดิ์และต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ) 

W5/1 

21,750 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

177126 24 0 56.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 10 W5/2 

11 W5/3 

12 W16 4,200 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

173839, 
11303 

8 1 22.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

13 W20 18,468 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

194794 24 0 37.9 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล ำดับ โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม 
เลขที่
คลังสนิ
ค้ำ 

พืน้ที่
อำคำร

คลังสนิค้ำ 
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
คลังสนิค้ำ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ 

 

ขนำดที่ดนิประมำณ รูปแบบกำรลงทุน 

ไร่ งำน ตร.วำ ที่ดนิ 
อำคำร

คลังสนิค้ำ 

14 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค  
แหลมฉบงั 2 

(ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ) 

W2 5,850 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

178448 7 0 21.4 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

15 FZ4 3,900 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

177198 6 2 4.8 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

16 

สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
(ปราจีนบรีุ) 

(ต าบลหวัหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ
จงัหวดัปราจีนบรีุ) 

W1 10,020 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

47950 13 0 8.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

17 
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพล ี1 

(ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ 
อ าเภอบางเสาธง 

W1/1 

34,532 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

2806, 18808, 
18811, 18812, 

60712 
98 3 7.6 สทิธิการเชา่ สทิธิการเชา่ 18 W1/2 

19 W1/3 
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ล ำดับ โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม 
เลขที่
คลังสนิ
ค้ำ 

พืน้ที่
อำคำร

คลังสนิค้ำ 
ประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
คลังสนิค้ำ 

โฉนดที่ดิน
เลขที่ 

 

ขนำดที่ดนิประมำณ รูปแบบกำรลงทุน 

ไร่ งำน ตร.วำ ที่ดนิ 
อำคำร

คลังสนิค้ำ 

20 

จงัหวดัสมทุรปราการ) 

W2 2,720 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

2806 

98 3 7.6 สทิธิการเชา่ สทิธิการเชา่ 

21 W3 10,800 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

2805, 60712, 
60713, 60714 

22 W4 24,043 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 1 ยนูิต 

18789, 18790, 
18791, 18792, 

2806 

23 DG1/1 

2,900 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหลก็ชัน้เดียวมีชัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 3 ยนูิต 

2806, 60712, 
60713 

24 DG1/2 

25 DG1/3 
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2 ทรัพย์สินประเภทโรงงำน 

ล ำดับ 
นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม 

เลขที่โรงงำน 

พืน้ที่อำคำร
โรงงำน

โดยประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนำดที่ดนิประมำณ 
รูปแบบกำรลงทุน 

ที่ดนิ 
อำคำร
โรงงำน ไร่ งำน 

ตร.
วำ 

1 นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้

(ต าบลมาบยางพร
อ าเภอปลวกแดง
จงัหวดัระยอง) 

SF.B1.9 A32,39 3,150 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย  
จ านวน 1 หลงั 

9994, 14727 5 1 39.7 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

2 SF.M3.3 A220/1 3,600 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

31698 6 0 87.9 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

3 
นิคมอตุสาหกรรม  

ป่ินทอง 

(ต าบลหนองขาม
ต าบลบอ่วิน  
และต าบลบงึ  
อ าเภอศรีราชา 

SF.A1.8/1 L_42 2,125 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

7435 4 0 18.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

4 SF.A1.8/2 L_42/2, L_43/2 2,125 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

181769, 181770 4 0 11.4 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล ำดับ 
นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม 

เลขที่โรงงำน 

พืน้ที่อำคำร
โรงงำน

โดยประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนำดที่ดนิประมำณ 
รูปแบบกำรลงทุน 

ที่ดนิ 
อำคำร
โรงงำน ไร่ งำน 

ตร.
วำ 

5 

จงัหวดัชลบรีุ) 

SF.M1.8 G_007 2,100 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

183315 4 0 29.2 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

6 
นิคมอตุสาหกรรม  

ป่ินทอง 

(ต าบลหนองขาม
ต าบลบอ่วิน และ 

ต าบลบงึ  
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ) 

SF.A3 G_025/3 3,250 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

185321, 185322 11 1 29.4 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

7 SF.A2.2 G_025/2 2,500 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

8 SF.L3.2 G_032/1 3,600 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 167088 20 3 60.0 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

9  SF.A2.7/3 G_032/2 3,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล ำดับ 
นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม 

เลขที่โรงงำน 

พืน้ที่อำคำร
โรงงำน

โดยประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนำดที่ดนิประมำณ 
รูปแบบกำรลงทุน 

ที่ดนิ 
อำคำร
โรงงำน ไร่ งำน 

ตร.
วำ 

 

 

 

นิคมอตุสาหกรรม  
ป่ินทอง 

(ต าบลหนองขาม
ต าบลบอ่วิน  
และต าบลบงึ  
อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ) 

จ านวน 1 หลงั 

10 SF.A2.7/2 G_032/3 3,000 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

11 
SF.A2.7/1 G_032/4, 

G_033/1 
3,000 

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

12 SF.B3.5 G_033/2 3,850 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

167086 21 3 97.6 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

13 SF.L4.4 G_033 4,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล ำดับ 
นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม 

เลขที่โรงงำน 

พืน้ที่อำคำร
โรงงำน

โดยประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนำดที่ดนิประมำณ 
รูปแบบกำรลงทุน 

ที่ดนิ 
อำคำร
โรงงำน ไร่ งำน 

ตร.
วำ 

14 

นิคมอตุสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) 

(ต าบลบ้านเลน 
อ าเภอบางปะอิน

จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา) 

SF.A1.3 G1/4-4 1,625 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

20170 5 2 1.0 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

15 SF.A1.5/3 G_1/4_5 1,750 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

16 SF.C2.2 F_7/12 2,750 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

59721 3 3 15.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

17 SF.M2.2 F_7/13 2,550 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

55952 4 1 42.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

18 
สวนอตุสาหกรรม  

โรจนะ 
SF.A1.3/1 28_1 1,625 อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็

ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
30621 2 2 72.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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ล ำดับ 
นิคมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม 

เลขที่โรงงำน 

พืน้ที่อำคำร
โรงงำน

โดยประมำณ 
(ตร.ม.) 

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน 

โฉนดที่ดิน 

เลขที่ 

ขนำดที่ดนิประมำณ 
รูปแบบกำรลงทุน 

ที่ดนิ 
อำคำร
โรงงำน ไร่ งำน 

ตร.
วำ 

(ต าบลบ้านช้าง 
อ าเภออทุยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา) 

จ านวน 1 หลงั 

19 นิคมอตุสาหกรรม 
เหมราชชลบรีุ 

(ต าบลบอ่วิน 
อ าเภอราชา 
จงัหวดัชลบรีุ) 

SF.M1.5/2 D_1 1,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

52780 3 3 5.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

20 SF.M1.5/1 D_2 1,800 
อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็
ชัน้เดยีวมชีัน้ลอย 
จ านวน 1 หลงั 

52781 3 1 84.0 กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 
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เอกสำรแนบ 2 
ตัวอย่ำงใบทรัสต์ 
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ใบทรัสต์ 

Trust Certificate  
 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน 
TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

             
จัดกำรโดย บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด  

 Managed by TICON Management Company Limited 
 

ท่ีอยู ่175 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 13/1 ห้อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
Adress 175 Sathorn City Tower, 13/1th floor, Room no. 1308 South Sathorn Road, Thung Maha Mek Sub-district, Sathorn District, Bangkok  
ทรัสตี: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั    ท่ีอยู ่175 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
Trustee:  BBL Asset Management Co., Ltd.   Address  175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor, South Sathorn Road, Thung Maha Mek Sub-district, Sathorn District, Bangkok 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นีส้ามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแต่ (1) การโอนหน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสญัชาติต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่ร้อยละ 49   
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด และ (2) การโอนหน่วยทรัสต์นัน้เป็นเหตใุห้สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตี บคุคลใดและกลุม่บคุคลเดียวกนัใด ไมเ่ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferable without limitation except (1)  such transfer shall cause the number of trust units held by foreigners exceeding 49% of the total trust units sold and (2) such 
transfer shall cause the trust units holding ratio by REIT Manager, Trustee , and any same person and group of persons not in compliance with stipulated laws. 

 
ชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
Name of the Trust Certificate Holder 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์    จ านวนหน่วย    เลขที่ใบส าคญั 
Trust Unitholder Registration No.    No. of Units    Certificate No. 
 
วนัที่ออกใบส าคญั 
Date of Issuance 

 
  

นายทะเบียนผู้ รับมอบอ านาจ 
Authorized Registrar 

มลูคา่ที่ตราไว้หน่วยละ บาท  
           
Par Value of  Baht Each 
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โปรดอา่น 
Please read before 

endorsing this 
certificate. 

1. ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหน่วยทรัสต์ทีป่ระสงค์จะรับโอนหน่วยทรัสต์ต้องจดัท าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์/หน่วยทรัสต์ ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
The transferee of the trust units who wishes to have ownership of trust units transferred to its name must prepare the form designated by the registrar for this purpose. 

2. ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยทรัสต์ ต้องลงลายมือชื่อสลกัหลงัการโอนไว้หลงัใบทรัสต์นี ้หรือตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
Both the transferor and transferee of trust units must endorse the certificate(s) of the trust units being transferred or as per procedures specified in trust deed. 

3. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบค าขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย์/หน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนก าหนด สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.tsd.co.th  
Please see http://www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for the transfer of trust units designated by the registrar. 

ลงลายมือช่ือผู้ โอน 
Signature of transferor 

 

ลงลายมือช่ือผู้ รับโอน 
(ผู้ ท่ีต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์) 

Signature of transferee 
(who desires to be registered as trust unitholders) 

ลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจ 
ประทบัตรานายทะเบียน (ถ้ามี) 

Authorized signature(s) with the seal of the registrar (if any) 
ช่ือ-สกลุ ของผู้ รับโอน (ตวับรรจง) 

Full name of transferee in block letters 
1 

ลงลายมื่อช่ือผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อช่ือผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 
 

2 

ลงลายมื่อช่ือผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อช่ือผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 
 

3 

ลงลายมื่อช่ือผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อช่ือผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 
 

4 

ลงลายมื่อช่ือผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อช่ือผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 
 

5 

ลงลายมื่อช่ือผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อช่ือผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 
 

6 

ลงลายมื่อช่ือผู้ รับโอน (Signature of Transferee) 

 

ลงลายมื่อช่ือผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters) 
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สญัญาฉบบันีท้ าขึน้เป็นจ านวน 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คู่สัญญำทกุฝ่ายตา่งได้อา่นและเข้าใจข้อความ
ตามสญัญาฉบบันีเ้ป็นอยา่งดีแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตามความประสงค์ จงึได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราส าคญั (หากม)ี ไว้
เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบไุว้ข้างต้น และยดึถือไว้ฝ่ายละฉบบั 

ลงนามเพือ่และในนามของ 
ผู้ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดกำรกองทรัสต์เม่ือก่อตัง้กองทรัสต์ส ำเร็จ 
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 

 

 

 

 

ลงช่ือ        

 (      ) 

 

 

ลงนามเพือ่และในนามของ 
ทรัสตีเมื่อก่อตัง้กองทรัสต์ส ำเร็จ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกดั  

 

 

 

 

ลงช่ือ        

 (      ) 

 

 

 



 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
สรปุรายงานการประเมิน 































































































































































 ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
งบก าไรขาดทุนท่ีคาดคะเนตามสมมติฐาน 
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