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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไทคอน
(TICON Real Estate Investment Trust)
1. ข้อมูลที่สำคัญของกองทรัสต์
ชื่อทรัสต์ (ภำษำไทย)
ชื่อทรัสต์ (ภำษำอังกฤษ)
ชื่อย่อทรัสต์
อำยุทรัสต์
ประเภทหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
(REIT Manager)
ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์
(Property Manager)

ทรัสตี (Trustee)
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไทคอน
TICON Real Estate Investment Trust
TREIT
ทรัสต์ไม่กาหนดอายุ
ไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”)
สาหรับทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
แต่งตัง้
1. บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”) และ
2. บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครังนี
้ ้
เป็ นเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ แรก
ลักษณะกำรเสนอขำย
(Initial Public Offering, “IPO”) โดยเป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่าย
ไม่เกิน [4,000,000,000] บาท โดยมูลค่าการเสนอขายรวมทัง้ สิน้ จะขึน้ อยู่
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมทัง้ สิ้น
กับราคาเสนอขายสุดท้าย
[*] หน่วย
จำนวนหน่ วยที่เสนอขำย
[*] บาทถึง [*] บาทต่อหน่วย
รำคำเสนอขำย
[*] บาทต่อหน่วย
มูลค่ำที่ตรำไว้
ประเภทหน่วยทรัสต์ซง่ึ ไม่รบั ไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ประเภทหน่ วยทรัสต์
จะยื่น ขอจดทะเบีย นหน่ ว ยทรัสต์เ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[*]
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
ู ของ [100] หน่วย
จำนวนหน่ วยทรัสต์ขนั ้ ตำ่ ของกำร [*] หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
จองซื้อ

ส่วนที่ 1 หน้า 1 จาก 19

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครังนี
้ ้
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”) ประสงค์จะเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TICON Real Estate Investment Trust) ต่อประชาชนทัวไป
่
ในครัง้ แรก (IPO) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจาหน่ าย
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้เช่า ขาย และ/หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์
ของทรัพย์สนิ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ
อื่น และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธอี ่นื ใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกีย่ วข้อง โดยคาดว่าว่าจะได้รบั เงินจากการระดมทุนในครัง้ นี้ จานวนไม่เกิน [*] ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ
แล้วจะเหลือเงินทีจ่ ะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้เป็ นจานวนไม่เกิน [*] บาท
1.3 กำรกู้ยืมเงิ น
ในการลงทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื เงิน โดยกองทรัสต์จะเข้าทาสัญญา
เงินกูก้ บั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ทัง้ นี้ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศดังกล่าวอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณา
เพื่ออนุมตั วิ งเงินกูแ้ ละในเบือ้ งต้นได้เสนอวงเงินกูจ้ านวนไม่เกิน [*] ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้น ดังต่อไปนี้
[ชื่อสถาบันการเงิน]
ธนำคำรผูใ้ ห้เงิ นกู้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ผูข้ อสิ นเชื่อ
ไทคอน
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สนิ หลักในการลงทุนครัง้ แรกของ
วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิ น
กองทรัสต์
ไม่เกิน [1,000,000,000] บาท
วงเงิ นกู้
อัต ราดอกเบี้ย ลอยตัว โดยอ้ า งอิง อัต ราดอกเบี้ย ลู ก ค้ า รายใหญ่ ช ัน้ ดี
อัตรำดอกเบี้ย
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate, “MLR”) ของ
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
ชาระราย[เดือน]
กำรชำระดอกเบี้ย
ปี ท่ี [*] ถึงปี ท่ี [*]
ปลอดการชาระคืนเงินต้น
ระยะเวลำชำระคืนเงิ นกู้
ปี ท่ี [*] ถึงปี ท่ี [*]
ชาระคืนร้อยละ [*] ถึงร้อยละ [*] ของ
วงเงินกู้
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ [*] ของวงเงินกู้
ปี ท่ี [*]
ชาระคืนเงินต้นส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ระยะเวลำปลอดกำรชำระคืนเงิ น ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้น จานวน [*] เดือน หลังจากนัน้ จะชาระ
เป็ นราย [*] เดือน
ต้น
[กรรมสิท ธิ ์ และ/หรือ สิท ธิก ารเช่ า ที่ดิน และ/หรือ สิ่ง ปลู ก สร้า งที่เ ป็ น
หลักประกันกำรกู้ยืม
คลั ง สิ น ค้ า และ/หรื อ โรงงานในนามของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริม ทรัพ ย์และสิท ธิก ารเช่ าอสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ทคอน โดยมีมูลค่ า
หลักประกันรวมแล้วไม่ต่ ากว่า [*] ล้านบาท ภายใต้วงเงินจานอง [*] ล้าน
บาท และ/หรือ สิทธิในกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง]
ทีม่ า ทีแมน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
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1.4 กำรจัดตัง้ กองทรัสต์และโครงสร้ำงของกองทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดโดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real
Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ และผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะยื่นคาขอให้รบั หน่ วยทรัสต์
ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์แล้ว กองทรัสต์จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ไปลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก และทีแมนในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะทาหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการกองทรัสต์ในด้านต่างๆ ซึง่ รวมถึงการลงทุนและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ การจัดหาแหล่ง
เงินทุน การคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เป็ นต้น ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทีพาร์คและ
ไทคอนเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ในการลงทุนครัง้ แรก เพื่อนาทรัพย์สนิ หลัก
ดังกล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทีก่ องทรัสต์ได้ลงทุน
หรือมีไว้ โดยรายได้ทก่ี องทรัสต์จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ได้แก่ ค่า
เช่า ค่าบริการ และ/หรือค่าบริการส่วนกลาง
การดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตี (Trustee) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่ง สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ (Trust Deed)
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 รวมทัง้
ประกาศอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ กองทรัสต์จะไม่ดาเนินการ
ในลักษณะใดทีเ่ ป็ นการใช้ทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทัง้ จะไม่นาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคล
ทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แผนภำพแสดงโครงสร้ำงของทรัสต์
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1.5 นโยบำยกำรลงทุน
การลงทุนของกองทรัสต์มี 2 ประเภท คือ การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก และการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเพื่อเป็ น
การบริหารทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กองทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ซึง่ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภททีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็ น
คลังสินค้า โรงงาน และ/หรือสานักงาน กองทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่
จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกองทรัสต์ต้อง
ถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวไม่น้อยกว่า สัดส่วนที่กฎหมายกาหนดซึง่ ในปจั จุบนั ได้แก่รอ้ ยละ 99 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดที่
จาหน่ายได้แล้วและมีสทิ ธิออกเสียงของบริษทั นัน้ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะต้องมีมาตรการหรือกลไกในการ
ดู แ ลและควบคุ ม ให้บ ริษัท ดัง กล่ า วมีก ารประกอบกิจ การเป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ แ ละหลัก เกณฑ์ ต ามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด รวมถึงการถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีทม่ี กี ฏหมายที่
เกีย่ วข้องอนุญาต)
ทัง้ นี้ ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่พร้อมนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายรวมเงินกูย้ มื (ถ้ามี) และการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการทีไ่ ม่
แล้วเสร็จนัน้ จะต้องมีมูลค่าของเงินลงทุนที่จะทาให้ได้ มาและใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนาไปจัดหา
ประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) รวมทัง้
กองทรัสต์จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
กองทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีน่ อกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพื่อเป็ นการบริหารทรัพย์สนิ ที่
เป็ นสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยจะคานึงถึงสภาพ
คล่องเป็ นหลักและเป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์กาหนด ทัง้ นี้ ประเภทของทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์จะลงทุนได้ เช่น
พันธบัตรรัฐบาลตั ๋วเงินคลัง พันธบัตรหรือหุน้ กูท้ ร่ี ฐั วิสาหกิจหรือนิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อกและมี
กระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนแบบไม่มเี งื่อนไขเงินฝากในธนาคารหรือบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย บัตรเงินฝากทีธ่ นาคารหรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อกโดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝง ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคาร บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล
หรือผูค้ ้าประกัน โดยไม่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง เป็ นต้น
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ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

1.6 ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
(1) ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
ตำรำงสรุปข้อมูลของคลังสิ นค้ำและโรงงำนให้เช่ำแยกตำมที่ตงั ้
จำนวนอำคำร
พืน้ ที่อำคำร
โครงกำร / นิ คมอุตสำหกรรม / สวนอุตสำหกรรม
(ยูนิต)
ประมำณ (ตร.ม.)
คลังสิ นค้ำ
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา
4
5,540
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
4
15,800
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา
5
44,418
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2
2
9,750
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
9
74,995
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี
1
10,020
25
160,523
รวมคลังสิ นค้ำ
โรงงำน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
2
6,750
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
11
33,350
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
4
8,675
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
1
1,625
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
2
3,600
20
54,000
รวมโรงงำน

อำยุอำคำร
เฉลี่ย (ปี )*
2.1
1.9
0.7
1.2
0.2
0
0.6
4.5
0.5
8.8
7.3
1.4
2.6

หมายเหตุ
* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อายุอาคารคลังสินค้าและโรงงานเฉลีย่ คานวณจากค่าเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของพืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าและ
โรงงานในแต่ละโครงการ / นิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรมตามลาดับ

สาหรับอายุของสิง่ ปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรกนัน้ มีสภาพดีและอายุน้อย (สภาพใหม่) โดยอาคาร
ส่วนใหญ่มอี ายุน้อยกว่า 4 ปี โดยหากคิดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ที่อาคาร จะพบว่าพืน้ ที่ทงั ้ หมดของอาคารคลังสินค้าทีใ่ ห้
เช่ามีอายุเฉลีย่ น้อยกว่า 4 ปี และพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 75.09 ของพืน้ ทีอ่ าคารโรงงานมีอายุเฉลีย่ น้อยกว่า 4 ปี
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(2)

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

แผนที่แสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
พื้นที่
หลัง

สัญลักษณ์
ที่ใช้แสดง
ในแผนที่

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน
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ยูนิต
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ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

(3) ลักษณะกำรลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
สาหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก สามารถสรุปลักษณะการลงทุนเป็ นตารางได้ดงั นี้
ประเภท
ทรัพย์สิน

คลังสิ นค้ำ*

โรงงำน**

1.
ลักษณะกำร
ลงทุนของ
2.
กองทรัสต์
3.

สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวัน จดทะเบีย นการเช่า และ กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิในอาคารโรงงาน
์
กรรมสิทธิในอาคารคลั
งสินค้า
์
กรรมสิทธิในที
งสินค้า
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิในอาคารคลั
์
สิทธิการเช่าที่ดนิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ และสิทธิการเช่า
อาคารคลังสินค้า ประมาณ 28 ปี นับจากวันจดทะเบียนการ
(ภำพรวม)
เช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
โครงการไทคอน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
กรรมสิทธิใน
นิคมอุตสาหกรรม
์
โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา จากทีพาร์ค 30 ปี อาคารคลังสินค้า
อมตะซิต้ี
โครงการไทคอน
นิคมอุตสาหกรรม
โลจิสติคส์ พาร์ค
ปิ่นทอง
ลักษณะกำร อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
ลงทุนของ
โครงการไทคอน
นิคมอุตสาหกรรม กรรมสิทธิใน
กรรมสิทธิ ์ใน
์
กองทรัสต์
โลจิสติคส์ พาร์ค
บ้านหว้า (ไฮเทค)
ทีด่ นิ
อาคารโรงงาน
กรรมสิทธิใน
กรรมสิทธิใน
์
์
ศรีราชา
ทีด่ นิ
อาคารคลังสินค้า
(แยกตำม
โครงการไทคอน
สวนอุตสาหกรรม
โครงกำร /
โลจิสติคส์ พาร์ค
โรจนะ
แหลมฉบัง 2
นิ คม
นิคมอุตสาหกรรม
อุตสำหกรรม / สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
(ปราจีนบุร)ี
เหมราชชลบุร ี
สวน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
อุตสำหกรรม)
โครงการไทคอน และสิทธิการเช่าช่วง
สิทธิการเช่า
โลจิสติคส์ พาร์ค
ทีด่ นิ จากทีพาร์ค
อาคารคลังสินค้า
บางพลี 1
ประมาณ 28 ปี
(ถึง 21 ก.พ. 2586)
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
เนื้อทีร่ วมประมาณ 99 ไร่ 1 งาน 9.5 ตารางวา
ที่ดิน
ที่ ดิน เนื้อทีร่ วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน
สิ ทธิ กำรเช่ำและกำรเช่ำช่วงที่ ดิน
92.2 ตารางวา
รำยละเอียด
เนื้อทีร่ วมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา
ทรัพย์สินที่
กรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรคลังสิ นค้ำ
กองทรัสต์จะ
จานวน 9 หลังแบ่งเป็น 16 ยูนิต
กรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรโรงงำน
สิ่ งปลูก พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 85,528 ตารางเมตร
สิ่ งปลูก จานวน 20 หลัง
ลงทุน
สร้ำง สิ ทธิ กำรเช่ำอำคำรคลังสิ นค้ำ
สร้ำง พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 54,000 ตาราง
เมตร
จานวน 5 หลังแบ่งเป็น 9 ยูนิต
พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 74,995 ตารางเมตร
ไม่เกิน [*] ล้านบาท
ไม่เกิน [*] ล้านบาท
มูลค่ำ
ิ
ทรัพย์สนที่
กองทรัสต์จะ
ลงทุน
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน
หมายเหตุ *อาคารคลังสินค้าหมายถึงอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บสินค้ารวมถึงส่วนควบของอาคารคลังสินค้าและอาคาร
โรงงานดังกล่าว ** รวมถึงส่วนควบของอาคารโรงงานดังกล่าว
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(4)
โครงกำร

ไทคอน
โลจิสติคส์
พาร์ค
บางนา
ไทคอน
โลจิสติคส์
พาร์ค
อีสเทิรน์
ซีบอร์ด 2
ไทคอน
โลจิสติคส์
พาร์ค
ศรีราชา
ไทคอน
โลจิสติคส์
พาร์ค
แหลมฉบัง 2
สวน
อุตสาหกรรม
โรจนะ
(ปราจีนบุร)ี

ไทคอน
โลจิสติคส์
พาร์ค
บางพลี 1

นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

รำคำที่ลงทุนเปรียบเทียบรำคำประเมิ น
ชื่อคลังสิ นค้ำ
/ โรงงำน

มูลค่ำ
ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะ
เข้ำลงทุน
(บำท)

รำคำประเมิ นของทรัพย์สิน1 (บำท)

คิ ดเป็ นร้อยละ
ของรำคำที่ได้
จำกรำยงำน
กำรประเมิ น
ตำ่ สุด

บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริ ษทั เน็ กซัส พรอพ
เพอตี้ คอนซัลแทนท์
จำกัด

[*]

109,000,000

96,500,000

[*]

[*]

105,400,000

106,300,000

[*]

[*]

162,100,000

176,800,000

[*]

[*]

380,400,000

388,900,000

[*]

[*]
[*]
[*]

81,200,000
292,700,000
115,500,000

75,800,000
269,100,000
108,000,000

[*]
[*]
[*]

FZ4

[*]

81,800,000

88,300,000

[*]

W1

[*]

157,600,000

164,900,000

[*]

W1/1
W1/2
W1/3
W2
W3
W4
DG1/1
DG1/2
DG1/3

[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

222,600,000
114,800,000
151,500,000
43,900,000
164,200,000
365,200,000

224,900,000
117,900,000
152,800,000
39,900,000
168,100,000
384,400,000

[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

[*]

48,200,000

49,200,000

[*]

B1.9

[*]

76,400,000

76,400,000

[*]

M3.3

[*]

87,900,000

86,500,000

[*]

DG1/1
DG1/2
DG1/3
DG1/4
W2/1
W2/2
W5/1
W5/2
W5/1
W5/2
W5/3
W16
W20
W2
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โครงกำร

นิคม
อุตสาหกรรม
ปิ่นทอง

นิคม
อุตสาหกรรม
บ้านหว้า
(ไฮเทค)
สวน
อุตสาหกรรม
โรจนะ
นิคม
อุตสาหกรรม
เหมราช
ชลบุร ี
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รำคำประเมิ นของทรัพย์สิน1 (บำท)

A1.8/1
A1.8/2
M1.8
A3
A2.2
L3.2
A2.7/3
A2.7/2
A2.7/1
B3.5
L4.4
A1.3
A1.5/3
C2.2
M2.2

มูลค่ำ
ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์จะ
เข้ำลงทุน
(บำท)
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

A1.3/1

[*]

34,700,000

37,100,000

[*]

M1.5/2

[*]

43,300,000

43,500,000

[*]

M1.5/1

[*]

42,800,000

43,000,000

[*]

ไม่เกิ น [*]

3,866,000,000

3,900,300,000

[*]

ชื่อคลังสิ นค้ำ
/ โรงงำน

รวม

บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชำร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริ ษทั เน็ กซัส พรอพ
เพอตี้ คอนซัลแทนท์
จำกัด

51,300,000
51,100,000
50,600,000
80,300,000
59,900,000
86,400,000
73,000,000
72,000,000
72,000,000
92,300,000
115,000,000
33,100,000
35,800,000
58,400,000
53,600,000

51,400,000
51,200,000
50,000,000
79,100,000
60,500,000
87,100,000
72,100,000
72,600,000
72,600,000
93,100,000
116,100,000
36,500,000
39,500,000
62,600,000
57,600,000

คิ ดเป็ นร้อยละ
ของรำคำที่ได้
จำกรำยงำน
กำรประเมิ น
ตำ่ สุด
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
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(5) ลักษณะกำรจัดหำผลประโยชน์
ทีแมนในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ซึง่ ได้แก่
 กรรมสิทธิในที
งสินค้า สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ และสิทธิ
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิในอาคารคลั
์
การเช่าอาคารคลังสินค้า ซึง่ กองทรัสต์จะซือ้ หรือทาสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าช่วงจาก ทีพาร์ค
 กรรมสิทธิในที
ง่ กองทรัสต์จะซือ้ จาก ไทคอน
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิในอาคารโรงงานซึ
์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่า โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทีพาร์คและ
ไทคอน ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าวมาโดยตลอด ให้เป็ นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยจะรับผิดชอบในการหาผูส้ นใจเช่าพืน้ ที่ การทา
การตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่ อผ่านตัวกลางต่ างๆ รวมทัง้ การดาเนินการส่งเสริม
การตลาด การให้ผทู้ ส่ี นใจจะเช่าพืน้ ทีเ่ ข้าชมทรัพย์สนิ และการเจรจากับผูท้ ส่ี นใจจะเช่าพืน้ ที่
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะชาระค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตรา
ทีอ่ า้ งอิงตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะลงทุน โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทีก่ องทรัสต์ จะจ่าย
ให้กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(6) ลักษณะของสัญญำเช่ำและผูเ้ ช่ำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
ภายหลังจากวันทีก่ องทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก กองทรัสต์โดยทรัสตี ในฐานะ
ผู้ให้เช่าจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพื้นที่ (“ผู้เช่ารายย่อย”) ภายใต้สญ
ั ญาเช่า โดยสัญญาส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ น
สัญญามาตรฐานทีม่ อี ายุ 3 ปี และบางส่วนเป็ นสัญญาระยะยาวทีม่ อี ายุระหว่าง 5 ถึง 10 ปี โดยนอกจากสัญญาเช่ายัง
รวมถึงสัญญาบริการ และ/หรือสัญญาบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่ารายย่อยจะต้องวางเงินประกันบางส่วนให้กบั
ผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ผูใ้ ห้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ารายย่อยผิดสัญญา
รายได้ของค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีการกระจายตัวใน ด้านการครบกาหนดอายุของ
สัญญาเช่า ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ ช่า สัญชาติของผูเ้ ช่า และผูเ้ ช่ารายใหญ่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) การครบกาหนดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าจะครบกาหนดอายุในปี ท่แี ตกต่างกัน และไม่มกี ารกระจุกตัวในระยะ 3 ปี แรก โดยสัญญาเช่า
มากกว่าร้อยละ 40 ของสัญญาเช่าทัง้ หมด จะครบกาหนดอายุหลังจากปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเช่าจะครบกาหนดอายุในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และหลังปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 11.87 ร้อยละ
29.81 ร้อยละ 12.22 และร้อยละ 46.10 ตามลาดับ
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(ข) สัญชาติของผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าในปจั จุบนั ทีเ่ ช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั สัญชาติญ่ปี ุ่น โดยมีขอ้ มูล
ของผูเ้ ช่าจาแนกตามสัญชาติ ดังนี้
อัตรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (ร้อยละ)*

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นรายได้ของคลังสินค้า W 20 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ทีน่ ามาคานวณจะเป็ นรายได้ค่าเช่าและบริการของ
เดือนทีเ่ ริม่ สัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าจะเริม่ วันที่ 1 กันยายน 2557
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึง่ ณ วันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

(ค) ประเภทอุตสาหกรรมของผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่ามีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกันและไม่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดเป็ นการเฉพาะ โดย
อุตสาหกรรมที่มีผู้เช่ ามากที่สุด ได้แก่ โลจิสติคส์ รองลงมาเป็ น อุปโภคบริโภค โดยมีข้อมูลของผู้เช่าจาแนกตาม
ประเภทธุรกิจ ดังต่อไปนี้
อัตรำส่วนรำยได้ต่อรำยได้รวม (ร้อยละ)*

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นรายได้ของคลังสินค้า W 20 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ทีน่ ามาคานวณจะเป็ นรายได้ค่าเช่าและบริการของเดือน
ทีเ่ ริม่ สัญญาเช่าโดยสัญญาเช่าจะเริม่ วันที่ 1 กันยายน 2557
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า
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(ง) ผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรก
รายได้ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมาจากผูเ้ ช่าทีเ่ ป็ นบริษทั ขนาดใหญ่และมีความน่ าเชื่อถือสูง โดยรายได้ค่า
เช่าจากผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคิดเป็ นร้อยละ 45.87 ของรายได้ตามสัญญาเช่าของทัง้ หมด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1 Global Piping Solutions Ltd.
ร้อยละ
15.33
2 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd
ร้อยละ
9.50
3 Siam Makro Public Co., Ltd.
ร้อยละ
9.49
4 Central Family Mart Co., Ltd
ร้อยละ
6.21
5 Central Watson Co., Ltd
ร้อยละ
5.34
สาหรับ สัญ ญาเช่ า ทรัพ ย์สิน ที่ก องทรัส ต์จ ะลงทุ น ครัง้ แรกนั น้ มีก ารกระจายตัว ของอายุ ข องสัญ ญาเช่ า
อุตสาหกรรมของผูเ้ ช่า สัญชาติของผูเ้ ช่า และการพึง่ พิงของผูเ้ ช่ารายใหญ่ (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูล
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ หัวข้อ ข้อมูลทัวไปของคลั
่
งสินค้าและโรงงานให้เช่าและข้อมูลผูเ้ ช่าคลังสินค้าและ
โรงงาน) แม้ว่ารายได้ตามสัญญาเช่าจากผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกจะเกินกว่ากึง่ หนึ่งของรายได้ตามสัญญาเช่า ทัง้ หมด
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าของผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกดังกล่าวนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวและอายุของสัญญา
เช่าครบกาหนดในเวลาทีแ่ ตกต่างกันไป และหากพิจารณาโดยรวมแล้วจะพบว่า ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
มีผู้เช่ารายใหญ่เป็ นบริษัทขนาดใหญ่ และมีความน่ าเชื่อถือ จึงคาดว่าความเสีย่ งของรายได้ ตามสัญญาเช่าจากการ
กระจุกตัวของผูเ้ ช่าจะมีจากัด
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(7) ข้อมูลทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
โครงสร้ำงรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยหลักของคลังสิ นค้ำและโรงงำน
โครงสร้างรายได้ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก สามารถแบ่งเป็ นรายได้ท่เี กิดจากการให้เช่า
คลังสินค้า คิดเป็ นร้อยละ [66] และ รายได้จากการให้เช่าโรงงาน คิดเป็ นร้อยละ [34] ของรายได้ตามสัญญาเช่ารวม
ทัง้ หมดโดยสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง
สาหรับสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญามาตรฐานที่มอี ายุ 3 ปี ส่วนใหญ่มกี ารกาหนดค่าเช่าและค่าบริการแบบคงที่
ตลอดอายุสญ
ั ญา และสาหรับสัญญาระยะยาวทีม่ อี ายุระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จะมีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริการทัง้ แบบ
คงที่ หรือ มีการปรับขึน้ ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นลาดับขัน้ ตามอายุสญ
ั ญา
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้ำงรำยได้คำ่ เช่ำและค่ำใช้จำ่ ยหลัก
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
คลังสิ นค้ำ
ไตรมำส 1 ปี 2557
รายได้ค่าเช่าหลัก
1.39
21.47
11.33
รายได้ค่าบริการ
1.15
17.89
9.45
รายได้ค่าบริการส่วนกลาง
0.04
2.35
1.43
รายได้ค่าเช่ารวม
2.58
41.71
22.21
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
0.06
0.07
0.18
โรงงำน
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ไตรมำส 1 ปี 2557
รายได้ค่าเช่าหลัก
13.05
9.80
22.47
9.00
รายได้ค่าบริการ
10.95
8.11
18.91
7.96
รายได้ค่าเช่ารวม
24.00
17.91
41.38
16.95
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
0.06
5.84
3.51
0.09
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
 ในปี 2554 ไม่มรี ายได้ของคลังสินค้า เนื่องจากยังไม่มค
ี ลังสินค้าทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงาน ในปี 2555 และปี 2556 เป็ นจานวน 5,841,408 บาท และ 3,512,907 บาท ตามลาดับ เป็ นค่า
ซ่อมแซมอาคาร เนื่องจากผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปลายปี 2554
 สาหรับโรงงานทีต
่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบมหาอุทกภัยในปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 19.07 ของพื้นทีโ่ รงงานทัง้ หมดทีก่ องทรัสต์จะลงทุนใน
ครัง้ แรก ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัส ต์ มคี วามเห็น ว่าพื้น ที่ดงั กล่ าวยังมีศ ักยภาพในการลงทุน เนื่ อ งจากพื้น ที่ดงั กล่ าวเป็ น แหล่ งผลิต
ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนอิเล็คโทรนิคส์ และอาหารทีส่ าคัญของประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของโรงงานที่
กองทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรกนัน้ ได้ดาเนินการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้าง เช่น กาแพงกัน้ น้ า และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ
ระบายน้า รวมทัง้ พัฒนาระบบการเตือนภัย เพือ่ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 13 จาก 19

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ในอดีต
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกประกอบด้วยคลังสินค้าจานวน 14 หลัง 25 ยูนิต และโรงงานจานวน 20
หลัง โดยมีขอ้ มูลในอดีตเกีย่ วกับอัตราการเช่าพืน้ ทีอ่ ตั ราค่าเช่าเฉลีย่ พืน้ ทีเ่ ช่า จานวนอาคารทีส่ ร้างเสร็จ ดังต่อไปนี้
อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ในอดีต
คลังสิ นค้ำและโรงงำน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)

ปี 2554
100.00

ปี 2555
48.59

ปี 2556
69.04

ไตรมำส 1 ปี 2557
95.57

คลังสิ นค้ำ
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตร.ม.)
จานวนคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จ (ยูนิต)

ปี 2554
-

ปี 2555
36.51
136.88
25,540
9

ปี 2556
69.64
140.83
55,990
14

ไตรมำส 1 ปี 2557
91.11
142.74
66,270
15

ทีม่ า ทีพาร์ค ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
 อัต ราค่าเช่าเฉลีย
่ คานวณจากค่าเช่าตามสัญญาทีม่ กี ารปรับปรุงโดยหักค่าเช่าสาหรับระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก ( Rent-free
Period) และถ่วงน้าหนักด้วยขนาดของพืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ ช่วงเวลาทีอ่ า้ งอิงตามตาราง
 การเพิม
่ ขึ้นของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของคลังสินค้าในปี 2555 ถึง 2556 (3.95 บาท/ตร.ม.) และปี 2556 ถึงไตรมาส 1 ปี 2557
(1.91 บาท/ตร.ม.) เนื่องจากคลังสินค้าทีน่ ามาคานวณหาอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในแต่ละปีมที าเลและลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
 ในปี 2554 ยังไม่มรี ายได้ของคลังสินค้า เนื่องจากยังไม่มค
ี ลังสินค้าทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
 อัตราการเช่าพืน
้ ที่ คานวณจากการมีอยู่ของผูเ้ ช่ารายเดือน ของงวดนัน้ ๆ ของคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จ

โรงงำน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลีย่
(บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตร.ม.)
จานวนโรงงานทีส่ ร้างเสร็จ (ยูนติ )

ปี 2554
100.00

ปี 2555
62.08

ปี 2556
92.30

ไตรมำส 1 ปี 2557
100.00

178.09

183.33

184.17

185.33

13,450
6

17,700
8

29,150
13

36,350
15

ทีม่ า ไทคอน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
 อัต ราค่าเช่า เฉลีย
่ คานวณจากค่าเช่าตามสัญญาทีม่ กี ารปรับปรุงโดยหักค่าเช่าสาหรับระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก ( Rent-free
Period) และถ่วงน้าหนักด้วยขนาดของพืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ ช่วงเวลาทีอ่ า้ งอิงตามตาราง
 การเพิม
่ ขึน้ ของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโรงงานในปี 2554 ถึง 2555 (5.24 บาท/ตร.ม.) ในปี 2555 ถึง 2556 (0.84 บาท/ตร.ม.)
และในปี 2556 ถึงไตรมาส 1 ปี 2557 (1.16 บาท/ตร.ม.) เนื่องจากโรงงานทีน่ ามาคานวณหาอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในแต่ละปีมที าเล
และลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
 อัต ราการเช่าพื้น ที่ข องโรงงาน ใน ปี 2554 ถึง ปี 2555 ลดลงร้อ ยละ 37.92 นัน
้ สืบเนื่อ งมาจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัย เมื่อ
ปลายปี 2554 และปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในปี 2555 ถึง 2556 ร้อยละ 30.22 และปี 2556 ถึงไตรมาส 1 ปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.70
 อัตราการเช่าพืน
้ ที่ คานวณจากการมีอยู่ของผูเ้ ช่ารายเดือน ของงวดนัน้ ๆ ของโรงงานทีส่ ร้างเสร็จ

ส่วนที่ 1 หน้า 14 จาก 19

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

1.7 ประมำณกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์สำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันจัดตัง้
กองทรัสต์

[*]

ส่วนที่ 1 หน้า 15 จาก 19

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

1.8 ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยเรียกเก็บจำกกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด
เพดำน
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
 ไม่เกิน [0.50%] ต่อปี ของ TAV
กองทรัสต์
 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
 ไ ม่ เ กิ น [4.00%] ต่ อ ปี ข อ ง
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
รายได้สุท ธิจ ากสัญญาเช่ าและ
สัญญาบริการ

อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ


ไม่เกิน [0.25%] ต่อปี ของ TAV





ไม่เกิน [2.00%] ต่ อ ปี ของรายได้สุท ธิ
จากสัญญาเช่าและสัญญาบริการในส่วน
อาคารคลังสินค้าและ
ไม่เกิน [4.00%] ต่ อ ปี ของรายได้สุท ธิ
จากสัญญาเช่าและสัญญาบริการในส่วน
อาคารโรงงาน
อั ต ร า แ ป ร ผั น ร ะ ห ว่ า ง [0.00 ถึ ง
10.50%] ต่ อ ปี ข อ ง ก า ไ ร จ า ก ก า ร
ดาเนินงานของกองทรัสต์ในส่วนอาคาร
คลังสินค้า และ
อั ต ร า แ ป ร ผั น ร ะ ห ว่ า ง [0.00 ถึ ง
19.50%] ต่ อ ปี ข อ ง ก า ไ ร จ า ก ก า ร
ดาเนินงานของกองทรัสต์ในส่วนอาคาร
โรงงาน
ตามทีจ่ ่ายจริง



ตามทีจ่ ่ายจริง





ค่าธรรมเนียมพิเศษ



ไม่เกิน [20%] ของกาไรจากการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ ต่อปี





ค่านายหน้าในการหาผูเ้ ช่ารายใหม่

ไม่เกิน [4] เดือนของรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการตามสัญญากับ
ผูเ้ ช่ารายใหม่
ค่านายหน้าในการซือ้ /ขาย/โอนสิทธิการ  ไ ม่ เกิ น [5. 00%] ข อง มู ล ค่ า
เช่า/รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก ที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ท่ซี ้อื /ขาย/โอน
สิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิการเช่า
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ไม่เกิน [0.15%] ต่อปี ของ NAV
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
ไม่เกิน [0.03%] ต่อปี ของ NAV
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน [0.05%] ต่อปี ของ NAV
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน*
ไม่เกิน [*] บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
ไม่เกิน [2.00] % ของจานวนเงินที่
หน่วยทรัสต์*
จัดจาหน่าย
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน [*] บาท
และส่งเสริมการขายหน่วยทรัสต์*


ไม่เกิน [0.15%] ต่อปี ของ NAV
ไม่เกิน [0.03%] ต่อปี ของ NAV
ไม่เกิน [0.03%] ต่อปี ของ NAV
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ทีม่ า ทีแมน
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมทีแ่ สดงไว้ในทีน่ ้ี เป็ นอัตราตามทีจ่ ่ายจริงทีย่ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดทานองเดีย วกัน
TAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value) และ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (Net
Asset Value)
* เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บเป็นรายครัง้ เมือ่ มีการระดมทุมเพิม่ เติม่

ส่วนที่ 1 หน้า 16 จาก 19

ส่วนที ่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด
เพดำน
ค่ำธรรมนี ยมและค่ำใช้จ่ำยอื่น
(1) ค่ า ใช้จ่ า ยหรือ ค่ า ธรรมเนี ย มที่  ตามทีจ่ ่ายจริง
เกีย่ วข้องในการจัดตัง้ กองทรัสต์
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายใน  ตามทีจ่ ่ายจริง
กา รด า ร ง ส ถ า นะ เป็ นห ลั ก ท รั พ ย์
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ  ตามทีจ่ ่ายจริง
สอบบัญชี
(4) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการ  ตามทีจ่ ่ายจริง
จั ด หา ได้ ม า จ าหน่ าย จ่ า ย โอน
สิน ทรัพ ย์ ทรัพ ย์ สิน หลัก ทรัพ ย์ ข อง
กองทรัสต์
(5) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากร  ตามทีจ่ ่ายจริง
แสตมป์ ใดๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การซื้ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์
(6) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย  ตามทีจ่ ่ายจริง
ในการประเมิน ค่ า และ/หรือ สอบทาน
การประเมินค่าทรัพย์สนิ
(7)
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ภาษี  ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามอัตราที่
กฎหมายกาหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับหน่วยราชการ
(8) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิม่ เติม  ไม่เกิน [10%] ของ NAV
เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทรัสต์ ตามทีจ่ ่ายจริง

อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ
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ตามทีจ่ ่ายจริง

ทีม่ า ทีแมน
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมทีแ่ สดงไว้ในทีน่ ้ี เป็ นอัตราตามทีจ่ ่ายจริงทีย่ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดทานองเดีย วกัน
TAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (Total Asset Value) และ NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ (Net
Asset Value)
* เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บเป็นรายครัง้ เมือ่ มีการระดมทุมเพิม่ เติม่
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ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

1.9 เงื่อนไขในกำรยกเลิ กกำรจัดตัง้ กองทรัสต์
ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้
1. มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์เกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. มูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
3. มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ ท
รัสต์ ทรัสตี บริษทั ฯ หรือผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555 และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให่แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2. ควำมเสี่ยงที่สำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนที่
เสนอขายในครัง้ นี้มคี วามเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรพิจารณาหนังสือชีช้ วนฉบับนี้อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปจั จัยความ
เสีย่ งดังต่อไปนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน เนื้อหาในรายละเอียดของปจั จัยความเสีย่ งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้
2.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของกองทรัสต์
2.1.1 ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามสัญญา
2.1.2 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการหาผูเ้ ช่าเมื่อใกล้สน้ิ สุดระยะเวลาการเช่า
2.1.3 ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปลีย่ นตัวผูใ้ ห้เช่า
จากเจ้าของทรัพย์สนิ เดิมเป็ นกองทรัสต์หรือไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ
2.1.4 ความเสีย่ งของผลประกอบการของกองทรัสต์ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
2.1.5 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และทีพาร์คและไทคอนทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการของกองทรัสต์
2.1.6 ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื เงิน
2.2 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
2.2.1 ความเสีย่ งจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง
2.2.2 ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผูเ้ ช่า
2.2.3 ความเสีย่ งจากการยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญา
2.2.4 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับใบอนุญาตก่อสร้าง
2.2.5 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งมอบทีด่ นิ หลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สนิ สิน้ สุด
2.2.6 ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของผูเ้ ช่าและ/หรืออุตสาหกรรมและ/หรือสัญชาติของผูเ้ ช่า
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ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

2.2.7 ความเสี่ยงเรื่อ งการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดหรือบางส่ว นในการลงทุ นครัง้ แรกของ
กองทรัสต์ภ ายใต้กฎหมายว่ า ด้ว ยการเวนคืน ที่ดิน และกองทรัสต์ไ ม่ สามารถใช้ป ระโยชน์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์อนั อาจส่งผลต่อผลประกอบการของกองทรัสต์
2.2.8 ความเสีย่ งเรื่องการใช้สทิ ธิตามสัญญาเช่าทีผ่ เู้ ช่าทากับผูจ้ าหน่ายสินทรัพย์ในการซือ้ ทรัพย์สนิ บาง
รายการ
2.2.9 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิการเช่าทีด่ นิ ระยะยาวในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
2.2.10 ความเสีย่ งในกรณีทก่ี องทรัสต์มขี อ้ จากัดและ/หรือภาระในการให้เช่าพืน้ ทีท่ รัพย์สนิ บางรายการ
2.3 ควำมเสี่ยงโดยตรงต่อกองทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
2.3.1 ความเสีย่ งจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
2.3.2 ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติอุบตั ภิ ยั และการก่อวินาศภัย
2.3.3 ความเสีย่ งจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน
2.3.4 ความเสีย่ งจากผลกระทบทางธุรกิจต่อผลการดาเนินงานของกองทรัสต์และความสามารถในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชี
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3.5 ความเสีย่ งจากผลประกอบการจริงของกองทรัสต์อาจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณ
การในเอกสารฉบับนี้
2.3.6 ความเสีย่ งจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังการเสนอขายและการขาด
สภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
2.3.7 ความเสีย่ งในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่
2.3.8 ความเสีย่ งจากการทีท่ รัสตีไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
2.3.9 ความเสีย่ งจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมในการเพิม่ ทุนในราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อ
หน่ วยต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) หรือราคาอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ ของกองทรัสต์ใน
ขณะนัน้
2.3.10 ความเสีย่ งอันเกิดจากตลาดสาหรับการลงทุนและซื้อขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เนื่องจากหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ประเภทใหม่ในประเทศไทย
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