หนังสือชี้ชวน
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (TICON Management Company Limited)
เสนอขำย
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
ทรัสต์ไม่กำหนดอำยุ และไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ระดมทุนโดยกำร 1) เสนอขำยหน่วยทรัสต์ มูลค่ำรวมกันทัง้ สิน้
ไม่เกิน 3,425,000,000 บำท
2) กูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินเพือ่ ซือ้ ทรัพย์สนิ หลักในกำรลงทุนครัง้ แรก มูลค่ำทัง้ สิน้
ไม่เกิน 860,000,000 บำท
มูลค่ำระดมทุนทัง้ สิน้
ไม่เกิน 4,285,000,000 บำท
โดยมีหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขำยจำนวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 342,500,000 หน่วย
รำคำเสนอขำยหน่วยละ 10.00 บำทและมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหน่วยทรัสต์หน่วยละ 10.00 บำท
วัตถุประสงค์ของกำรระดมเงินในครัง้ นี้ของทรัสต์ ทรัสต์จะนำเงินส่วนใหญ่ทไ่ี ด้จำกกำรระดมทุนไปลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็นกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิกำรเช่ำในทีด่ นิ และอำคำรคลังสินค้ำของบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค จำกัด
รวมทัง้ สิทธิกำรเช่ำช่วงในทีด่ นิ จำกบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พำร์ค จำกัด
และ กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอำคำรโรงงำนของบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จำกัด (มหำชน)
ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์ (ผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิ น และ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
วันทีย่ น่ื แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วน วันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2557
วันทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ วันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2557
ช่วงเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ วันที่ 8 ถึง 9 และวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ถึงเวลำ 12.00 น.
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อทีก่ ำหนดได้
ในกรณีทม่ี ยี อดกำรจองซื้อหน่วยทรัสต์เท่ำกับหรือมำกกว่ำจำนวนหน่วยทรัสต์ทก่ี ำหนด
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัสต์ รวมทัง้ ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนนี้มไิ ด้เป็ นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์แนะน ำให้ล งทุน ใน
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย หรือมิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย หรือรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงร ำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็นควำมรับผิดชอบของผูเ้ สนอขำย
หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนมีขอ้ ควำมหรือรำยกำรเป็ นเท็จ หรือขำดข้อควำมทีค่ วรแจ้งในสำระสำคัญ ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ซ้อื หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนบั แต่วนั ทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นนั ้ มีผลใช้บงั คับ มีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทั
ผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรได้รวู้ ่ำแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนเป็ นเท็จหรือขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วนั ที่แบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ
เอกสำรฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชีช้ วนสำหรับกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ แต่จดั ทำขึน้ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้ผู้
ลงทุนมีระยะเวลำพอสมควรในกำรศึกษำข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์ดงั กล่ ำวก่อนกำรตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลทีป่ รำกฏในเอกสำรฉบับนี้ไม่แตกต่ำงไปจำกข้อมูลที่
ปรำกฏในหนังสือชี้ชวนทีไ่ ด้ย่นื ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซ่งึ ยังไม่มผี ลใช้บงั คับตำมกฎหมำย ดังนัน้ ข้อมูลในเอกสำร
ฉบับนี้จงึ อำจมีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้
ทัง้ นี้ กำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนทีไ่ ด้ย่นื ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์มผี ลบังคับใช้แล้ว และได้จดั ส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนให้แก่ผลู้ งทุนแล้ว
บุคคลทัวไปสำมำรถขอตรวจสอบหรื
่
อ ขอส ำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อ มูล กำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์และหนังสือ ชี้ช วนได้ท่ศี ูน ย์ส ำรนิเทศ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร ในทุกวันทำกำรของสำนักงำน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทำง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

สารบัญ
ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสาคัญของทรัสต์ (Fact Sheet)
1. ข้อมูลทีส่ ำคัญของทรัสต์
2. ควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญของกำรลงทุนในหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 1

หน้ า 1

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์
1. ปจั จัยควำมเสีย่ ง
2. ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์
3. ข้อพิพำทหรือข้อจำกัดในกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์
4. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์
5. รำยกำรระหว่ำงทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี
6. ภำพรวมของภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจ
7. โครงสร้ำงและกำรดำเนินงำนของทรัสต์
8. ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
9. ทรัสตี
10. อัตรำและวิธกี ำรเก็บค่ำธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บจำกทรัสต์
11. นโยบำยกำรกูย้ มื เงิน
12. นโยบำยกำรจ่ำยผลประโยชน์และข้อจำกัด
13. ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของทรัสต์
14. นโยบำยกำรลงทุนในอนำคต
15. ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1. รำยละเอียดของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย
2. กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรร
3. รำคำหน่วยทรัสต์ในตลำดรอง
4. ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเสนอขำยในครัง้ นี้

ส่วนที่ 3

หน้ า 1

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลโดยผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
2. กำรรับรองกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 4

หน้ า 1

เอกสารแนบ

1. ร่ำงสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์
2. สรุปรำยงำนกำรประเมิน
3. งบกำไรขำดทุนทีค่ ำดคะเนตำมสมมติฐำน

คำจำกัดควำม

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

คำจำกัดควำม
กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ กี าร
แก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น กฏ
ระเบียบคาสัง่ หนังสือเวียน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสือผ่อนผันและ
กฏหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตาม
ประกาศ ทจ. 49/2555 ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(2) นิตบิ ุคคลและผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ ถือหุ้น
หรือเป็ นหุน้ ส่วนในนิตบิ ุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดหรือความ
เป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทงั ้ นี้ มิให้รวมถึง
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป
่

หมายถึง การเพิม่ ทุนของทรัสต์ ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทใ่ี ห้อานาจผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์กาหนด หรือเห็นชอบวัตถุประสงค์การออก และจัดสรรหน่ วยเพิม่
ทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม

การให้เช่า / ให้เช่า

หมายถึง การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือการให้ใช้พน้ื ทีใ่ นทานอง
เดียวกับการให้เช่า และการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้เช่า การให้เช่า
ช่วง หรือการให้ใช้พน้ื ทีด่ งั กล่าว

การบริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง การดูแลรักษาให้อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์อยู่ในสภาพทีด่ แี ละพร้อมทีจ่ ะใช้
หาผลประโยชน์ ไ ด้ ต ลอดเวลา ตลอดจนการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วด้ ว ย ตามที่ ก ฎหมายหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด

การประเมินมูลค่า

หมายถึง การค านวณมู ล ค่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ หรือ สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์
ของทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดย
เป็ น การประเมิน อย่ า งเต็ม รูป แบบ ซึ่ง ต้ อ งมีก ารตรวจสอบเอกสารสิท ธิ
ข้อจากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สนิ เงื่อนไข และข้อจากัดทางกฎหมาย
ข้อจากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปจั จุบนั และ
รายละเอียดอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การสารวจทรัพย์สนิ ตามสภาพทีเ่ ป็ นอยู่

กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว

หมายถึง กาไรสุทธิท่อี ้างอิงสถานะเงินสดของทรัสต์ ซึ่งได้รวมการชาระคืนเงินต้น
ตามที่ระบุในสัญญากู้ (หากมี) แล้ว รวมทัง้ ปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ ปจั จุบนั ได้แก่ ส่วนต่างของรายได้ค่าเช่าทีร่ บั รู้
ในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับรายได้ค่าเช่าทีไ่ ด้รบั จริงตามสัญญา
ส่วนต่างของค่าเช่าจ่ายทีร่ บั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับค่าเช่า
จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงตามสัญญา กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง (unrealized gain)
-ก-
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ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คลังสินค้า

หมายถึง อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บสินค้า
ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อจุดประสงค์หลักสาหรับการให้เช่า รวมถึงส่วนควบของอาคาร
ดังกล่าว

ค่าเช่า

หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้จากการให้เช่า การให้ใช้พ้นื ที่ และ/หรือการให้บริการที่
เกีย่ วเนื่องกับการให้เช่า และ/หรือการให้ใช้พน้ื ที่ รวมถึงค่าบริการส่วนกลาง
และ/หรือ ค่าบริการสาธารณูปโภค และ/หรือ การให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเช่าหรือทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่า

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์สนิ ของทรัสต์

หมายถึง เงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ และทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ได้ลงทุน รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิทจ่ี ะได้รบั
ชาระหนี้ และทรัพย์สนิ หลัก หรือทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงดอกผลของทรัพย์สนิ
ดังกล่าว

ทรัพย์สนิ หลัก

หมายถึง ทรัพย์สนิ หลักทีท่ รัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555

ทรัพย์สนิ อื่น

หมายถึง ทรัพย์สนิ อื่นที่ทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
ทจ. 49/2555

ทรัสต์

หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไทคอน

ทรัสตี

หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด

ทีแมน หรือ TMAN

หมายถึง บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมี
การก่อตัง้ ทรัสต์แล้ว

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ทีพาร์ค หรือ TPARK

หมายถึง บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด

ทุนชาระแล้ว

หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทช่ี าระเต็มจานวนแล้ว

ไทคอน หรือ TICON

หมายถึง บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์

หมายถึง บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

หมายถึง บริษัท ประเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ของทรัส ต์ ซึ่ง เป็ น บริษัท ประเมิน มู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิน ที่อ ยู่ใ นบัญ ชีร ายชื่อ ที่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจากสานัก งานตาม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพ ย์สิน และผู้ป ระเมิน หลัก ส าหรับ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น และที่แ ก้ไ ข
เพิม่ เติม

บริษทั ฯ หรือ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
หรือ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

หมายถึง บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด ซึง่ จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมี
การก่อตัง้ ทรัสต์แล้ว

-ข-

คำจำกัดควำม

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

หมายถึง บุคคลที่เกี่ย วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ใบทรัสต์

หมายถึง เอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ทน่ี ายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ออกให้แก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์

ประกาศ กร. 14/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่ี กร.
14/2555 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การเป็ น ผู้ก่ อ ตัง้ ทรัสต์ และการเป็ น
ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ประกาศ ทจ. 49/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่องการออกและ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่
21 พฤศจิกายน 2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ประกาศ สช. 29/2555

หมายถึง ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
สช. 29/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ประกาศ สร. 26/2555

หมายถึง ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
สร. 26/2555 เรื่องข้อกาหนดเกีย่ วกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ผูเ้ ช่ารายย่อย

หมายถึง ผู้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า และ/หรือ โรงงาน จากทรัส ต์ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
คลังสินค้า และ/หรือ โรงงานทีเ่ ช่า โดยชาระค่าตอบแทนแก่ทรัสต์เป็ นค่าเช่า

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่าย

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

หมายถึง ผูร้ บั ประโยชน์ในทรัสต์

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

หมายถึง ผูถ้ ือหุ้นในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้ โดยนับรวมหุน้ ทีถ่ ือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องตามมาตรา
258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ด้วย ทัง้ นี้ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศที่
เกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากผู้จดั การกองทรัสต์ให้ทาหน้าทีช่ ่วยเหลือผู้จดั การ
กองทรัสต์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก โดยใน
เบือ้ งต้นได้แก่
1) ทีพาร์ค
2) ไทคอน

-ค-
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ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

ผูล้ งทุนต่างด้าว

หมายถึง ผู้ลงทุนที่เป็ นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มสี ทิ ธิในที่ดินเสมือนคนต่างด้าว
ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี

ผูส้ อบบัญชี

หมายถึง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของทรัสต์ โดยเป็ นผูส้ อบ
บัญชีท่อี ยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี และต้อง
มิใช่กรรมการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของทรัสตี

พ.ร.บ. ทรัสต์

หมายถึง พระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม

พืน้ ทีอ่ าคาร

หมายถึง พืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมดทีผ่ ใู้ ห้เช่าสามารถให้เช่าได้ อาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
ชัน้ ลอย ป้อมยาม พืน้ ทีจ่ อดรถ และพืน้ ทีส่ าหรับขนถ่ายสินค้า

มูลค่าทรัพย์สนิ รวม

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

(Total Asset Value, TAV)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(Net Asset Value, NAV)

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ รวมหักด้วยหนี้สนิ ซึง่ คานวณตามวิธที ก่ี าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์

มูลค่าหน่วยทรัสต์

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทาการทีค่ านวณ

รายงานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์จะลงทุนซึง่ จัดทาขึน้ ตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555

โรงงาน

หมายถึง อาคารโรงงานที่สร้างขึน้ เพื่อจุดประสงค์หลักสาหรับการให้เช่ารวมถึงส่วน
ควบของอาคารดังกล่าว

วันทาการ

หมายถึง วันใดๆ ทีไ่ ม่ใช่วนั หยุดทาการ

วันทีย่ ่นื แบบแสดงรายการ
ข้อมูล

หมายถึง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

วันหยุดทาการ

หมายถึง วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน

สัญญาเช่า

หมายถึง สัญญาเช่าทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ของทรัสต์ระหว่างผูเ้ ช่ารายย่อยกับ
ทีพาร์คหรือไทคอน

สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์

หมายถึง สั ญ ญาแต่ ง ตั ้ง ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ส าหรั บ ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ระหว่าง บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (ในฐานะทรัสตี) และ บริษทั
ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
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คำจำกัดควำม

ทรัสต์เพือ่ กำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไทคอน

สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ส าหรับ ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ระหว่าง บริษทั ไท
คอน แมนเนจเม้น ท์ จ ากัด (ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัสต์) และผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์

สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

หมายถึง สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ระหว่าง บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด
(ในฐานะผู้ก่ อ ตัง้ ทรัสต์ และผู้จ ัด การกองทรัสต์) และ บริษัท หลัก ทรัพ ย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (ในฐานะทรัสตี)

สัญญาบริการ

หมายถึง สัญญาบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ของทรัสต์ระหว่างผูเ้ ช่ารายย่อยกับ
ทีพาร์คและไทคอน

สัญญาบริการส่วนกลาง

หมายถึง สัญญาบริการพืน้ ทีส่ ว่ นกลางระหว่างผูเ้ ช่ารายย่อยกับทีพาร์ค

สานักงาน หรือ สานักงาน
ก.ล.ต. หรือ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยทรัสต์

หมายถึง ใบทรัสต์ทแ่ี สดงสิทธิของผูถ้ อื ในฐานะผูร้ บั ประโยชน์ในทรัสต์

หนังสือรับรองจากทรัสตี

หมายถึง หนังสือรับรองจากทรัสตีหรือผูท้ จ่ี ะเข้าเป็ นทรัสตีของทรัสต์ว่าจะยอมรับทีจ่ ะ
เข้า ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่เ ป็ น ทรัส ตี ข องทรัส ต์ ตามหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ใ น
ประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่น ใดที่เกี่ยวข้อ งที่ออกตาม พ.ร.บ.
ทรัสต์

IMPACT REIT

หมายถึง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท

TFUND

หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

TLOGIS

หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์

TGROWTH

หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท
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