ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์
บริษทั
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
Website
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”)
175 อาคารสาทรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 13/1 ห้อง 1308 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0105556080444
www.ticon.co.th/th/ticon-group/tman
02-679-6565
02-287-3153

บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”) ประสงค์จะเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment
Trust หรือ “TREIT”) ต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ แรก (Initial Public Offering หรือ “IPO”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่
ได้จากการระดมทุนไปซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
1. กรรมสิทธิในที
งสินค้า จานวน 8 หลัง
์ ด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารคลั
์
12 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 79,988 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า เนื้อทีป่ ระมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และ กรรมสิทธิใน
์
อาคารคลังสินค้า จานวน 1 หลัง 4 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 5,540 ตารางเมตร
3. สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา และ สิทธิการเช่า
อาคารคลังสินค้า จานวน 5 หลัง 9 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิ ธิการ
เช่าประมาณ 28 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
4. กรรมสิทธิในที
จานวน
์ ด่ นิ เนื้อทีร่ วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารโรงงาน
์
20 หลัง พืน้ ทีอ่ าคารโรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร
หลังจากทรัสต์ถูกจัดตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทาการ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่ทรัสต์ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้
เช่า และ/หรือขาย หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สนิ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่ทรัสต์และผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธอี ่นื ใด ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด โดยประมาณการว่าจะได้รบั เงินจากการระดมทุนในครัง้ นี้
จานวนไม่เกิน 3,600 ล้านบาท และทรัสต์จะได้รบั เงินจากการกูย้ มื ประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม หรือไม่เกิน
900 ล้านบาท โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ทรัสต์จะนาเงินทีไ่ ด้รบั ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้เป็ นจานวนไม่เกิน
4,450 ล้านบาท

ส่วนที่ 2-0 หน้า 1 จาก 4

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ข้อมูลทัวไป
่
1.1 สาระสาคัญของทรัสต์
ชื่อทรัสต์ (ภาษาไทย)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ชื่อทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ)

TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

ชื่อย่อทรัสต์

TREIT

อายุทรัสต์

ทรัสต์ไม่กาหนดอายุ

ประเภทหน่ วยทรัสต์
คุณสมบัติของ
หน่ วยทรัสต์

ไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ประเภทระบุช่อื ผูถ้ อื และชาระเต็มมูลค่าทัง้ หมด รวมทัง้ ไม่มขี อ้ จากัดการโอน
หน่วยทรัสต์ เว้นแต่ขอ้ จากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
1.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager)
ชื่อ

โทรศัพท์

บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”)
(TICON Management Company Limited, “TMAN”)
ห้อง 1308 ชัน้ 13/1 อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-679-6565

โทรสาร

02-287-3153

ประเภทธุรกิ จ

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผูถ้ ือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชันจ
่ ากัด (มหาชน) เดิมถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ซึง่ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ไทคอนได้ลงนามในสัญญา
จะซือ้ จะขายหุน้ (Share sale and Purchase agreement) กับ Mitsui &
Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (“มิตซุย”) ต่อมาเมื่อดาเนินการซือ้ ขาย
และโอนหุ้นแล้วเสร็จ ทาให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ไทคอนมี
สัดส่วนการถือหุ้นในทีแมนอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 69.99 และ มิตซุยมี
สัดส่วนการถือหุน้ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 30.00
10,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

10,000,000 บาท

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

มูลค่าทีตราไว้
1.1 ทรัสตี (Trustee)

10.00 บาทต่อหุน้

ชื่อ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บลจ.บัวหลวง”)

ที่อยู่
โทรศัพท์

175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-674-6400

โทรสาร

02-679-5995-6

ส่วนที่ 2-0 หน้า 2 จาก 4

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

1.1 ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
สาหรับทรัพย์สนิ หลักที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ผู้จดั การกองทรัสต์จะแต่ งตัง้ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
จากัด (“ทีพาร์ค”) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอน
เน็คชันจ
่ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทโรงงาน (รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์)
ประเภททรัพย์สิน
คลังสิ นค้า
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ชื่อ
(“ทีพาร์ค”)
ชัน้ 13 อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร์
ที่ตงั ้ สานักงาน
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
ใหญ่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
02-679-6565
โทรศัพท์
02-287-3153
โทรสาร
พัฒนาโครงการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์
ประเภทธุรกิ จ
และ ขายหรื อ ให้ เ ช่ า อาคารคลั ง สิ น ค้ า
คุณภาพสูงและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กอ ง ทุ น ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ไ ท ค อ น
(“TFUND”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที
พาร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”) และกองทุน
รวมสิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ไ ทคอน
อินดัสเทรียล โกรท (“TGROWTH”)
ไทคอนถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
1.1 ที่ปรึกษาทางการเงิ น
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

2,500.00 ล้านบาท (2 กรกฎาคม 2557)
2,500.00 ล้านบาท (2 กรกฎาคม 2557)
10.00 บาทต่อหุน้

โรงงาน
บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”)
ชัน้ 13 อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
02-679-6565
02-287-3153
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งโรงงานให้ เ ช่ า และ
บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) กองทุน
รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที พ าร์ ค โลจิ ส ติ ค ส์
(“TLOGIS”) และกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท
(“TGROWTH”)
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 26.07
1,115.94 ล้านบาท (7 กรกฎาคม 2557)
1,072.80 ล้านบาท (7 กรกฎาคม 2557)
0.11 บาทต่อหุน้

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”)
333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-230-1621, 02-626-3592
02-236-0501

ส่วนที่ 2-0 หน้า 3 จาก 4

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

1.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-230-1621, 02-626-3592
02-236-0501

1.7 จานวนเงิ นที่จะระดมทุน มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย
จานวนเงิ นที่จะระดมทุนโดยการเสนอ
ขายหน่ วยทรัสต์

ไม่เกิน 3,425,0000,0000 บาท โดยจานวนเงินที่จะระดมทุน
ได้จะขึน้ อยู่กบั จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขาย

จานวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 342,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย

10.00 บาทต่อหน่วย

ประเภทหน่ วยทรัสต์

ประเภทหน่วยทรัสต์ซง่ึ ไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะยื่นขอจดทะเบียนหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย

10.00 บาทต่อหน่วย

จานวนหน่ วยทรัสต์ขนั ้ ตา่ ของการจองซื้อ

2,000 หน่วยและเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
ทัง้ นี้ จานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ รายย่อยจะมี
จานวนขัน้ ต่ า 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ
100 หน่ วย แต่ทงั ้ นี้ต้องไม่เกิน 200,000 หน่ วยต่อ 1 ราย
หากยอดการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรายย่อยครบ
ตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและผู้จดั
จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ ขอสงวนสิท ธิใ นการปิ ด รับ จองซื้ อ
หน่ วยทรัสต์ของบุคคลทัวไปก่
่
อนครบกาหนดระยะเวลาการ
จองซือ้

ส่วนที่ 2-0 หน้า 4 จาก 4

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

1. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายในครัง้ นี้มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปจั จัยความเสีย่ งดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ ก่อนตัดสินใจในการซือ้ หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปจั จัยความเสีย่ งที่มีนัยสาคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อ ทรัสต์หรือมูลค่า
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ นอกจากนี้ นอกเหนือจากปจั จัยความเสีย่ งทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้แล้ว ยังอาจมีปจั จัยความเสีย่ ง
อื่นๆ ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็ นความเสีย่ งที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็ น
สาระสาคัญ แต่ความเสีย่ งดังกล่าวอาจเป็ นปจั จัยความเสีย่ งทีม่ คี วามสาคัญต่อไปในอนาคต ความเสีย่ งทีป่ รากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ และความเสีย่ งทีอ่ าจมีขน้ึ ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจผลการดาเนินงานและสถานะทางการ
เงินของทรัสต์หรือมูลค่าหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
คาอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ ง มาตรการรองรับความเสีย่ ง และ/หรือความสามารถ
ของทรัสต์ในการลดความเสีย่ งข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ถอื เป็ นคารับรองของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ว่าความเสีย่ งต่างๆ ตามทีร่ ะบุใน
เอกสารฉบับนี้จะลดลงทัง้ หมดหรืออาจไม่เกิดขึน้ เนื่องจากความสาเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสีย่ งยัง
ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการทีอ่ ยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผูจ้ ดั การทรัสต์
ข้อความในลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้
เช่นการใช้ถอ้ ยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรือประมาณการทาง
การเงินโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นโยบายของรัฐและอื่นๆ เป็ นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตอัน
เป็ นความเห็นในปจั จุบนั และมิได้เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ผลการ
ดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
โดยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน อย่างไรก็ดรี ายงานของผูป้ ระเมินราคา
รายงานทางวิศวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก อาจมีขอ้ บกพร่อง
หรือไม่ถูกต้องทัง้ หมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทีต่ รวจสอบได้
ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกอาจมีลกั ษณะหรือถูกนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งทีเ่ ป็ นการขัดหรือแย้งกับกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง โดยการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไม่สามารถ
ครอบคลุมถึงได้ซง่ึ อาจส่งผลให้ทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้อมูลในส่วนนี้ทอ่ี ้างถึงหรือเกีย่ วข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจาก
ข้อมูลที่มกี ารเปิ ดเผยหรือคัดย่อจากสิง่ พิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่ ผู้จดั การกองทรัสต์มไิ ด้ทาการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กบั มูลค่าของหน่ วยทรัสต์ในอนาคต
อาจลดต่ าลงหรือสูงขึน้ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รบั คืนต้นทุนในการลงทุน ดังนัน้ ผู้ท่ปี ระสงค์ซ้อื หน่ วยทรัสต์จงึ ควรปรึกษาผู้
ประกอบวิชาชีพและขอคาปรึกษาเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของทรัสต์
1.1.1 ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ สัญญา
เช่าช่วงทีด่ นิ สัญญาเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง สัญญาจะซือ้ จะขายอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ และสิง่
ปลูกสร้าง และ/หรือสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการ
จัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์และดาเนินการใดๆ เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีขอ้ กาหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ
อันเป็ นเหตุ แห่ง การเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเ ช่นนี้ แม้ ทรัสต์จ ะมีสทิ ธิท่จี ะบอกเลิก สัญญา เรียกค่ าเสีย หาย รวม
ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีช่ าระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ทค่ี ่สู ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าวอาจทาให้ทรัสต์
ไม่ได้รบั ผลประโยชน์จากการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการหรือบังคับการให้เป็ นไปตามสัญญาตามทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าว
ได้ เช่นไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของทรัสต์ตามข้อกาหนด หรือในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิผดิ ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว คู่สญ
ั ญาอาจไม่ชาระค่าเสียหายตามทีท่ รัสต์เรียกร้อง ทรัสต์อาจต้องนาเรื่องดังกล่าวเข้า
สู่กระบวนการยุตธิ รรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี้ ที
แมนไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดาเนินการรวมถึงจานวนเงินที่ ทรัสต์จะได้รบั ชดเชยจาก
ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ ผลแห่งคดีขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของศาลทีเ่ กีย่ วข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคาพิพากษา
ให้ทรัสต์ชนะคดี ทรัสต์อาจไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาล ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จงึ มีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้
รับผลตอบแทนตามจานวนหรือภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ไว้
อนึ่ง ในการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดนิ สัญญาเช่าช่วงที่ดนิ และสัญญาเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้างได้ มกี ารกาหนด
ค่าเสียหายทีท่ รัสต์จะได้รบั ในกรณีทม่ี กี ารผิดสัญญาโดยผูใ้ ห้เช่า โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงชาระค่าเสียหายให้แก่ทรัสต์ตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา โดยเงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในบาง
กรณีค่าเสียหายทีผ่ ใู้ ห้เช่าจะชดเชยให้แก่ทรัสต์ดงั กล่าว อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสียหาย
ทีท่ รัสต์ได้รบั จากการผิดสัญญาและอาจจะน้อยกว่ามูลค่าทีท่ รัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
1.1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหาผูเ้ ช่าเมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า
เนื่องจากทรัพย์สนิ ส่วนหนึ่งที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนี้ เป็ นสิทธิการเช่าทีด่ นิ อาคาร และสิง่ ปลูกสร้างซึง่ มีช่วง
ระยะเวลาการเช่าอยู่ระหว่าง 28 ถึง 30 ปี นบั จากวันจัดตัง้ ทรัสต์ ซึง่ ทรัสต์จะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ได้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ ทรัสต์จงึ มีความเสีย่ งในการจัดหาผูเ้ ช่าเมื่อใกล้สน้ิ สุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว
เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเช่าเป็ นปจั จัยหนึ่งในการพิจารณาของผูเ้ ช่าในการทาสัญญาเช่าคลังสินค้าและโรงงาน อย่างไรก็
ดี เนื่องจากในการทาสัญญาเช่าคลังสินค้าและโรงงานกับผูเ้ ช่า นัน้ ส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็ นสัญญามาตรฐานทีม่ อี ายุของ
สัญญาไม่เกิน 3 ปี ทาให้ความเสีย่ งดังกล่าวจะเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี สุดท้ายก่อนสิน้ สุดสัญญาเช่าเพียงเท่านัน้
นอกจากนี้ เนื่องจากผูเ้ ช่าบางส่วนมีความต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานระยะสัน้ ผูบ้ ริหารอสังหาริม ทรัพย์คาดว่าจะ
สามารถจัดหาผูเ้ ช่าทีม่ คี วามต้องการเช่าคลังสินค้าและโรงงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี สดุ ท้ายก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าได้
1.1.3 ความเสี่ยงจากการที่ผเู้ ช่าทรัพย์สินที่ทรัสต์ลงทุนไม่ให้ความยิ นยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่าจาก
เจ้าของทรัพย์สินเดิ มเป็ นทรัสต์หรือไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน
เนื่องจากทรัพย์สนิ ส่วนหนึ่งทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนี้เป็ นคลังสินค้าและโรงงานทีม่ ผี เู้ ช่าอยู่ในปจั จุบนั เมื่อทรัสต์
เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว ผู้เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวต้องยินยอมเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือสัญญา
บริการส่วนกลางจากผูใ้ ห้เช่าเดิมเป็ น ทรัสต์และยินยอมทีจ่ ะชาระค่าเช่าทรัพย์สนิ ให้แก่ ทรัสต์ในฐานะผูใ้ ห้เช่า ทัง้ นี้ หากผู้
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

เช่าปฏิเสธทีจ่ ะให้ความยินยอมดังกล่าวและไม่ชาระค่าเช่าทรัพย์สนิ และค่าบริการให้แก่ ทรัสต์ ทรัสต์อาจมีความเสีย่ งที่จะ
ไม่ได้รบั ค่าเช่าและค่าบริการซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของทรัสต์และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของทรัสต์
อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนี้ ผูใ้ ห้เช่าเดิมจะดาเนินการแจ้งและอธิบายถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ใ ห้ผู้เ ช่าได้ทราบเพื่อประสานงานในการให้ความยิน ยอมในการเปลี่ย นคู่สญ
ั ญาเช่ า
ทรัพย์สนิ จากผูใ้ ห้เช่าเดิมเป็ นทรัสต์ และเนื่องจากข้อสัญญาอื่นๆ ในสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับผูเ้ ช่าไม่ได้เปลีย่ นแปลงจากเดิม
การปฏิเสธทีจ่ ะให้ความยินยอมดังกล่าวจึงมีโอกาสเกิดขึน้ ได้น้อย
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่าเดิมและทรัสต์โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะแจ้งรายละเอียดสาหรับการชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าบริการส่วนกลาง อาทิเช่น เลขทีบ่ ญ
ั ชีของทรัสต์ ช่องทางการชาระเงิน เงื่อนไขในการชาระเงิน หรือรายละเอียดที่
เกีย่ วข้องอื่นใดให้แก่ผเู้ ช่ารายย่อย เพื่อให้ผเู้ ช่ารายย่อยสามารถชาระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ ทรัสต์โดยตรง อนึ่ง กรณีท่ี
ผู้ใ ห้เ ช่ า เดิม ได้ร ับ ช าระค่ า เช่ า ค่ า บริก าร หรือ ผลประโยชน์ ใ ดๆ รวมถึง เงิน ประกัน หรือ ผลประโยชน์ ใ ดๆ อัน เป็ น
ผลประโยชน์ทท่ี รัสต์ควรได้รบั ผูใ้ ห้เช่าเดิมจะดาเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ ทรัสต์ภายใน 15 วันนับจาก
วันทีผ่ ใู้ ห้เช่าเดิมได้รบั ผลประโยชน์นนั ้ จากผูเ้ ช่าดังกล่าว อีกทัง้ ทรัสต์ยงั กาหนดให้ผใู้ ห้เช่าเดิมต้องดาเนินการต่างๆ ตามที่
จาเป็ นเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของงทรัสต์ตามสัญญาเช่า
1.1.4 ความเสี่ยงของผลประกอบการของทรัสต์ขนึ้ อยู่กบั ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีแมนในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ให้บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”) และบริษทั ไท
คอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า
และโรงงานตามลาดับ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่ ทรัสต์จะเข้าลงทุนตามทีผ่ จู้ ดั การ
กองทรัสต์มอบหมาย รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว อาทิเช่น การหาผูเ้ ช่ารายใหม่ การต่อสัญญาเช่า
สัญญาบริการ และ/หรือสัญญาบริการส่วนกลางกับผูเ้ ช่าปจั จุบนั การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบารุงรักษาหรือพัฒนา
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละเหมาะสมแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดังกล่าวจะ
ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของทรัสต์
อย่างไรก็ตาม หากทีพาร์คและไทคอนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเหตุ ผลใด
เหตุผลหนึ่ง แม้ว่าทรัสต์ได้กาหนดอัตราค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ ทรัสต์อาจไม่สามารถ
แต่งตัง้ บุคคลอื่นเพื่อทาหน้าทีบ่ ริหารทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกได้ดเี ทียบเท่ากับการบริหารจัดการของทีพาร์คและ
ไทคอน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อผลประกอบการฐานะการเงินและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์
1.1.5 ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างทรัสต์กบั ที พาร์คและไทคอนที่ อาจ
ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการดาเนิ นการของทรัสต์
ทีแ มนในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะแต่ ง ตัง้ ให้ทีพาร์คและไทคอนเป็ น ผู้บ ริหารอสังหาริม ทรัพ ย์ใ นส่ว นของ
คลังสินค้าและโรงงานสาหรับทรัพย์สนิ ในการลงทุนครัง้ แรกตามลาดับ ในขณะเดียวกันทีพาร์คและไทคอน ก็ยงั คงเป็ น
เจ้าของคลังสินค้าและโรงงานในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมเดียวกันกับ ทรัสต์และรวมถึงการทีไ่ ท
คอนเป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนรายใหญ่ แ ละผู้บริหารอสังหาริม ทรัพย์ข องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”) และ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัส
เทรียล โกรท (“TGROWTH”) นอกจากนี้ ทีพาร์คและไทคอนยังเป็ นผู้เสนอขายคลังสินค้าและโรงงานให้แก่ทรัสต์ ซึ่ง
บทบาทต่างๆ ของทีพาร์คและไทคอนทีม่ ตี ่อทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ทรัสต์ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
คัดเลือกคลังสินค้าและโรงงานมาเสนอขายให้กบั ทรัสต์ และการจัดหาผู้เช่าใหม่ ประกอบกับการที่ไทคอนจะเป็ นผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของทรัสต์ และทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ 3
กองทุนดังกล่าว จึงอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และหาผูเ้ ช่าให้
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นของทรัสต์ ไทคอน ทีพาร์ค และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ 3 กองทุนดังกล่าว
อย่ า งไรก็ดี ทีแ มนได้จ ัด ให้ มีม าตรการในการป้ องกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ด ัง กล่ า ว โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเลือกซือ้ คลังสินค้าและโรงงาน และบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องไทคอนและทีพาร์คในฐานะ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนี้
 ผูจ
้ ดั การกองทรัสต์จะกาหนดมาตรการที่ใช้ในการกากับดูแลโดยจัดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการ
นาเสนอข้อมูลคลังสินค้าหรือโรงงานที่เป็ นกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองของ ทีพาร์ค หรือ ไทคอน หรือ
TFUND หรือ TLOGIS หรือ TGROWTH หรือทรัสต์อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
กาหนดค่าเช่าของคลังสินค้าและโรงงานที่สามารถเทียบเคียงกัน ได้ เมื่อคานึงถึงขนาดของอาคาร พืน้ ที่ใช้
สอย ทาเลที่ตงั ้ และรูปแบบของสิง่ ปลูกสร้าง โดยจะกาหนดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายมีขอ้ มูลของคลังสินค้าหรือโรงงานทีส่ ามารถให้เช่าได้ ในช่วงเวลานัน้ อย่าง
เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน
 ผู้จ ด
ั การกองทรัสต์จะกาหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ที พี าร์คและ
ไทคอนจะได้รบั จากการทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ให้ใกล้เคียงกับรูปแบบและอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ทพี าร์คและไทคอนจะได้รบั จากการทาหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ 3 กองทุนดังกล่าว
 ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะก าหนดแนวทางการพิ จ ารณาผลการปฎิ บ ัต ิ ง านของผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
(รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ ข้อมูลเกีย่ วกับผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์) ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเปลีย่ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
- กรณีท่ผี ลการดาเนินงานประจาปี ของอสังหาริมทรัพย์ท่ี ทรัสต์ลงทุนต่ ากว่าประมาณการผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี ท่ผี ู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รบั
อนุมตั จิ ากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี งบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่
ในกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั และ
- กรณีอตั ราการเช่าทรัพย์สนิ ที่บริหารโดยทีพาร์คหรือไทคอนต่ ากว่าร้อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 3
เดือนติดต่อกัน เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั
ทัง้ นี้ ในบางกรณีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจพิจารณาให้มกี ารซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่ ทรัสต์ลงทุน โดยผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์อาจพิจารณาดาเนินการซ่อมแซมด้วยตัวเอง และเบิกเป็ นค่าใช้จ่ายของทรัสต์ ในกรณีทเ่ี ป็ นงานซ่อมแซม
เล็กน้อย หรือเป็ นงานทีจ่ ะต้องใช้ความเชีย่ วชาญในการซ่อมแซม หรืองานทีจ่ ะต้องทาในเวลาทีจ่ ากัด อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีทก่ี ารซ่อมแซมดังกล่าวมีมลู ค่าสูง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มนี โยบายทีจ่ ะพิจารณาให้ผเู้ ชีย่ วชาญทาการถอดแบบราคามา
ประกอบการพิจารณาเบือ้ งต้น
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1.1.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการกู้ยืมเงิ น
เนื่องจากทรัสต์มคี วามประสงค์ทจ่ี ะกูย้ มื เงิน จานวนไม่เกิน 860 ล้านบาทหรือคิดเป็ นประมาณไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ ณ วันทีล่ งทุนครัง้ แรกเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรก ดังนัน้ ทรัสต์อาจมีความเสีย่ งเกิดขึน้ จากการกู้ยมื เงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ และอัต ราดอกเบี้ย อาจส่ง ผลกระทบต่ อ การดาเนิ น งานของทรัสต์แ ละความสามารถของทรัสต์ใ นการจ่ า ย
ผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ซึ่งตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี (กาไรสุทธิท่อี ้างอิงสถานะเงินสด
ของทรัสต์) นอกจากนี้ ทรัสต์อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่กาหนดจากการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ีทรัสต์ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และเงินต้นตามทีก่ าหนดอันเป็ น
การผิดสัญญาซึง่ ทรัสต์อาจจะต้องชาระคืนเงินกูข้ องสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวก่อนครบกาหนดชาระ
การกูย้ มื ของทรัสต์เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนี้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้คานึงถึงผลประโยชน์ของทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เป็ นหลัก โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ พจิ ารณาถึงเงื่อนไข
เงินกูข้ องธนาคารพาณิชย์เกินกว่า 1 แห่ง เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขเงินกู้ในเรื่องต่างๆ เช่น อัตราดอกเบีย้ เงื่อนไขการ
ชาระคืนเงินต้น และระยะเวลาการกู้ยมื เป็ นต้น ทัง้ นี้ การกูย้ มื เงิน อาจทาให้ทรัสต์มคี วามเสีย่ งเรื่องการผิดเงื่อนไขการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาเงินกู้ อาทิ เช่น ในกรณีทม่ี กี ารลงมติในการประชุมผูถ้ อื หน่วยให้เป็ นอื่น ซึง่ แตกต่างจากทีม่ กี ารระบุไว้ใน
เงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเงินกูซ้ ง่ึ อาจจะทาให้ทรัสต์ตอ้ งผิดเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ และทรัสต์อาจจะต้องชาระคืนเงินกูข้ อง
สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวก่อนครบกาหนดชาระ ซึ่งในกรณีท่ที รัสต์ไม่มเี งินเพียงพอที่จะชาระคืนเงินกู้ อาจทาให้ทรัสต์ต้อง
พิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินเพื่อชาระคืนเงินกู้ อาทิเช่น การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม การออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ การกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อชาระคืนหนี้เดิมซึง่ อาจมีเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบีย้ ด้อยไปกว่าเงินกูท้ ่ี
ต้องถูกเรียกชาระคืน รวมไปถึงการขายทรัพย์สนิ ของทรัสต์เพื่อนาเงินมาชาระคืนเงินกู้ เป็ นต้น
เมื่อครบกาหนดสัญญาเงินกูใ้ นปี ท่ี 10 หรือเมื่อทรัสต์เริม่ มีภาระในการจ่ายชาระคืนเงินต้นตัง้ แต่ปีท่ี 7 ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์อาจจะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธเี ดิม และ/หรือ วิธอี ่นื อาทิเช่น การเสนอขายหน่ วยทรัสต์
เพิม่ เติม การเสนอขายหุ้นกู้ การรีไฟแนนซ์ (การกู้ยมื จากสถาบันการเงินเพื่อชาระคืนหนี้เดิม ) เป็ นต้น ทัง้ นี้ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อผู้ถือหน่ วยทรัสต์และทรัสต์ โดยเมื่อ
พิจารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้เงินกู้ ความสามารถในการก่อภาระผูกผัน เช่น การนาทรัพย์สนิ ของทรัสต์ไปวาง
เป็ นหลักประกัน (ถ้ามี) อัตราส่วนการกูย้ มื ของทรัสต์ และความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตของทรัสต์อย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าความเสีย่ งทีท่ รัสต์จะผิดนัดชาระหนี้เงินต้นตามสัญญาเงินกูจ้ ากการทีท่ รัสต์ไม่สามารถระดมทุนมาชาระหนี้
ดังกล่าวได้อยู่ในระดับทีต่ ่า
ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ท ราบถึง ความเสี่ย งดังกล่ า ว และจะดาเนิ น การพิจารณาและติด ตาม ป จั จัยที่อ าจมี
ผลกระทบต่อการกูย้ มื ของทรัสต์ อะทิเช่น แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น และหากผูจ้ ดั การกองทรัสต์คาดว่าอัตราดอกเบีย้
จะมีความผันผวนอย่างมาก และจะทาให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ เงินกู้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อาจจัดให้มกี ารป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การใช้เครื่องมือทางการเงินปรับเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบีย้ แบบลอยตัวเป็ นแบบคงที่ หรือแบบคงทีเ่ ป็ นแบบลอยตัว (Interest Rate Swap) หรือการขอขยายระยะเวลาการ
ชาระหนี้ (Debt Restructuring) โดยได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังกล่าวโดย
คานึงถึงข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะติดตามผล
การดาเนินงานของทรัสต์และปจั จัยภายนอกต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว

ส่วนที่ 2-1 หน้า 5 จาก 15

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
1.2.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ ซึ่งอาจส่งผลให้อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่าลดลง
ในปจั จุบนั การแข่งขันในธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกับทรัสต์เพิม่ สูงขึน้ ทัง้ ใน
เรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการแสวงหาผูเ้ ช่าทีน่ ่ าเชื่อถือเพื่อมาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ การแข่งขันดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์ นอกจากนี้ บริษทั คู่แข่งดังกล่าวอาจจะมีแหล่งเงินทุนและปจั จัย
สนับสนุ นอื่นๆ ที่เอื้อให้สามารถแข่งขันกับ ทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวอาจเพิม่ ต้นทุนในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือทาให้อตั ราการเช่าและ/หรืออัตราค่าเช่าที่ทรัสต์เรียกเก็บจากผูเ้ ช่าลดลง
อย่างไรก็ตาม บุคลากรของทีแมนในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ใน
ธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามาเป็ นเวลานาน รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นคลังสินค้าและโรงงานทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐานสูง และมีระบบสาธารณูปโภคที่มปี ระสิทธิภาพ ทาให้สามารถรองรับต่อความต้องการของผูเ้ ช่าใช้งาน
เพื่อการอุตสาหกรรมทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
1.2.2 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางของผูเ้ ช่า
ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง ทีท่ รัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือ
สัญญาบริการส่วนกลาง (แล้วแต่กรณี) จะเป็ นทีม่ าของรายได้หลักของทรัสต์ ดังนัน้ ฐานะการเงินของผูเ้ ช่ารายใหญ่หรือผู้
เช่ารายเล็กจานวนหลายรายรวมกัน อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของทรัสต์ ทัง้ นี้ โดยปกติผู้เช่าจะต้องวางเงิน
ประกันการเช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลางประมาณ 3 ถึง 6 เดือน(ตามแต่เงื่อนไขใน
แต่ละสัญญา) ซึง่ ทรัสต์สามารถยึดเงินประกันการเช่าดังกล่าวได้หากทรัสต์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ
ค่าบริการส่วนกลางจากผูเ้ ช่าได้ตามกาหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีทรัสต์จาเป็ นต้องให้ผเู้ ช่าย้ายออกจากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ตามกฎหมาย เนื่องจากผูเ้ ช่าผิดนัดชาระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง หรือผิดสัญญานัน้ ระยะเวลา
ในทางปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้ในการดาเนินการให้ผเู้ ช่าย้ายออก และ/หรือ เวลาทีใ่ ช้ในการหาผูเ้ ช่าใหม่อาจมากกว่า 3 เดือนขึน้ ไป ซึง่
ความล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของทรัสต์
1.2.3 ความเสี่ยงจากการยกเลิ กหรือไม่ต่อสัญญา
ทรัสต์มคี วามเสีย่ งในกรณีท่ผี ู้เช่าบางรายอาจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาหรือผู้เช่าบางรายเรียกร้องให้มกี ารปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขในสัญญาเช่า สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาบริการส่วนกลาง ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ต่อ ทรัสต์น้อยลงหากเปรียบเทียบ
กับสัญญาทีไ่ ด้ทาไว้ในปจั จุบนั หรือในกรณีทม่ี ผี เู้ ช่าจานวนมากไม่ต่ออายุสญ
ั ญาและทรัสต์ไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่มา
ทดแทนผูเ้ ช่ารายเดิมได้ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ์ ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแส
เงินสดและผลการดาเนินงานของทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินงานปกติผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะหารือกับผูเ้ ช่า
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ทาให้สามารถดาเนินการหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทนได้ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ารายเดิมไม่
ต่ ออายุสญ
ั ญาเช่า โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเห็นว่า ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์สามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่ ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกให้มอี ตั ราการเช่าในระดับที่สงู ในอดีตที่ผ่านมา
โดยอัตราการเช่าของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทผ่ี บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์บริหารอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็ น
ดังนี้
(1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) มีอตั ราการเช่าทรัพย์สนิ ประมาณร้อยละ 80
(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”) มีอตั ราการเช่าทรัพย์สนิ ประมาณร้อยละ 94
(3) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (“TGROWTH”) มีอตั ราการเช่าทรัพย์สนิ
ประมาณร้อยละ 95
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ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าบางรายสามารถยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยจะไม่ถูกยึดเงินมัดจาประกัน
การเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า และทรัสต์ไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทนผูเ้ ช่า
รายเดิมได้ในเวลาอันสมควร อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดและผลการดาเนินงานของทรัสต์ อย่างไรก็ตาม
จานวนสัญญาเช่าที่มีเงื่อนไขให้ผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยจะไม่ถูกยึดเงินมัดจา
ประกันการเช่ามีเพียง 7 สัญญาจากจานวนสัญญาเช่าทัง้ หมด 37 สัญญา คิดเป็ นร้อยละ 20 ของรายได้ค่าเช่าของทรัสต์ จึง
คาดว่าผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาเช่าในลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ ไม่มากนัก
ทัง้ นี้ ทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรกจะครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ หลังปี
2560 จะคิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 11.87 ร้อยละ 29.81 ร้อยละ 12.22 และร้อยละ 46.10 ของรายได้รวมตามสัญญาเช่า
สาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ตามลาดับ ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูล
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้ออายุคงเหลือของสัญญาเช่า
1.2.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้าง
ผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ จากทรัสต์อาจทาการต่อเติมดัดแปลงทรัพย์สนิ ที่เช่าจากทรัสต์ซ่งึ ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตดัดแปลง
อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี ีก ารต่ อเติมดัดแปลงทรัพย์สนิ ที่เช่า โดยไม่มีใบอนุ ญ าตดังกล่าว เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจพิจารณาให้ผู้ดดั แปลงหรือเจ้าของอาคารแก้ไขหรือระงับการใช้อาคารส่วนที่ดดั แปลงต่อเติม
ดังกล่าวได้ ดังนัน้ ทรัสต์อาจมีความเสีย่ งที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนส่วนของอาคารที่ดดั แปลงต่อเติมในลักษณะ
ดังกล่าวหากผูเ้ ช่าไม่ดาเนินการตามคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ในการรือ้ ถอนส่วนของอาคารทีด่ ดั แปลงต่อเติม
อย่างไรก็ดี สัญญาเช่ากับผู้เช่า ทรัพย์สนิ ได้มกี ารให้ผู้เช่าวางเงินประกันการเช่าเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเช่าของผูเ้ ช่า และกรณีทผ่ี เู้ ช่าทาการดัดแปลงหรือต่อเติมใดๆ โดยปราศจากความยินยอมของทรัสต์จะถือเป็ น
เหตุในการผิดสัญญาเช่าของผูเ้ ช่า ดังนัน้ ทรัสต์จะสามารถนาเงินประกันการเช่าดังกล่าวมาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอน
ส่วนของอาคารทีด่ ดั แปลงต่อเติมได้
นอกจากนี้ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าหรือสัญญาเช่าสิน้ สุดลง ผูเ้ ช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ที่เช่าคืนใน
สภาพดี รวมทัง้ ทาให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ากลับคืนสูส่ ภาพเดิมหากมีการดัดแปลงหรือต่อเติมใดๆ โดยผูเ้ ช่าเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่าย
เองหรือผู้เช่ าจะชาระค่ าใช้จ่ายในการดาเนิน การดังกล่า วให้แก่ ทรัสต์ ดังนัน้ ความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุ ญาต
ดัดแปลงอาคารรวมถึงการดาเนินการต่างๆ ที่เกีย่ วข้องจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานและ
สถานะการเงินของทรัสต์
1.2.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรือ้ ถอนอาคารหลังจากสัญญาเช่าทรัพย์สินสิ้ นสุด
เนื่องจากทรัสต์จะลงทุนบางส่วนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ โดยทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ และ
สัญญาเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้างกับทีพาร์ค ซึง่ สัญญาเช่าดังกล่าวกาหนดให้ทรัสต์มหี น้าทีต่ ้องรือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูก
สร้างบนที่ดินเพื่อส่งมอบที่ดินคืนให้แก่ทพี าร์คเมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ทรัสต์จึงมีความเสี่ยงที่จะมีภาระและมี
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
อย่างไรก็ดี ทรัสต์สามารถนาซากทีไ่ ด้จากการรือ้ ถอนอาคารคลังสินค้าไปจาหน่ ายเพื่อนามาชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การรื้อถอนได้ นอกจากนี้ ทรัสต์ยงั มีเวลาในการดาเนิ นการส่งมอบที่ดินคืนตามสัญญาถึง 180 วันในการดาเนินการ
ดังกล่าว จึงอยู่ในวิสยั ทีท่ รัสต์สามารถดาเนินการได้โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อทรัสต์
ทัง้ นี้ การรือ้ ถอนดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต ซึง่ อาจทาให้ทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนเพิม่ ขึน้
และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงินของทรัสต์ในปี ทร่ี ะยะเวลาการเช่าสิน้ สุดลง
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1.2.6 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผูเ้ ช่าและ/หรืออุตสาหกรรมและ/หรือสัญชาติ ของผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนในครัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คิดเป็ นอัตราส่วน
รายได้ประมาณร้อยละ 46 ของรายได้รวม โดยมีผเู้ ช่ารายใหญ่สดุ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม ดังนัน้ หากผู้
เช่ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถชาระค่าเช่า ยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญา จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
รายได้ของทรัสต์ประกอบกับลักษณะของผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่ามีการกระจุกตัวทัง้ ในด้านอุตสาหกรรมและสัญชาติของผูเ้ ช่า
ซึง่ มีรายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้อข้อมูลผูเ้ ช่าคลังสินค้าและโรงงาน ซึง่ หาก
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างอุตสาหกรรม หรือเกิดปญั หาในกรณีทเ่ี กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการชาระค่าเช่าหรือการยกเลิกสัญญาของผูเ้ ช่ารายใหญ่ดงั กล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของทรัสต์
อย่างไรก็ดี ทีพาร์คและไทคอนในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์เชื่อว่า ประเทศไทยยังคงมีศกั ยภาพใน
การลงทุนและยังคงเป็ นทีส่ นใจของนักลงทุนทีจ่ ะย้ายและ/หรือขยายฐานมายังประเทศไทย ดังนัน้ โอกาสทีผ่ เู้ ช่ารายใหญ่
จานวนมากจะไม่สามารถชาระค่าเช่า ยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญาในเวลาเดียวกัน รวมถึงโอกาสทีผ่ เู้ ช่ารายใหญ่ทุกราย
จะได้รบั ผลกระทบจากโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลีย่ นไปในช่วงเวลาเดียวกัน และส่งผลทางลบต่อทรัสต์น่าจะมีความ
เป็ นไปได้ต่า
1.2.7 ความเสี่ยงเรื่องการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ทงั ้ หมดหรือบางส่วนในการลงทุนครัง้ แรกของทรัสต์
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน และทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์อนั อาจส่งผลต่อผล
ประกอบการของทรัสต์
หากมีการเวนคืนทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่ทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดใน
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมถึงการแก้ไขเพิม่ เติม ) และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) ทรัสต์อาจไม่ได้รบั ค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนื่องจากไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในกฎหมายดังกล่าว หรือทรัสต์อาจได้รบั ค่าชดเชยในจานวนที่น้อยกว่าเงินที่ทรัสต์ลงทุนซึ่งจะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของทรัสต์
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร เ ว น คื น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ป ร ะ เ ภ ท ค ลั ง สิ น ค้ า ที่ ท รั ส ต์ เ ช่ า จ า ก
ทีพาร์คไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทีพาร์คตกลงจะคืนค่าเช่าบางส่วนสาหรับคลังสินค้าดังกล่าวให้แก่ ทรัสต์ภายใน 30 วัน
นับจากวันทีท่ พี าร์คได้รบั เงินทีไ่ ด้รบั จากการเวนคืนตามทีก่ าหนดในสัญญาเช่าทีเ่ กีย่ วข้อง (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 2
ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้อ สรุปสาระสาคัญของสัญญาทีท่ าให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ )
นอกจากนี้ เนื่อ งจากสัญ ญาเช่ า ทรัพ ย์สิน ที่เ ป็ น คลัง สิน ค้าจ านวน 1 ยูนิต พื้น ที่ค ลัง สินค้า ประมาณ 24,043
ตารางเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีค่ ลังสินค้าไม่เกินร้อยละ 12 ของพืน้ ทีอ่ าคารของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ทีผ่ เู้ ช่า
รายย่อยทากับทีพาร์ค กาหนดให้ผใู้ ห้เช่าชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสม และใช้ความสามารถอย่างดี
ทีส่ ดุ ในการจัดหาสถานทีเ่ ช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลังสินค้าให้แก่ผเู้ ช่าในกรณีทรัพย์สนิ ถูกเวนคืน เมื่อทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินดัง กล่ าว ทรัสต์จ ะมีภ าระในการดาเนิน การตามข้อ สัญญาดัง กล่ า วไปตลอดอายุ สญ
ั ญาเช่ า ฉบับ นี้ และเพื่อ
ไม่ให้ทรัสต์รบั ภาระและค่าใช้จ่ายอันเกินสมควร ทรัสต์จะทาข้อตกลงกับทีพาร์คเพื่อกาหนดให้ทพี าร์คมีหน้าทีด่ าเนินการ
ตามข้อกาหนดดังกล่าวให้แก่ผเู้ ช่าโดยทีพาร์คจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแทนทรัสต์ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ดังกล่าว
ถูกเวนคืน
ทัง้ นี้ จากข้อมูลทีส่ ามารถตรวจสอบได้ในเบือ้ งต้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ทีต่ งั ้ ของอสังหาริมทรัพย์ท่ีทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรกไม่อยู่ในเขตที่ดนิ ในบริเวณที่จะเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ทีแมนไม่สามารถประเมินความ
เป็ นไปได้ในการถูกเวนคืนของอสังหาริมทรัพย์ได้ในอนาคตเนื่องจากการเวนคืนขึน้ อยู่กบั นโยบายและความจาเป็ นในการ
ใช้พน้ื ทีข่ องรัฐในช่วงเวลานัน้ ๆ
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1.2.8 ความเสี่ยงเรือ่ งการใช้สิทธิ ตามสัญญาเช่าที่ผเู้ ช่าทากับผูจ้ าหน่ ายทรัพย์สินในการซื้อทรัพย์สินบาง
รายการ
เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที่ผเู้ ช่าทากับไทคอนบางรายการ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นโรงงานจานวน 9 หลัง ให้
สิทธิผเู้ ช่าซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ โดยทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นโรงงานทีจ่ านวน 1 หลัง ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิซอ้ื ทรัพย์สนิ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา
การเช่าครัง้ แรก หรือวันที่ 31 มกราคม 2559 ในราคาอาคารและทีด่ นิ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่า ส่วนอีก 8 หลัง ผูเ้ ช่ามี
สิทธิซอ้ื ทรัพย์สนิ ได้ตลอดระยะเวลาการเช่าครัง้ แรก ในราคาอาคารตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่า และราคาทีด่ นิ ในราคา
ตลาด ณ วันทีใ่ ช้สทิ ธิซอ้ื
ดังนัน้ เพื่อให้ทรัสต์สามารถเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นโรงงานดังกล่าวได้ ทีแมนจึงได้ดาเนินการให้ไทคอนจัดส่ง
หนังสือถึงผูเ้ ช่าเพื่อขอให้ยนื ยันว่า จะไม่ใช้สทิ ธิดงั กล่าวในช่วงเวลาทีจ่ ะมีการโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ให้แก่ทรัสต์ อย่างไรก็
ดี แม้ผเู้ ช่าจะให้คายืนยันดังกล่าว ผู้เช่าอาจใช้สทิ ธิซ้อื ภายหลัง ทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ แล้ว อันเป็ นผลให้ทรัสต์ต้อง
จาหน่ ายทรัพ ย์สนิ ดังกล่า วได้ในราคาที่อาจต่ า กว่ ามูลค่าตลาด ณ ขณะนัน้ หรือต่ า กว่า มูลค่ าที่ ทรัสต์ได้เข้า ลงทุ นใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และทรัสต์ยงั ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ดังกล่าวให้แก่ผเู้ ช่า
อย่างไรก็ดี สัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สนิ ระหว่างทรัสต์กบั ไทคอนและสัญญาอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ ในกรณีท่ี
ผูเ้ ช่าใช้สทิ ธิซอ้ื ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และราคายุตธิ รรม (ซึง่ หมายถึง ราคาทีส่ งู กว่าระหว่างราคาตลาด ณ วันจดทะเบียนซือ้
ขายทรัพย์สนิ หรือ ต้นทุนของการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของทรัสต์) สูงกว่าราคาใช้สทิ ธิหกั ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในการขาย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว ไทคอนจะชดเชยส่วนต่างระหว่างราคายุตธิ รรมกับราคาใช้สทิ ธิ โดยไทคอนจะชดเชยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
ในการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้วย (อาทิเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้น ) โดยไทคอนจะจัดให้มบี ญ
ั ชี
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา (Escrow Account) โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะดารงเงินไว้เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างทีจ่ ะต้อง
ชดเชยให้แก่ ทรัสต์ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใช้สทิ ธิ และไทคอนจะพยายามอย่างดีท่สี ุดในการหาทรัพย์สนิ ประเภท
โรงงานหรือคลังสินค้าทีม่ รี าคา ขนาด ทาเล และอัตราค่าเช่าทีไ่ ม่ดอ้ ยกว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวมาเสนอให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
พิจารณาลงทุนทดแทน รวมทัง้ ไทคอนจะยกเว้นค่านายหน้าในการขายและจัดหาทรัพย์สนิ ทดแทนดังกล่าว
ในกรณีท่ีทรัสต์ไม่ได้รบั โอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทดแทนได้ภายในวันที่มีการโอนทรัพย์สนิ ออกจากทรัสต์
ไทคอนจะชดเชยผลประโยชน์ท่สี ญ
ู เสียไปในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่ ทรัสต์ตาม
รายละเอียดทีต่ กลงกัน (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ ในหัวข้อสรุปสาระสาคัญ
ของสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ) เพื่อให้ทรัสต์ได้รบั ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีผ่ เู้ ช่าแจ้งความประสงค์จะใช้สทิ ธิดงั กล่าวให้แก่ทรัสต์ในฐานะผูใ้ ห้เช่าทราบ ทรัสต์จะต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการโอนทรัพย์สนิ ซึง่ โดยทัวไปจะใช้
่
ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 6 เดือนซึง่ คาดว่าระยะเวลาดังกล่าว
อยู่ในวิสยั ทีท่ แี มนและไทคอนจะสามารถดาเนินการร่วมกันดังกล่าวเสร็จสิน้ ได้
1.2.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ การเช่าที่ดินระยะยาวในโครงการไทคอน โลจิ สติ คส์ พาร์ค บางพลี 1
เนื่องจากทีด่ นิ บางส่วนในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 เป็ นทีด่ นิ ทีท่ พี าร์คทาสัญญาเช่าระยะยาว
จากเจ้าของทีด่ นิ ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาจานวน 8 ราย (“สัญญาเช่าหลัก”) โดยทรัสต์จะทาสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ดังกล่าวจากที
พาร์ค จึงมีความเสีย่ งที่เจ้าของที่ดนิ อาจเลิกสัญญาเช่าหลัก หรือสัญญาเช่าหลักสิน้ สุดลงเนื่องจากทีพาร์คผิดสัญญาเช่า
หลักหรือไม่ชาระค่าเช่าให้กบั เจ้าของทีด่ นิ อันเป็ นเหตุให้สญ
ั ญาเช่าช่วงระหว่างทีพาร์คกับ ทรัสต์สน้ิ สุดลงไปด้วย ทรัสต์จงึ
มีความเสีย่ งทีจ่ ะเสียสิทธิการเช่าก่อนครบกาหนดอายุ
อย่างไรก็ตาม ในการเช่าที่ดนิ ตามสัญญาเช่าหลัก เจ้าของที่ดนิ จะได้รบั ค่าเช่าจากทีพาร์คเป็ นรายปี และมีการ
ปรับเพิม่ อัตราค่าเช่าทุกๆ 3 หรือ 5 ปี (แล้วแต่สญ
ั ญา) ซึง่ เจ้าของทีด่ นิ จะได้ประโยชน์จากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวตาม
สัญญาเช่าหลักอย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ ที่ดนิ ดังกล่าวจะต้องใช้ท่ดี นิ ของทีพาร์คซึ่ง ทรัสต์เช่าเป็ นทางออกสู่ถนน ทาให้
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เจ้าของทีด่ นิ มีขอ้ จากัดในการใช้ประโยชน์และจาหน่ ายทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่ผอู้ ่นื อีกทัง้ สัญญาเช่าหลักยังได้ให้สทิ ธิทพี าร์ค
ในการซือ้ ทีด่ นิ ทีเ่ ช่าก่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) หากเจ้าของทีด่ นิ มีความประสงค์จะขายทีด่ นิ
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังกล่าวข้างต้น ทีพาร์คจะมีการแก้ไขสัญญาเช่าหลักกับเจ้าของ
ทีด่ นิ เพื่อกาหนดให้เจ้าของทีด่ นิ ให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าช่วงในการเยียวยาเหตุผดิ สัญญาในกรณีท่ที พี าร์คผิดสัญญาเช่าหลักกับ
เจ้าของทีด่ นิ ดังกล่าว โดยเจ้าของทีด่ นิ ดังกล่าวจะไม่บอกเลิกสัญญาเช่าหลัก หรือถือว่าสัญญาเช่าหลักสิน้ สุดลงในกรณีทท่ี ี
พาร์คผิดสัญญาโดยทันที แต่จะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าช่วงทราบเพื่อให้ผเู้ ช่าช่วงเข้าไปเยียวยาเหตุผดิ สัญญาดังกล่าว อาทิเช่น
ชาระค่าเช่าหรือแก้ไขเหตุดงั กล่าวก่อน หรือให้สทิ ธิผเู้ ช่าช่วงดาเนินการเพื่อรับโอนสิทธิการเช่าจากทีพาร์ค หากทีพาร์คไม่
สามารถจัดให้มกี ารแก้ไขสัญญาดังกล่าวได้ก่อนการเข้าลงทุนของทรัสต์ ทีพาร์คจะกาหนดจัดให้มวี างหนังสือค้าประกันที่
ออกโดยธนาคาร (Bank Guarantee) ให้แก่ทรัสต์เป็ นจานวนเท่ากับไม่น้อยกว่าค่าเช่าทีด่ นิ รายปี ทท่ี พี าร์คต้องจ่ายให้แก่
เจ้าของที่ดนิ จานวน 1 ปี เพื่อเป็ นหลักประกันรวมถึงเพื่อเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ให้แก่ทรัสต์จนกว่าที
พาร์คจะทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของทีด่ นิ เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่ าหลักดังกล่าวแล้วเสร็จ นอกจากนี้ สัญญาเช่าช่วง
ทีท่ รัสต์จะเข้าทากับทีพาร์คได้มกี ารกาหนดมาตรการป้องกันในเรื่องการชาระค่าเช่าโดยกาหนดให้ทพี าร์คต้องชาระค่าเช่า
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าซึง่ จะเป็ นการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการทีท่ พี าร์คผิดสัญญา
เช่า โดยหากปี ใดทีพาร์คไม่สามารถชาระค่าเช่าให้กบั เจ้าของที่ดนิ ได้ตามกาหนดเวลาดังกล่าว ทรัสต์จะดาเนินการสวม
สิทธิในการชาระค่าเช่าทีด่ นิ แทน และทรัสต์ยงั สามารถเลือกทีจ่ ะให้ทพี าร์คโอนสิทธิการเช่าให้แก่ทรัสต์เพื่อป้องกันปญั หา
จากการผิดนัดชาระค่าเช่าโดยทีพาร์คในอนาคต (รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลัก
ของทรัสต์ในหัวข้อ การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์)
1.2.10 ความเสี่ยงในกรณี ที่ทรัสต์มีข้อจากัดและ/หรือภาระในการให้เช่าพืน้ ที่ทรัพย์สินบางรายการ
เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นคลังสินค้าจานวน 1 สัญญา พืน้ ทีค่ ลังสินค้าประมาณ 16,236 ตารางเมตร คิด
เป็ นพืน้ ทีค่ ลังสินค้าไม่เกินร้อยละ 8 ของพืน้ ทีอ่ าคารของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ทีผ่ เู้ ช่าทากับทีพาร์ค ผู้เช่า
ไม่ได้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด และผูเ้ ช่ามีสทิ ธิเช่าพืน้ ทีส่ ่วนทีเ่ หลือได้ก่อนผูเ้ ช่ารายอื่น (Right of First Refusal) ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้
เช่าต้องแจ้งและได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากผูเ้ ช่าหากจะให้เช่าพืน้ ทีส่ ่วนทีเ่ หลือแก่บุคคลอื่น โดยในกรณีดงั กล่าว
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องก่อสร้างกาแพงและรัว้ เพิม่ เติม ดังนัน้ เมื่อทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ว หากผูเ้ ช่าปจั จุบนั ไม่เช่า
พืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือ หรือขอเช่าพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือเพิม่ เพียงบางส่วน และ/หรือไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว ทรัสต์จะไม่สามารถ
นาพืน้ ทีอ่ าคารส่วนทีเ่ หลือไปให้บุคคลอื่นเช่า หรือทรัสต์อาจจะไม่สามารถหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีส่ ่วนทีเ่ หลือได้ (แล้วแต่กรณี) หรือ
หากหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือได้ ทรัสต์กจ็ ะมีภาระในการก่อสร้างเพิม่ เติมดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ทรัสต์จะทาข้อตกลงกับทีพาร์คเพื่อกาหนดให้ทีพาร์ครับประกัน การมีผู้เช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
จนกว่าจะมีผเู้ ช่าพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมด รวมทัง้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิม่ เติมดังกล่าวทัง้ หมดหากมีการให้
เช่าพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือแก่บุคคลอื่น
1.3 ความเสี่ยงโดยตรงต่อทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
1.3.1 ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิ จและการเมือง
การเปลี่ยนแปลงของปจั จัยที่มผี ลกระทบต่ อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของโลก
รวมทัง้ ปจั จัยมหภาคอื่นๆ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมาตรา การส่งเสริม นโยบายของรัฐบาลในด้าน
การค้าการลงทุนและการต่างประเทศ นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ราคา
อสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นประเทศ มู ล ค่ า ของการอุ ป โภคและบริโ ภคภายในประเทศ และความไม่ แ น่ น อนทางการเมือ ง
ภายในประเทศ เป็ นปจั จัยที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจเช่าคลังสินค้าและโรงงานของผู้เช่าปจั จุบนั และผู้ท่สี นใจจะเช่าใน
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

อนาคต โดยเฉพาะจากผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศซึง่ เป็ นกลุ่มผูเ้ ช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์ท่ี ทรัสต์จะลงทุน รวมทัง้
ความผันผวนดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่าอีกด้วย
ทีแมนได้ตระหนักถึงความเสีย่ งจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และปจั จัยมหภาคอื่นๆ
รวมทัง้ ความไม่แน่ นอนทางการเมืองเป็ นอย่างดี ทีแมนจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อ
เสริมสร้างจุดแข็งของอสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์ลงทุนให้เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทัง้ ทีเ่ ป็ นบริษทั ในประเทศและ
ต่ างประเทศ อาทิ การเลือ กท าเลที่ตงั ้ ของอสังหาริมทรัพ ย์ใ นพื้นที่ท่มี ีศ ักยภาพสูง การลงทุน ในอสังหาริมทรัพ ย์ท่ีมี
คุณภาพสูง การให้บริการประเภทต่างๆ อย่างครบวงจรทีช่ ่วยให้การดาเนินธุรกิ จของลูกค้ามีความต่อเนื่อง เป็ นต้น เพื่อ
สร้างความได้เปรียบและสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ในยามทีเ่ ศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ภาครัฐและหน่ วยงานต่างๆ
ยังมีการสนับสนุ นภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศไทยด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การขอส่งเสริมการลงทุนผ่าน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมจากต่างประเทศย้าย
ฐานการผลิตมายังประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในภูมภิ าคได้รบั ผลกระทบและเข้าสูภ่ าวะถดถอย หรือ มีเหตุการณ์
ความไม่สงบหรือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่ อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อ อุปสงค์ของคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า
ผลประกอบการของลูกค้าทีเ่ ป็ นผู้เช่า สถานะทางการเงินของทรัสต์ และราคาของหน่ วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมปจั จัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะ
ทางการเมืองของประเทศไทยในปจั จุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลีย่ นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน และผลการดาเนินกิจการของลูกค้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ
ของทรัสต์ รวมทัง้ ราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์
1.3.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิ ภยั และการก่อวิ นาศภัย
ทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศภัย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการ
บรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สนิ ของทรัสต์ ทรัสต์จะจัดให้มกี ารทาการประกันภัยในทุนประกันที่ครอบคลุมมูลค่า
ของคลังสินค้าและโรงงานที่ทรัสต์จะลงทุน รวมถึงจะจัดให้มีความคุ้มครองทรัพย์สนิ อย่างต่ อเนื่อง โดยแบ่ งเป็ น การ
ประกันภัยวินาศภัยแบบสรรพภัย (All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้าย) การทาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) และการประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลทีส่ าม (Third-party Insurance)
อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 บริษทั ประกันได้เพิม่ เบีย้ ประกันภัยและจากัดขอบเขต
ความรับผิด ซึง่ ทาให้การประกันภัยความเสียหายบางประเภทไม่สามารถทาได้ หรือไม่คุม้ ค่าทีจ่ ะทาประกันภัย หรือความ
คุม้ ครองอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดการให้ความคุม้ ครอง ดังนัน้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ของทรัสต์จงึ อาจลดลงได้หากมีความเสียหายที่
ไม่สามารถทาประกันภัย หรือมีขอ้ จากัดในการให้ความคุม้ ครองดังกล่าว นอกจากนี้ ทรัสต์อาจไม่สามารถทีจ่ ะจัดหาเงินทุน
เพื่อนามาซ่อมแซม หรือทาการก่อสร้างเพื่อทดแทนทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายได้
อย่างไรก็ตาม ทรัสต์ได้พยายามจัดหาการประกันภัยทีเ่ หมาะสมสาหรับทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนภายใต้เงื่อนไข
ทีด่ ที ่สี ุดสาหรับทรัสต์ อนึ่ง ทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกบางส่วนได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี
2554 ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบข้างต้น มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 19.07 ของรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการทัง้ หมดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก (รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีใ่ ช้ในการคานวณคิดจากรายได้
ตามสัญญาสาหรับเดือนมีนาคม 2557)
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติดงั เช่นเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ เกิดขึน้ ในปี 2554 เป็ นเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปกติและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ภาครัฐและเอกชนได้มกี ารเตรียมป้องกันปญั หาน้ าท่วมโดยภาครัฐได้
ตัง้ งบประมาณจานวนมากเพื่อใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยังยื
่ นและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัย
ของประเทศ ในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบการแต่ ละนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุ ตสาหกรรมที่ได้รบั ผลกระทบได้มี
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

แผนการบริหารจัดการน้ าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ ารอบนิคมอุตสาหกรรม/สวน
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบดังกล่าว
1.3.3 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทีแมนและทรัสตีได้ทาการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ
โดยทาการตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (Due Diligence) อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการศึกษารายละเอียดจาก
รายงานของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ (Appraisal Report) รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ โดยที่
ปรึกษากฎหมาย (Legal Due Diligence Report) และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ (Property Due Diligence
Report) ทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ จากการดาเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ท่ีทรัสต์จะลงทุนอย่างเต็มทีต่ ามมาตรฐานวิชาชีพของ
ทีป่ รึกษานัน้ ๆ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทาดังกล่าวมิได้เป็ นการประกันว่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวปราศจาก
ความเสียหายหรือความบกพร่องทีอ่ าจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพ ย์ สิน โดยที่ป รึก ษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีท รัสต์ จ ะเข้า ลงทุ น ที่ ทีแ มนใช้เ ป็ น พื้น ฐานในการประเมิน และ ตรวจสอบอสัง หาริม ทรัพ ย์อ าจมี
ข้อบกพร่องหรือมีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อาจตรวจพบได้ยากหรือไม่
สามารถตรวจพบได้เนื่องจากข้อจากัดในการตรวจสอบรวมไปถึงเทคนิค หรือวิธกี ารทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ หรือปจั จัยอื่นๆ
ทีเ่ ป็ นข้อจากัดในการตรวจสอบ
นอกจากนัน้ แล้ว อสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์จะเข้าลงทุนอาจจะมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ การศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (Due Diligence) ของที
แมนและทรัสตีไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง่ อาจจะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กิ นกว่าทีท่ แี มนและทรัสตีได้ประมาณ
การไว้ก่อนการลงทุน หรือก่อให้เกิดหน้าทีท่ ต่ี ้องปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าวทีก่ าหนด
โดยหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบทางธุรกิ จต่อผลการดาเนิ นงานของทรัสต์และความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาจ่ายประโยชน์ ตอบแทนของทรัสต์ข้นึ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของทรัสต์ ซึ่งผลการดาเนินงาน
ของทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยทางธุรกิจ เช่น ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหาร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น งานต่ า งๆ การแข่ ง ขัน ในธุ ร กิจ ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ รวมทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การประกอบธุรกิจ
ของทรัสต์ ภาษี และการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็ นปจั จัยที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของทรัสต์ หรือความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์
1.3.5 ความเสี่ยงจากผลประกอบการจริ งของทรัสต์อาจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณการ
ในเอกสารฉบับนี้
รายงานประมาณการทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่ขอ้ มูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง (รวมถึง
รายงานใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริหารสาหรับการดาเนินการ
ในอนาคตหรือสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสมมติฐานหรือการคาดการณ์ท่ี เกีย่ วข้องใดๆ) แต่เป็ นการประมาณการ และไม่มี
การรับประกันว่าจะเป็ นจริงตามนัน้ ซึ่งเหตุ การณ์ ท่เี กิดขึ้นจริงหรือการลงทุนและผลการดาเนินงานของทรัสต์อาจจะ
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แตกต่างจากสิง่ ทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ ณ ทีน่ ้ี อนึ่ง การประมาณการดังกล่าวมีพน้ื ฐานจากข้อมูลและความเชื่อทีม่ อี ยู่ ณ ปจั จุบนั
เพื่อทาการคาดการณ์ วางแผนงาน ประเมิน ตัง้ ข้อสมมติฐานออกไปในอนาคต ดังนัน้ การประมาณการดังกล่าวจึงมีความ
เสีย่ งและความไม่แน่ นอนหลายประการ นอกจากนี้ การตัง้ สมมติฐานดังกล่าวเป็ นสิง่ ที่ต้องใช้ปจั จัยต่างๆ ประกอบการ
พิจารณา ซึง่ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน ภาวะตลาด การปรับตัวสูงขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงของสัญญาเงินกู้
และการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต ซึง่ ในหลายๆ ปจั จัยเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือความควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ดังนัน้ จึง
เป็ นสิง่ ที่ยากหรือเป็ นไปไม่ได้ท่จี ะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยาและปราศจากความคลาดเคลื่อน ดังนัน้ สมมติฐาน
ภายใต้การประมาณการของทรัสต์น้ีจงึ อาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องได้ อีกทัง้ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในการ
ประมาณการส่วนหนึ่งมาจากการรับประกันการมีผเู้ ช่าจากทางทีพาร์คและไทคอนซึง่ เป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 12 เดือนนับจาก
วันโอนกรรมสิทธิห์ รือจดทะเบียนสิทธิการเช่าจนถึงปี 2559 เท่านัน้ (รายละเอียดแตกต่ างกันในแต่ ละสัญญาเช่าและ
บริการ)
1.3.6 ความเสี่ยงจากราคาของหน่ วยทรัสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขายและการขาด
สภาพคล่องในการซื้อขายหน่ วยทรัสต์ในตลาดรอง
ภายหลังจากการทีห่ น่วยทรัสต์ของทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีแมน
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สภาวะการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพและมีสภาพ
คล่ อง ทัง้ นี้ ราคาตลาดและสภาพคล่ องในการซื้อ ขายของหน่ วยทรัสต์อาจลดลงภายหลังวัน เริ่ม ต้น ของการซื้อขาย
หน่ วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วย
ของทรัสต์ซง่ึ ราคาซือ้ ขายของหน่ วยทรัสต์นนั ้ ขึ้นอยู่กบั หลายปจั จัย อาทิเช่น ผลการดาเนินงานของทรัสต์ ความผันผวน
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณความต้องการซื้อขายหน่ วยทรัสต์ ของนักลงทุน ฯลฯ
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจไม่สามารถทีจ่ ะขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาทีเ่ สนอขายหน่ วยทรัสต์หรือในราคาตามมูลค่ าทรัพย์สนิ สุทธิ
(NAV) ต่อหน่วยของทรัสต์
1.3.7 ความเสี่ยงในการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่
ทรัสต์มีการลงทุน ในสิท ธิก ารเช่า ซึ่งมูลค่า สิท ธิการเช่ าของอสังหาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ าวของ ทรัสต์จ ะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่อนั เนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปลีย่ นแปลงในอัตราการเช่าทรัพย์สนิ และ/หรือ
อัตราค่าเช่าทรัพย์สนิ หรือเนื่องจากสาเหตุอ่นื ใดทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทีแมน ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าสิทธิ
การเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ และมูลค่าหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์ อย่างไรก็ดี ทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก มีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์
โดยส่วนทีเ่ ป็ นสิทธิการเช่ามีมลู ค่าเพียงประมาณร้อยละ 32 ของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนทัง้ หมด
1.3.8 ความเสี่ยงจากการที่ทรัสตีไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ได้
เนื่องด้วยทรัสต์มไิ ด้มสี ถานะเป็ นนิตบิ ุคคล ดังนัน้ หากทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีท่ รัสตีได้ดว้ ยเหตุผลประการ
ใดประการหนึ่งก็ตาม ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีความจาเป็ นต้องหาผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีแทนทรัสตีรายเดิม ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและทาธุรกรรมใดๆ ก็ตามในการโอนทรัพย์สนิ ภายใต้การดูแลของทรัสตีเดิมไปยังผู้ ทา
หน้ าที่ทรัสตีใหม่ และผู้จดั การกองทรัสต์อาจไม่สามารถจัดหาบุคคลอื่นเพื่อทาหน้ าที่ดูแลผลประโยชน์ ทรัพย์สนิ ได้ดี
เทียบเท่ากับการดูแลผลประโยชน์ทรัพย์สนิ ของทรัสตีรายเดิมอันเนื่องมาจากความเชีย่ วชาญ นโยบายการควบคุมและ
ตรวจสอบทีอ่ าจมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน และ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจไม่สามารถหาบุคคลอื่นเพื่อ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตีได้ ถึงแม้ว่าจะใช้ความพยายามอย่างทีส่ ุดและกาหนดอัตราค่าตอบแทนกับทรัสตีอย่างเหมาะสมแล้วก็
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ตาม ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการเลิก ทรัสต์โดยกระบวนการศาลและและชาระบัญชีทรัสต์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ได้รบั คืนเงินในมูลค่าทีไ่ ม่เท่ากับมูลค่าเงินทีล่ งทุนในตอนแรก มูลค่าตลาด หรือมูลค่ายุตธิ รรม
อย่างไรก็ดี สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์มีข้อกาหนดเรื่องการแต่ งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ โดยกาหนดให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์ต้องแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ภายใน 180 วันนับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์ได้รบั หนังสือบอกกล่าวการลาออก
จากทรัสตี หรือวันทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์แจ้งการถอดถอนทรัสตี หรือวันทีท่ ป่ี ระชุมผู้ ถอื หน่ วยทรัสต์มมี ติให้ถอดถอนทรัสตี
โดยหากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถแต่งตัง้ ทรัสตีได้สาเร็จ ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ภายใน 180 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้สาเร็จ รวมระยะเวลาในการแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ท ั ้งสิน้
360 วัน ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวน่าจะเพียงพอในการแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่สาหรับทรัสต์
1.3.9 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มในการเพิ่ มทุนในราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อ
หน่ วยตา่ กว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หรือราคาอ้างอิ งในตลาดหลักทรัพย์ของทรัสต์ในขณะนัน้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการให้มกี ารออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในอนาคต เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุน
ในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ซึง่ ราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวอาจต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) หรือราคา
อ้า งอิง ในตลาดหลักทรัพย์ของทรัสต์ใ นขณะนัน้ ซึ่งส่ง ผลให้มูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิต่ อ หน่ ว ย หรือ ราคาอ้างอิงใน ตลาด
หลักทรัพย์ของทรัสต์ลดลงภายหลังการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะต้องจัดให้มกี ารเรียก
ประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เพื่อขอมติในการอนุ มตั ิให้มกี ารเพิม่ ทุนตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี้
1.3.10 ความเสี่ยงอันเกิ ดจากตลาดสาหรับการลงทุนและซื้อขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เนื่ องจากหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ประเภทใหม่ในประเทศไทย
เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยถือเป็ นเรื่องใหม่ซง่ึ ยังต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาตลาด
ดังกล่าว แม้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนาหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนาหน่ วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว มิได้เป็ นเครื่องรับประกันว่า การซือ้ ขายหน่วยทรัสต์จะ
ได้รบั ความนิยม หรือมีการพัฒนาตลาดในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์มากขึน้ เพียงใด หรือหากมีการพัฒนาแล้ว ยังไม่แน่ นอน
ว่า ตลาดสาหรับการลงทุนและซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์จะมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด และจะสามารถพัฒนาจนเป็ นทีน่ ิยม
สาหรับนักลงทุนได้มากน้อยเพียงใด
การประเมินผลการดาเนินงานของทรัสต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทัง้ ในและต่างประเทศ
อาจทาได้ยาก นอกจากนี้ เนื่องจากหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ทค่ี ่อนข้างใหม่สาหรับประเทศไทย ปจั จุบนั จึงยังไม่มเี กณฑ์
มาตรฐานซึ่งสามารถนามาใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของทรัสต์ การพิจารณาว่าการดาเนินงานของทรัสต์เป็ นไป
ตามมาตรฐานทัง้ ในและต่างประเทศหรือไม่จงึ เป็ นไปได้ยาก
1.3.11 ความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการยกเลิ กการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
เมื่อสิน้ สุดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะ
ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวน และคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้
1) มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
เกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ส่วนที่ 2-1 หน้า 14 จาก 15

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
3) มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี บริษัทฯ หรือผู้
ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 และไม่สามารถ
แก้ไขให้ถูกต้อง
4) ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให่แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ ทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15
วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ดังนัน้ ในกรณีทม่ี เี หตุดงั กล่าวเกิดขึน้ ผูล้ งทุนทีไ่ ด้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์อาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2-1 หน้า 15 จาก 15

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของทรัสต์
2.1 ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สินหลักที่ทรัสต์จะลงทุนครังแรก
้
ทรัสต์จะมุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของทรัสต์ ทัง้ นี้ ทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะลงทุนครัง้
แรกในกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าจากทีพาร์คจานวน 14 หลัง แบ่งเป็ น 25 ยูนิต มี
พืน้ ที่อาคารรวมประมาณ 160,523 ตารางเมตร และโรงงานจากไทคอนจานวน 20 หลัง มีพ้นื ทีอ่ าคารรวมประมาณ
54,000 ตารางเมตร คิดเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 34 หลัง หรือ 45 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 214,523 ตารางเมตร
ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ทีม่ เี นื้อทีร่ วมประมาณ 306 ไร่ 2 งาน 44.3 ตารางวา
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กรรมสิทธิในที
งสินค้า จานวน 8 หลัง
์ ด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 99 ไร่ 98.5 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารคลั
์
12 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 79,988 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า เนื้อทีป่ ระมาณ 7 ไร่ 46.0 ตารางวา และ กรรมสิทธิใน
์
อาคารคลังสินค้า จานวน 1 หลัง 4 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 5,540 ตารางเมตร
3. สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา แบ่งเป็ นการเช่า
ประมาณ 25 ไร่ 3 งาน 27.6 ตารางวา และการเช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา และสิทธิการ
เช่าอาคารคลังสินค้า จานวน 5 หลัง 9 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าประมาณ 74,995 ตารางเมตร อายุสทิ ธิ
การเช่าประมาณ 28 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
4. กรรมสิทธิในที
จานวน
์ ด่ นิ เนื้อทีร่ วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา และ กรรมสิทธิในอาคารโรงงาน
์
20 หลัง พืน้ ทีอ่ าคารโรงงานประมาณ 54,000 ตารางเมตร

ส่วนที่ 2-2 หน้า 1 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้
ทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า1
พืน้ ที่
ชื่อคลัง อำคำร
ลำดับ โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม
สิ นค้ำ ประมำณ
(ตร.ม.)
1
DG1/1
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
2
DG1/2
5,540
บางนา
3
DG1/3
(ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
4
DG1/4
5
W2/1
5,900
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
6
W2/2
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
(ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุร)ี
7
W5/1
9,900
8
W5/2
9
10
11

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
ศรีราชา

W5/1
W5/2
W5/3

21,750

(ต.สุรศักดิ ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร)ี

12

W16
1

4,200

รำยละเอียดอำคำร
คลังสิ นค้ำ
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียว
จานวน 1 หลัง 4 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 2 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 2 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 3 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ขนำดที่ดินประมำณ

อำยุอำคำร
ประมำณ (ปี )
ตร.วำ
(30 มิ.ย. 2557)

รูปแบบกำรลงทุน
ที่ดิน

อำคำร
คลังสิ นค้ำ

2.1

สิทธิการเช่า
ทีด่ นิ 30 ปี

กรรมสิทธิ ์

71.4

1.9

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

2

77.0

1.9

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

24

0

56.0

1.09

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

8

1

22.0

2.1

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

ไร่

งำน

29466

7

0

46.0

195065*, **

6

1

195062*, **

9

177126*, **
173839*, **,
11303*, **

หมายเหตุ อาคารคลังสินค้าหมายถึงอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการเก็บสินค้า
* อยู่ภายใต้ภาระผูกผันโดยจานองเป็ นหลักประกันไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึง่ จะถูกไถ่ถอนจานองก่อนการโอนกรรมสิทธิ/หรื
์ อให้สทิ ธิการเช่าแก่ทรัสต์
** ผูข้ าย (ทีพาร์ค) ทีด่ นิ ตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมทีด่ นิ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ข้ ายให้แก่ทด่ี นิ ซึง่ ทรัสต์จะลงทุนดังกล่าว เพือ่ เป็นทางเข้าออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ
ทีม่ า ทีพาร์ค
ส่วนที่ 2-2 หน้า 2 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์

ลำดับ

โครงกำร / สวนอุตสำหกรรม

13

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
ศรีราชา

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ชื่อคลัง
สิ นค้ำ

พืน้ ที่
อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

W20

18,468

W2

5,850

FZ4

3,900

(ต.สุรศักดิ ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร)ี

14

15

16

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
แหลมฉบัง 2
(ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร)ี

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
(ปราจีนบุร)ี
(ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุร)ี

W1

10,020

รำยละเอียดอำคำร
คลังสิ นค้ำ
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ขนำดที่ดินประมำณ

อำยุอำคำร
ประมำณ (ปี )
ตร.วำ
(30 มิ.ย. 2557)

รูปแบบกำรลงทุน
ที่ดิน

อำคำร
คลังสิ นค้ำ

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

21.4

1.2

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

2

4.8

1.3

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

0

8.0

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

ไร่

งำน

194794*, **

24

0

37.9

178448*, **

7

0

177198*, **

6

47950

13

หมายเหตุ * อยู่ภายใต้ภาระผูกผันโดยจานองเป็ นหลักประกันไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึง่ จะถูกไถ่ถอนจานองก่อนการโอนกรรมสิทธิ/หรื
์ อให้สทิ ธิการเช่าแก่ทรัสต์
** ผูข้ าย (ทีพาร์ค) ทีด่ นิ ตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมทีด่ นิ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูข้ ายให้แก่ทด่ี นิ ซึง่ ทรัสต์จะลงทุนดังกล่าว เพือ่ เป็ นทางเข้าออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ
ทีม่ า ทีพาร์ค

ส่วนที่ 2-2 หน้า 3 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์

ลำดับ

โครงกำร

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ชื่อคลัง
สิ นค้ำ

พืน้ ที่
อำคำร
ประมำณ
(ตร.ม.)

17
18
19

W1/1
W1/2
W1/3

34,532

20

W2

2,720

W3

10,800

21

22
23
24
25

ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
บางพลี 1*
(ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ)

W4
DG1/1
DG1/2
DG1/3
รวมคลังสินค้า

24,043

2,900
160,523

รำยละเอียดอำคำร
คลังสิ นค้ำ
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 3 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 1 ยูนิต
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง 3 ยูนิต

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ขนำดที่ดินประมำณ
ไร่

งำน

อำยุอำคำร
ประมำณ (ปี )
ตร.วำ
(30 มิ.ย. 2557)

2806, 18808,
18811, 18812,
60712

0.59

2806

อาคารใหม่

2805, 60712,
60713, 60714

98

3

7.6

อาคารใหม่

18789, 18790,
18791, 18792,
2806

อาคารใหม่

2806, 60712,
60713

อาคารใหม่

รวมคลังสินค้า

205

0

รูปแบบกำรลงทุน
ที่ดิน

สิทธิการเช่า
ทีด่ นิ ประมาณ
28 ปี
(หมดอายุ
21 ก.พ. 2586)
โดยทีด่ นิ
สิทธิการเช่า
ประมาณ 25 ไร่ ประมาณ 28 ปี
เป็ นการเช่า
(หมดอายุ
จากทีพาร์ค 21 ก.พ. 2586)
และประมาณ
73 ไร่ เป็ นทีด่ นิ
ทีเ่ ช่าช่วงจาก
ทีพาร์ค

52.1

หมายเหตุ *เนื่องจากคลังสินค้าในโครงการดังกล่าวตัง้ อยู่บนโฉนดทีด่ นิ หลายแปลงทับซ้อนกัน ขนาดทีด่ นิ ดังกล่าวและขนาดทีด่ นิ รวมจึงเป็นขนาดทีด่ ินตามทีค่ ลังสินค้าแต่ละหลังตัง้ อยู่ มิใช่ขนาดตามทีร่ ะบุในโฉนดทีด่ นิ
ทีม่ า ทีพาร์ค

ส่วนที่ 2-2 หน้า 4 จาก 76

อำคำร
คลังสิ นค้ำ

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ทรัพย์สนิ ประเภทโรงงาน
ลำดับ

1

2

นิ คมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี
(ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง)

3

4

5

นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทอง
(ต.หนองขาม
ต.บ่อวิน และ ต.บึง อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร)ี

ชื่อโรงงำน

พืน้ ที่อำคำร
โดยประมำณ
(ตร.ม.)

SF.B1.9 A32,39*

3,150

SF.M3.3 A220/1

3,600

SF.A1.8/1 L_42*

2,125

SF.A1.8/2 L_42/2,L_43/2

2,125

SF.M1.8 G_007

2,100

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่

ขนำดที่ดิน
ประมำณ

รูปแบบกำรลงทุน
ที่ดิน

อำคำร
โรงงำน

ไร่

งำน

9994, 14727

5

1

39.7

9.34

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

31698**

6

0

87.9

0.33

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

7435**

4

0

18.0

1.91

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

181769**,
181770**

4

0

11.4

1.91

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

183315**

4

0

29.2

1.41

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

หมายเหตุ * ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาเช่าซึง่ ให้สทิ ธิผเู้ ช่าสามารถซื้อทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ (Option to Buy)
** อยู่ภายใต้ภาระผูกผันโดยจานองเป็นหลักประกันไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึง่ จะถูกไถ่ถอนจานองก่อนการโอนกรรมสิทธิ/หรื
์ อให้สทิ ธิการเช่าแก่ทรัสต์
ทีม่ า ไทคอน

ส่วนที่ 2-2 หน้า 5 จาก 76

อำยุอำคำร
โดยประมำณ
(ปี )
ตร.
วำ (30 มิ.ย. 2557)

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์

ลำดับ

นิ คมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม

6

9

ชื่อโรงงำน

SF.A3 G_025/3

7

8

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทอง
(ต.หนองขาม
ต.บ่อวิน และ ต.บึง อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร)ี

พืน้ ที่อำคำร
โดยประมำณ
(ตร.ม.)
3,250

SF.A2.2 G_025/2*

2,500

SF.L3.2 G_032/1*

3,600

SF.A2.7/3 G_032/2*

3,000

10

SF.A2.7/2 G_032/3*

3,000

11

SF.A2.7/1 G_032/4*

3,000

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่

185321**,
185322**

167088**

ขนำดที่ดิน
ประมำณ

11

20

หมายเหตุ * ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาเช่าซึง่ ให้สทิ ธิผเู้ ช่าสามารถซื้อทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ (Option to Buy)
** อยู่ภายใต้ภาระผูกผันโดยจานองเป็นหลักประกันไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึง่ จะถูกไถ่ถอนจานองก่อนการโอนกรรมสิทธิ/หรื
์ อให้สทิ ธิการเช่าแก่ทรัสต์
ทีม่ า ไทคอน
ส่วนที่ 2-2 หน้า 6 จาก 76

1

3

อำยุอำคำร
โดยประมำณ
(ปี )
(30 มิ.ย. 2557)

รูปแบบกำรลงทุน
ที่ดิน

อำคำร
โรงงำน

1.1

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

1.1

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

29.4

60.0

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์

ลำดับ

นิ คมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม

12

นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทอง

13

(ต.หนองขาม
ต.บ่อวิน และ ต.บึง อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร)ี

14

15

16

17

นิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค)
(ต.บ้านเลน
อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา)

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ชื่อโรงงำน

SF.B3.5 G_033/2*

พืน้ ที่อำคำร
โดยประมำณ
(ตร.ม.)
3,850

SF.L4.4 G_033*

4,800

SF.A1.3 G1/4-4

1,625

SF.A1.5/3 G_1/4_5

1,750

SF.C2.2 F_7/12

2,750

SF.M2.2 F_7/13

2,550

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

โฉนดที่ดิน
เลขที่

167086**

20170 **, ***

อำยุอำคำร
โดยประมำณ
(ปี )
(30 มิ.ย. 2557)

ขนำดที่ดิน
ประมำณ

21

5

3

2

รูปแบบกำรลงทุน
ที่ดิน

อำคำร
โรงงำน

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

อาคารใหม่

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

10.7

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

10.7

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

97.6

1.0

59721

3

3

15.0

7.5

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

55952

4

1

42.0

7.5

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

หมายเหตุ * ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาเช่าซึง่ ให้สทิ ธิผเู้ ช่าสามารถซื้อทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ (Option to Buy)
** อยู่ภายใต้ภาระผูกผันโดยจานองเป็นหลักประกันไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึง่ จะถูกไถ่ถอนจานองก่อนการโอนกรรมสิทธิ/หรื
์ อให้สทิ ธิการเช่าแก่ทรัสต์
*** ผูข้ ายทีด่ นิ (ไทคอน) ตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมทีด่ นิ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ข้ ายให้แก่ทด่ี นิ ซึง่ ทรัสต์จะลงทุนดังกล่าว เพือ่ เป็นทางเข้าออก ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ
ทีม่ า ไทคอน
ส่วนที่ 2-2 หน้า 7 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทรัสต์

ลำดับ

18

19

20

นิ คมอุตสำหกรรม/
สวนอุตสำหกรรม
สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ
(ต.บ้านช้าง อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา)

นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี
(ต.บ่อวิน อ.ราชา
จ.ชลบุร)ี

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ชื่อโรงงำน

SF.A1.3/1 28_1

พืน้ ที่อำคำร
โรงงำน
โดยประมำณ
(ตร.ม.)

รำยละเอียดอำคำร
โรงงำน

โฉนดที่ดิน
เลขที่

1,625

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

30621**

SF.M1.5/2 D_1

1,800

SF.M1.5/1 D_2

1,800

รวมโรงงาน
รวมทัง้ คลังสินค้าและโรงงาน

54,000
214,523

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชัน้ เดียวมีชนั ้ ลอย
จานวน 1 หลัง

ขนำดที่ดิน
ประมำณ

อำยุอำคำร
โดยประมำณ
(ปี )
(30 มิ.ย. 2557)

2

2

72.0

52780**

3

3

52781**

3

รวมโรงงาน 101
รวมทัง้ คลังสินค้าและโรงงาน 306

หมายเหตุ ** อยู่ภายใต้ภาระผูกผันโดยจานองเป็นหลักประกันไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึง่ จะถูกไถ่ถอนจานองก่อนการโอนกรรมสิทธิ ์/หรือให้สทิ ธิการเช่าแก่ทรัสต์
ทีม่ า ไทคอน
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รูปแบบกำรลงทุน
ที่ดิน

อำคำร
โรงงำน

7.3

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

5.0

1.4

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

1

84.0

1.4

กรรมสิทธิ ์

กรรมสิทธิ ์

1
2

92.2
44.3

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ลักษณะของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก มีดงั นี้
1. อาคารคลังสินค้า
สาหรับอาคารคลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าสาเร็จรูปพร้อมให้เช่า (ReadyBuilt) และอาคารคลังสินค้าตามรูปแบบทีผ่ เู้ ช่าต้องการ (Custom-Built) ซึง่ ตัง้ อยู่ในทาเลทีเ่ ป็ นยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญเหมาะ
แก่การเป็ นศูนย์กระจายสินค้าทีด่ ี อาคารคลังสินค้าสามารถรองรับการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ การออกแบบตัวอาคารจะ
คานึงถึงระยะห่างของช่วงเสา การรับน้ าหนักของพืน้ อาคาร ความสูงของอาคาร จานวนประตูสาหรับขนถ่ายสินค้า และ
อุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืน้ ให้มคี วามลาดชันทีเ่ หมาะสมกับความสูงของรถขนสินค้า
รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารคลังสินค้า

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารคลังสินค้า

ทีม่ า ทีพาร์ค

2. อาคารโรงงาน
สาหรับอาคารโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นอาคารชัน้ เดียวพร้อมชัน้ ลอยเพื่อใช้
เป็ นสานักงานซึง่ ก่อสร้างในบริเวณพืน้ ทีท่ ม่ี รี วั ้ กัน้ เป็ นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พืน้ ทีจ่ อดรถ และพืน้ ทีส่ าหรับขนถ่าย
สินค้า ทัง้ นี้ อาคารโรงงานที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก จะเป็ นอาคารโรงงานที่พฒ
ั นาขึ้นตามแบบมาตรฐานแต่ สามารถ
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เช่าได้ ขนาดของอาคารโรงงานส่วนใหญ่มขี นาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000
ตารางเมตร พืน้ อาคารโรงงานสามารถรับน้ าหนักได้ตงั ้ แต่ 1 ถึง 3 ตันต่อตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้โครงสร้าง
หลังคาเหล็กซึง่ ไม่ตอ้ งมีเสารองรับหลังคาโรงงาน ทาให้อาคารโรงงานมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยได้สงู สุด
รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายนอกของอาคารโรงงาน
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

รูปภาพตัวอย่างลักษณะภายในของอาคารโรงงาน

ทีม่ า ไทคอน

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับสิทธิการเช่าทีด่ นิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
ทรัสต์จะลงทุนส่วนหนึ่งในทรัพย์สนิ ประเภทสิทธิการเช่าดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็ น
1. สิทธิการเช่าทีด่ นิ อันเป็ นกรรมสิทธิของที
์ พาร์ค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1. สิทธิการเช่าในที่ดนิ โฉนดเลขที่ 29466 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ตาบลบางวัว
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นเวลา 30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า เนื้อทีป่ ระมาณ 7 ไร่
46.0 ตารางวา ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง 4 ยูนิต ได้แก่เลขที่ DG1/1 DG1/2 DG1/3
และ DG1/4 รวมพืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าทัง้ สิน้ ประมาณ 5,540 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าที่ดนิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของคลังสินค้าจานวน 5 หลัง 9 ยูนิต ได้แก่เลขที่ W1/1 W1/2 W1/3 W2
W3 W4 DG1/1 DG1/2 DG1/3 รวมพืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าทัง้ สิน้ ประมาณ 74,995 ตารางเมตร ซึง่ คลังสินค้า
ดังกล่าวตัง้ อยู่บนโฉนดทีด่ นิ หลายแปลงทับซ้อนกัน เนื้อทีร่ วมประมาณ 98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา โดยทีด่ นิ
บางส่วน ซึง่ ได้แก่ทด่ี นิ โฉนดเลขที่ 18789 18790 18791 และ 18792 เนื้อทีร่ วมประมาณ 25 ไร่ 3 งาน 27.6
ตารางวา เป็ นกรรมสิทธิของที
พาร์ค และบางส่วนเป็ นที่ดนิ ที่ทพี าร์คได้ทาสัญญาเช่าจากบุคคลธรรมดา
์
จานวน 8 รายทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับทีพาร์คและไทคอน ตามรายละเอียดด้านล่าง เนื้อทีป่ ระมาณ 75 ไร่ 3
งาน 98 ตารางวา โดยทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงกับทีพาร์คเป็ นระยะเวลาประมาณ 28 ปี
นับจากวันจดทะเบียนการเช่า โดยสัญญาจะสิน้ สุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586
2.1. สัญญาเช่าที่ดนิ ระหว่าง นางธมน จิราธนันต์ ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตามโฉนด
เลขที่ 2806 เนื้อทีป่ ระมาณ 34 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2556 โดยสัญญาสิน้ สุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586
2.2. สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง นายภูวเดช ดลฤทธิอ์ าชา ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที่ 2805 เนื้อทีป่ ระมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2556 โดยสัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2586
2.3. สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง นางสาวเพชรี เอกบุญยืน ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที่ 60714 เนื้อทีป่ ระมาณ 2 ไร่ จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดยสัญญา
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2586
2.4. สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง นายสุชาติ เฉลิมกาญจนา ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที่ 60713 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยสัญญา
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2586
2.5. สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง นางย้ง แซ่เบ๊ ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตามโฉนดเลขที่
18811 เนื้อทีป่ ระมาณ 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดย
สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2586
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2.6. สัญญาเช่าที่ดนิ ระหว่าง นางสาวพรทิพย์ ตัง้ วันเจริญชัย ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพ าร์คในฐานะผู้เช่า
ตามโฉนดเลขที่ 18812 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2556 โดยสัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2586
2.7. สัญญาเช่าทีด่ นิ ระหว่าง นายมนตรี อัศวเสนางคนิกร ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที่ 18808 เนื้อทีป่ ระมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 30เมษายน
2556 โดยสัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2586
2.8. สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง นายธนณัฐ พานิชธนาคม ในฐานะผู้ให้เช่า และทีพาร์คในฐานะผู้เช่า ตาม
โฉนดเลขที่ 60712 เนื้อทีป่ ระมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา จดทะเบียนการเช่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2556 โดยสัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2586
สาหรับ โฉนดเลขที่ 60712 เนื้ อ ที่ป ระมาณ 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ทรัสต์จ ะเช่ า ช่ ว งกับ ทีพ าร์ค เพีย ง
ประมาณ 6 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา เนื่องจากคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่เลขที่ W5 ซึง่ ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ
ขนาด 3 ไร่ 18 ตารางวา ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงยังมิได้รวมอยู่ในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
อย่างไรก็ดี ทรัสต์จะได้รบั สิทธิในการซื้อ/เช่าอาคารดังกล่าวในกรณีทท่ี พี าร์คประสงค์จะขายหรือนาอาคาร
คลังสินค้าดังกล่าวและที่ดนิ อันเป็ นที่ตงั ้ ออกให้เช่า โดยทรัสต์จะมีสทิ ธิ ปฏิเสธก่อนผู้อ่นื (First Right to
Refusal)
สิทธิการเช่าทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายละเอียดของทีด่ นิ
ทีด่ นิ ทีท่ พี าร์คได้ทาสัญญาเช่าจากบุคคลธรรมดาจานวน 8 รายทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับที
พาร์คและไทคอน
ทีด่ นิ ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของคลังสินค้า W5 ซึง่ ทรัสต์จะยังมิได้ลงทุนในครัง้ นี้
รวมการเช่าช่วงซึง่ ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก (การเช่าช่วง)
ทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของทีพาร์ค (สิทธิการเช่า) ซึง่ ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
รวมทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
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ขนาดทีด่ นิ
75 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา
3 ไร่ 18 ตารางวา
72 ไร่ 3 งาน 80.0 ตารางวา
25 ไร่ 3 งาน 27.6 ตารางวา
98 ไร่ 3 งาน 7.6 ตารางวา

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

รายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิของผูเ้ ช่าในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก (Option to Buy)
สัญญาเช่าของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ซึง่ เป็ นสัญญาทีไ่ ทคอนในฐานะผูใ้ ห้เช่า ทากับผูเ้ ช่ารายย่อยบาง
ราย จานวน 9 สัญญา ให้สทิ ธิแก่ผเู้ ช่าในการซือ้ ทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แก่ ทีด่ นิ และอาคารโรงงาน (Option to Buy) ตามราคาใช้
สิทธิ (Exercise Price) และวันใช้สทิ ธิ (Exercise Date) ทีก่ าหนดไว้ในแต่ละสัญญา โดยสามารถแบ่งตามลักษณะทีส่ าคัญ
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ดงั นี้
1. สัญญาเช่าที่กาหนดราคาใช้สทิ ธิสาหรับราคาที่ดนิ และราคาอาคาร ไว้เป็ นจานวนที่แน่ นอนแล้ว จานวน 1
ฉบับ ได้แก่
ลำดับที่

โรงงำน

ที่ตงั ้

ระยะเวลำกำรเช่ำ

รำคำที่ดิน

1

SF.B1.9 A32,39

อมตะซิต้ี

1 ก.พ. 2556 – 31 ม.ค. 2559

ถูกกาหนด

รำคำ
อำคำร
ถูกกาหนด

ระยะเวลำที่ใช้สิทธิ ได้
ณ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า

2. สัญญาเช่าที่กาหนดราคาใช้สทิ ธิสาหรับราคาที่ดินเป็ นราคาตลาดในวันใช้สทิ ธิ และกาหนดราคาใช้สทิ ธิ
สาหรับอาคารไว้เป็ นจานวนทีแ่ น่นอนแล้ว จานวน 8 ฉบับ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงงำน
SF.A1.8/1 L_42
SF.A2.2 G_025/2
SF.L3.2 G_032/1
SF.A2.7/1 G_032/4
SF.A2.7/2 G_032/3
SF.A2.7/3 G_032/2
SF.B3.5 G_033/2
SF.L4.4 G_033

ที่ตงั ้
ปิ่ นทอง
ปิ่ นทอง
ปิ่ นทอง
ปิ่ นทอง
ปิ่ นทอง
ปิ่ นทอง
ปิ่ นทอง
ปิ่ นทอง

ระยะเวลำกำรเช่ำ
1 มี.ค. 2556 – 29 ก.พ. 2559
1 ธ.ค. 2556 – 31 ต.ค. 2561
1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2562
1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2562
1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2562
1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2562
1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2562
1 พ.ค. 2557 – 30 เม.ย. 2562

รำคำที่ดิน
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด
ไม่ถูกกาหนด

รำคำอำคำร
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด
ถูกกาหนด

ระยะเวลำที่ใช้สิทธิ ได้
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า
ตลอดช่วงสัญญาเช่า

ดังนัน้ เพื่อมิให้ทรัสต์ได้รบั ผลกระทบจากสัญญาเช่าดังกล่าว ซึง่ อาจจะทาให้ทรัสต์ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวได้ในราคายุติธรรม สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวระหว่างทรัสต์กบั ไทคอน รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง จะระบุเงื่อนไขเพิม่ เติมโดยสรุปได้ดงั นี้
 หากผูเ้ ช่าใช้สท
ิ ธิดงั กล่าว และ “ราคายุตธิ รรม” (Fair Price) ในวันจดทะเบียนซือ้ ขายทรัพย์สนิ ระหว่างทรัสต์
กับผูเ้ ช่ารายย่อย สูงกว่า ราคาใช้สทิ ธิหกั ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว (Exercise Price net) ไทคอนจะชดเชยส่วนต่างระหว่าง ราคายุตธิ รรม (Fair Price) กับ ราคาใช้สทิ ธิหกั ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใน
การขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว (Exercise Price - net) อาทิเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้น
โดย ราคายุตธิ รรม (Fair Price) หมายถึง ราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า
1) ราคาตลาด ณ วันจดทะเบียนซือ้ ขายทรัพย์สนิ ระหว่างทรัสต์กบั ผูเ้ ช่ารายย่อย โดยคานวณจากราคา
ประเมินเฉลีย่ ระหว่างผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ 2 ราย เลือกโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ 1 ราย และทรัสตี 1
ราย หรือ
2) ต้นทุนของการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของทรัสต์ (Acquisition Price)
 ผูข
้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) จะจัดให้มบี ญ
ั ชีดแู ลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา (Escrow Account) เพื่อวัตถุประสงค์
ทีจ่ ะดารงเงินไว้เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างทีจ่ ะต้องชดเชยให้แก่ทรัสต์ จนกว่าจะสิน้ สุดระยะเวลาใช้สทิ ธิ โดย
จานวนเงินดังกล่าวจะมีการปรับปรุงเป็ นรายปี เมื่อทรัสต์มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพื่อให้สะท้อนกับ
จานวนส่วนต่างทีจ่ ะต้องชดเชยซึง่ อาจเปลีย่ นไปตามราคายุตธิ รรมของทรัพย์สนิ และจานวนสิทธิของผูเ้ ช่าใน
การซือ้ ทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แก่ทด่ี นิ และอาคารโรงงาน (Option to Buy) ทีย่ งั คงเหลืออยู่ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า ผูข้ าย
ทรัพย์สนิ (ไทคอน) จะมีเงินเพียงพอทีจ่ ะชาระส่วนต่างดังกล่าวให้แก่ทรัสต์ หากผูเ้ ช่ามีการใช้สทิ ธิในการซือ้
ทรัพย์สนิ
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ทัง้ นี้ ก่อนการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ในครัง้ แรกผูข้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) จะดารงเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สญ
ั ญา (Escrow Account) เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 21.60 ล้านบาท โดยการจัดให้มบี ญ
ั ชีดูแลผลประโยชน์
ของคู่สญ
ั ญา (Escrow Account) พร้อมเงินจานวนดังกล่าว โดยจะถูกกาหนดให้เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อน
(Conditions Precedent) ในการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ในครัง้ แรก



ผูข้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะยกเว้นค่านายหน้าในการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ผูข้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะใช้ความพยายามอย่างดีทส่ี ุด (Best Effort) ใน
การหาทรัพย์สนิ ประเภทโรงงานหรือคลังสินค้าทีม่ รี าคา ขนาด ทาเล และอัต ราค่าเช่าทีไ่ ม่ดอ้ ยกว่าทรัพย์สนิ
ดังกล่าว และไทคอนจะยกเว้นค่านายหน้าสาหรับการจัดหาทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่ทรัสต์

นอกจากนี้ สาหรับกรณีสญ
ั ญาเช่าทัง้ 8 ฉบับทีผ่ เู้ ช่าอาจใช้สทิ ธิได้ตลอดระยะเวลาการเช่าข้างต้น จะมีเงื่อนไข
เพิม่ เติมเกีย่ วกับเงินชดเชยค่าเช่าให้แก่ทรัสต์ดงั นี้
 ภายในระยะเวลา 12 เดือ นนั บ จากวัน โอนกรรมสิท ธิท
์ รัพ ย์สนิ ดังกล่า วให้แ ก่ท รัส ต์ หากผู้เช่ า ใช้สิทธิซ้ือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และทรัสต์ไม่ได้รบั โอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ทดแทน ณ สานักงานทีด่ นิ ได้ในวันจดทะเบียน
ซือ้ ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่า ณ สานักงานทีด่ นิ ผูข้ ายทรัพย์สนิ (ไทคอน) ตกลงจะชดเชยเงิน
ให้กบั ทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เงินชดเชย = รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีค่ วรได้รบั – กาไรของทรัสต์จากการขายทรัพย์สนิ – ผลตอบแทนจาก
การนาเงินไปลงทุน
โดย “รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีค่ วรได้รบั ” เท่ากับ ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการ ณ วันใช้สทิ ธิของผูเ้ ช่ารายย่อย x ระยะเวลาชดเชย
“ระยะเวลาชดเชย” เท่ากับ ระยะเวลาตัง้ แต่วนั จดทะเบียนซือ้ ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างให้แก่ผู้
เช่ารายย่อยจนถึงวันที่ครบรอบระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน โอนกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ ดังกล่า ว
ให้แก่ทรัสต์
“กาไรของทรัสต์จากการขายทรัพย์สนิ ” เท่ากับ กาไรสุทธิทางบัญชีจากการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
“ผลตอบแทนจากการนาเงินไปลงทุน” เท่ากับ ผลตอบแทนทีท่ รัสต์จะได้รบั จากการนาเงินทีไ่ ด้รบั
จากการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปลงทุนในช่วงระยะเวลาชดเชย
โดยไทคอนจะชาระเงินชดเชยให้แก่ทรัสต์ ณ วันครบรอบระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ
ดังกล่าวให้แก่ทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีความเห็นว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว เป็ นทรัพย์สนิ มีศกั ยภาพ ทัง้ ในแง่ ทาเลทีต่ งั ้ ความน่าเชื่อถือ
ของผูเ้ ช่า หรือระยะคงเหลือของสัญญาเช่าและการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นไปตามซึง่ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
สร้างรายได้ในระยะยาวให้กบั ทรัสต์ ประกอบกับจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้สทิ ธิในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมาพบว่ามีการใช้
สิทธิเพียงร้อยละ 4.68 ของพืน้ ทีเ่ ช่าตามสัญญาทีม่ สี ทิ ธิซ้ือทรัพย์สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ ทรัสต์ยงั จะจัดให้มมี าตรการณ์ป้องกัน
ความเสีย่ งอย่างเพียงพอ เหมาะสม ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น และเป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามประกาศของ ก.ล.ต.
ั บนั ผูเ้ ช่ารายย่อยมีแนวโน้มทีจ่ ะร้องขอสิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ (Option to Buy) ในสัญญาเช่ามากขึน้
นอกจากนี้ ในปจจุ
ดังนัน้ หากทรัสต์ไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพทีม่ เี งื่อนไขดังกล่าวอาจทาให้ทรัสต์เสียโอกาสลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ ี
คุณภาพ ทาเลเหมาะสม และมีผเู้ ช่าทีม่ คี ุณภาพ
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การรับประกันการมีผเู้ ช่า
ทีพาร์คและไทคอนในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจะรับประกันการมีผเู้ ช่าสาหรับทรัพย์สนิ เฉพาะรายการ
ทีว่ ่างจากการมีผเู้ ช่า ณ วันทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก โดยทีพาร์คและไทคอนจะชดเชยรายได้ให้แก่ทรัสต์ตามอัตราค่าเช่า
และค่าบริการ เท่ากับค่าเช่าและค่าบริการของผูเ้ ช่ารายย่อยรายล่าสุดทีเ่ ช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับ
จากวันทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรกในทรัพย์สนิ ดังกล่าวจนกว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะมีผเู้ ช่า
นอกจากนี้ สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นคลังสินค้าซึง่ ยังไม่มผี เู้ ช่าหรือผูเ้ ช่ารายปจั จุบนั ยังไม่ได้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด
ทีพาร์คตกลงจะรับประกันการมีผเู้ ช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ อย่างไรก็ดี อัตราการเช่าพืน้ ทีแ่ ละอัตราค่าเช่าภายหลังสิน้ สุด
ระยะเวลาการรับประกันการมีผเู้ ช่าจะเป็ นไปตามสัญญาเช่าทีท่ รัสต์ทากับผูเ้ ช่ารายย่อย
1. คลังสินค้า W1/2 ที่ตงั ้ อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 มีพ้นื ที่อาคารคลังสินค้า
ประมาณ 8,016 ตารางเมตร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ทีพาร์คยังอยู่ระหว่างดาเนินการหาผูเ้ ช่า ดังนัน้ ทีพาร์คจะรับ
ประกันการมีผู้เช่าให้กบั ทรัสต์ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 140 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็ นอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการทีอ่ า้ งอิงจากอาคารคลังสินค้าที่มขี นาดใกล้เคียงกันและตัง้ อยู่ในทาเลเดียวกัน เป็ นระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
วันทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรก เว้นแต่ทพี าร์คสามารถหาผูเ้ ช่ามาเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ หรือจนกว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะมีผู้
เช่า หากครบกาหนดตามระยะเวลาการรับประกันการมีผเู้ ช่าแล้วยังไม่มผี เู้ ช่ าพืน้ ทีข่ องคลังสินค้าดังกล่าว ทรัสต์อาจขาด
รายได้ค่าเช่าบางส่วนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของทรัสต์ได้ แต่หากผูบ้ ริหารสินทรัพย์ดงั กล่าวหาผูเ้ ช่ามา
เช่าคลังสินค้าทีอ่ ตั ราค่าเช่าและบริการสูงกว่า 140 บาทต่อเดือนได้ก่อนหมดระยะเวลาการรับประกันการเช่าและจะทา
ให้ทรัสต์มผี ลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ได้
2. คลังสินค้ายูนิตหนึ่งทีต่ งั ้ อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 มีพน้ื ทีอ่ าคารคลังสินค้ารวม
ประมาณ 16,236 ตารางเมตร โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผู้เช่าคลังสินค้าดังกล่าวทาสัญญาเช่าพื้นที่ของอาคาร
ดังกล่าวแล้วเพียง 11,705 ตารางเมตร โดยสัญญาเช่ามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 เมษายน 2557 และจะสิน้ สุดในวันที่ 14 เมษายน
2562 ดังนัน้ ทีพาร์คจะรับประกันการมีผเู้ ช่าให้กบั ทรัสต์ในส่วนของพืน้ ทีอ่ าคารจานวน 3,955 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า
และค่าบริการตามอัตราค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าเช่าในปจั จุบนั นับแต่วนั ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรกจนถึงวันสิน้ สุดสัญญา หรือจนกว่าจะ
สามารถหาผูเ้ ช่ามาเช่าพืน้ ทีใ่ นส่วนทีร่ บั ประกันได้ ทัง้ นี้ การรับประกันการมีผเู้ ช่าดังกล่าว จะไม่รวมการรับประกันการมีผู้
เช่าในส่วนพืน้ ทีส่ านักงานจานวน 576 ตารางเมตร
3. คลังสินค้าอีกยูนิตหนึ่งทีต่ งั ้ อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 มีพน้ื ทีอ่ าคารคลังสินค้า
รวม 24,043 ตารางเมตร โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผูเ้ ช่าคลังสินค้าดังกล่าวทาสัญญาเช่าพืน้ ทีข่ องอาคารดังกล่าว
แล้ว โดยสัญญาเช่าจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2567 สาหรับการเช่าพืน้ ทีอ่ าคารในระยะแรกตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุ ลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 นัน้ ผู้เช่าคลังสินค้าดังกล่าวจะเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพียง 17,455
ตารางเมตรจากพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด ดังนัน้ ทีพาร์คจะรับประกันการมีผู้เช่าให้กบั ทรัสต์ในการเช่าในระยะแรกสาหรับพืน้ ทีท่ ่ี
เหลือจานวน 6,588 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราค่าเช่าทีผ่ เู้ ช่าเช่าในปจั จุบนั นับแต่วนั ทีท่ รัสต์ลงทุน
ครัง้ แรกจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
4. คลังสินค้ายูนิตหนึ่งที่ตงั ้ อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติค ส์ พาร์ค บางนา มีพ้นื ที่อาคารคลังสินค้ารวม
5,540 ตารางเมตร ผูเ้ ช่าคลังสินค้าได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าเดิมซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึง 24 พฤษภาคม
2558 และขอเข้าทาสัญญาใหม่โดยมีระยะเวลายาวขึน้ จากเดิม 2 ปี โดยสัญญาเช่าใหม่จะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557
ถึง 31 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ดี ผูเ้ ช่าได้ขอปรับลดอัตราค่าเช่าเล็กน้อย ทาให้รายได้ค่าเช่าทีท่ รัสต์จะได้รบั ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ 12 เดือนแรกมีการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ ทีพาร์คจะรับประกันการมีผเู้ ช่าให้กบั ทรัสต์ ในอัตราค่าเช่า
และค่าบริการตามอัตราเดิมของผูเ้ ช่าก่อนการแก้ไขสัญญาเช่า เป็ นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันทีโ่ อนทรัพย์สนิ ให้ทรัสต์
5. คลังสินค้ายูนิตหนึ่งทีต่ งั ้ อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา มีพน้ื ทีอ่ าคารคลังสินค้ารวม
18,468 ตารางเมตร ได้ขอผ่อนปรนเวลาการเริ่มสัญญาเช่า เป็ นเริ่ม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 จากเดิม ที่เริ่ม วันที่ 1
กันยายน 2557 ทาให้ทรัสต์สญ
ู เสียรายได้ค่าเช่าเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาเริม่ ต้นของการลงทุนไปบางส่วน ดังนัน้ ทีพาร์
คจะรับประกันการมีผู้เช่าให้กบั ทรัสต์ในอัตราเดียวกันกับที่ผู้เช่าจะต้องชาระตามสั ญญาเช่า ตัง้ แต่ วนั ที่โอนทรัพย์สนิ
ให้ทรัสต์ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกบางส่วน อยู่ภายใต้ภาระผูกพันโดยจานองเป็ น
ประกันไว้กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งทีพาร์คและไทคอนได้แจ้งให้ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ทราบแล้ว และจะดาเนินการไถ่ถอน
จานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อนการโอนกรรมสิทธิและ/หรื
อให้สทิ ธิการเช่าแก่ทรัสต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
์
ลาดับที่
ทรัพย์สนิ
1
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี
2
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทอง
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค)
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในโครงการไทคอน
โลจิสติคส์ พาร์คศรีราชา

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในโครงการไทคอน
โลจิสติคส์ พาร์คแหลมฉบัง 2
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในโครงการไทคอน
โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2

ชื่อคลังสินค้า/โรงงาน
M3.3 Plot A220/1

โฉนดทีด่ นิ เลขที่
31698

A1.8/1 Plot L42
A2.7/1 Plot G032/4
A2.7/2 Plot G032/3,
A2.7/3 Plot G032/2 และ
L3.2 Plot G032/1
A1.8/2 Plot L42/2, L43/2

7435
167088

M1.8 Plot G007
A2.2 Plot G025/2 และ
A3 Plot G025/3
L4.4 Plot G033 และ
B3.5 Plot G033/2
A1.5/3 Plot G1/4-5 และ
A1.3 Plot G1/4-4
M1.5/2 Plot D1
M1.5/1 Plot D2
W5/1, W5/2และW5/3
W16

181769
181770
183315
185321,
185322
167086
20170

W20
W2
FZ4
SF.A1.3/1 28_1

52780
52781
177126
173839
11303
194794
178448
177198
30621

W2
W5

195065
195062

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

สาหรับทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก สามารถสรุปลักษณะการลงทุนเป็ นตารางได้ ดังนี้
ประเภท
ทรัพย์สิน

คลังสิ นค้า*

โรงงาน**

1. กรรมสิทธิในที
กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ในอาคารคลังสินค้า
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิ ์ในอาคารโรงงาน
ลักษณะการ
2. สิท ธิการเช่ า ที่ดิน 30 ปี นับ จากวัน จดทะเบีย นการเช่ า และกรรมสิท ธิใ์ น
ลงทุน
อาคารคลังสินค้า
ของทรัสต์
3. สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า
(ภาพรวม)
ประมาณ 28 ปีนบั จากวันจดทะเบียนการเช่า (ถึง 21 ก.พ. 2586)
โครงการไทคอน
นิ คมอุตสาหกรรม
จานวน สิทธิการเช่าทีด่ นิ
กรรมสิทธิใน
จานวน
์
โลจิ สติ คส์ พาร์ค
4 ยูนิต จากทีพาร์ค 30 ปี
อาคารคลังสินค้า
2 ยูนิต
อมตะซิ ตี้
บางนา
โครงการไทคอน
นิ คมอุตสาหกรรม
จานวน
จานวน
โลจิ สติ คส์ พาร์ค
ลักษณะการ
4 ยูนิต
11 ยูนิต
ปิ่ นทอง
อีสเทิ รน์ ซี บอร์ด 2
ลงทุน
กรรมสิทธิ ์
โครงการไทคอน
กรรมสิทธิ ์
ของทรัสต์
นิ คมอุตสาหกรรม
ในอาคาร
จานวน
จานวน
ในทีด่ นิ
โลจิ สติ คส์ พาร์ค
โรงงาน
5 ยูนิต
4 ยูนิต
บ้านหว้า (ไฮเทค)
กรรมสิทธิใน
กรรมสิทธิใน
์
์
ศรีราชา
(แยกตาม
ทีด่ นิ
อาคารคลังสินค้า
โครงการไทคอน
โครงการ /
สวนอุตสาหกรรม
จานวน
จานวน
โลจิ
ส
ติ
ค
ส์
พาร์
ค
นิ คม
2 ยูนิต
1 ยูนิต
โรจนะ
แหลมฉบั
ง
2
อุตสาหกรรม /
สวนอุตสาหกรรม จานวน
นิ คมอุตสาหกรรม
จานวน
สวน
2 ยูนิต
เหมราชชลบุรี
อุตสาหกรรม) โรจนะ (ปราจีนบุรี) 1 ยูนิต
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และ
โครงการไทคอน
สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ
จานวน
สิทธิการเช่า
โลจิ สติ คส์ พาร์ค
จากทีพาร์ค
9 ยูนิต
อาคารคลังสินค้า
ประมาณ 28 ปี
บางพลี 1
(ถึง 21 ก.พ. 2586)
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
เนื้อทีร่ วมประมาณ 99 ไร่ 0 งาน 98.5 ตารางวา
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
สิ ทธิ การเช่าและการเช่าช่วงที่ดิน
ที่ดิน
ที่ ดิน
เนื้อทีร่ วมประมาณ 101 ไร่ 1 งาน 92.2 ตารางวา
เนื้อทีร่ วมประมาณ 105 ไร่ 3 งาน 53.6 ตารางวา
รายละเอียด
(แบ่งเป็นสิทธิการเช่าประมาณ 32 ไร่ 3 งาน 73.6 ตารางวา และการ
ทรัพย์สิน
เช่าช่วงประมาณ 72 ไร่ 3 งาน 98.0 ตารางวา)
ที่ทรัสต์จะ
กรรมสิ ทธิ์ ในอาคารคลังสิ นค้า
ลงทุน
จานวน 9 หลัง แบ่งเป็น 16 ยูนิต
กรรมสิ ทธิ์ ในอาคารโรงงาน
สิ่ งปลูก พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 85,528 ตารางเมตร
สิ่ งปลูก
จานวน 20 หลัง
สร้าง สิ ทธิ การเช่าอาคารคลังสิ นค้า
สร้าง
พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร
จานวน 5 หลัง แบ่งเป็น 9 ยูนิต
พืน้ ทีอ่ าคารรวมประมาณ 74,995 ตารางเมตร
ไม่เกิน 1,412 ล้านบาท
มูลค่าที่ทรัสต์ ไม่เกิน 2,838 ล้านบาท
จะลงทุน
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน
หมายเหตุ

* อาคารคลังสินค้า หมายถึง อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บสินค้า รวมถึงส่วนควบของอาคารคลังสินค้ าและอาคารโรงงานดังกล่าว
** รวมถึงส่วนควบของอาคารโรงงานดังกล่าว
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แผนที่แสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สินที่ทรัสต์ลงทุนครังแรก
้

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน

ส่วนที่ 2-2 หน้า 17 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์
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ทาเลทีต่ งั ้
คลังสินค้าและโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ่างๆ รวมทัง้ สิน้ 11 แห่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า (ทีม่ า ทีพาร์ค)
โครงการ
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา
ผูพ้ ฒ
ั นา
ทีพาร์ค
สถานทีต่ งั ้
ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง - กรุงเทพมหานคร 30 กิโลเมตร
จาก
- สนามบินสุวรรณภูมิ 23 กิโลเมตร
- วงแหวนรอบนอก 30 กิโลเมตร
- สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 30 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 58 กิโลเมตร
จานวนอาคาร
คลังสินค้าจานวน 1 หลัง แบ่งเป็น 4 ยูนิต
โครงการ
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก

จานวนอาคาร
โครงการ
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก
จานวนอาคาร

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
ทีพาร์ค
ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- กรุงเทพมหานคร 140 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 103 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 23 กิโลเมตร
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 19 กิโลเมตร
- นิคมอุตสาหกรรมแหลงฉบัง 20 กิโลเมตร
คลังสินค้าจานวน 2 หลัง แบ่งเป็น 4 ยูนิต
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา
ทีพาร์ค
ตาบลสุรศักดิและต
์ าบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- กรุงเทพมหานคร 102 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 82 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 18 กิโลเมตร
คลังสินค้าจานวน 3 หลัง แบ่งเป็น 5 ยูนิต

ส่วนที่ 2-2 หน้า 18 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

โครงการ
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก

จานวนอาคาร
โครงการ
ผูพ้ ฒ
ั นา
จานวนอาคาร
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก

จานวนอาคาร
โครงการ
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก

จานวนอาคาร
ทรัพย์สนิ ประเภทโรงงาน (ทีม่ า ไทคอน)
นิคมอุตสาหกรรม
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก
จานวนอาคาร

โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2
ทีพาร์ค
ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- กรุงเทพมหานคร 90 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 8 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 97 กิโลเมตร
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 47 กิโลเมตร
- นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 32 กิโลเมตร
- นิคมอุตสหกรรมแหลงฉบัง 5 กิโลเมตร
คลังสินค้าจานวน 2 หลัง แบ่งเป็น 2 ยูนิต
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
ทีพาร์ค
ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- กรุงเทพมหานคร 36 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 20 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 84 กิโลเมตร
- สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 28 กิโลเมตร
- วงแหวนรอบนอก 44 กิโลเมตร
คลังสินค้าจานวน 5 หลัง แบ่งเป็น 9 ยูนิต
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี
ทีพาร์ค
ตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
- กรุงเทพมหานคร 144 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 114 กิโลเมตร
- ท่าเรือน้าลึกมาบตาพุด 163 กิโลเมตร
- ท่าเรือแหลมฉบัง 134 กิโลเมตร
คลังสินค้าจานวน 1 หลัง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
ไทคอน
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- กรุงเทพมหานคร 114 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 100 กิโลเมตร
- ท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง 27 กิโลเมตร
โรงงานจานวน 2 หลัง

ส่วนที่ 2-2 หน้า 19 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

นิคมอุตสาหกรรม
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้

นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
ไทคอน
ตาบลหนองขาม อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง - กรุงเทพมหานคร 95
จาก
กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 80
กิโลเมตร
- ท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง 9
กิโลเมตร
จานวนอาคาร
โรงงานจานวน 2 หลัง
นิคมอุตสาหกรรม
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก
จานวนอาคาร
สวนอุตสาหกรรม
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก
จานวนอาคาร
นิคมอุตสาหกรรม
ผูพ้ ฒ
ั นา
สถานทีต่ งั ้
ระยะทางโดยประมาณสาหรับการเดินทาง
จาก
จานวนอาคาร

ตาบลบ่อวิน และตาบลบึง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- กรุงเทพมหานคร 104
กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 89
กิโลเมตร
- ท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง 17
กิโลเมตร
โรงงานจานวน 9 หลัง

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
ไทคอน
ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กรุงเทพมหานคร 60 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 85 กิโลเมตร
- ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 65 กิโลเมตร
โรงงานจานวน 4 หลัง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ไทคอน
ตาบลบ้านช้าง อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กรุงเทพมหานคร 70 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 95 กิโลเมตร
- ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 75 กิโลเมตร
โรงงานจานวน 1 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
ไทคอน
ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- กรุงเทพมหานคร 110 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 85 กิโลเมตร
- ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 110 กิโลเมตร
โรงงานจานวน 2 หลัง

ส่วนที่ 2-2 หน้า 20 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ข้อมูลทัวไปของคลั
่
งสินค้าและโรงงานให้เช่า
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
0.6
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 ปลูกสร้างทีท่ รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรกนัน้ มีสภาพดีและใหม่ โดยอาคารส่วนใหญ่มอี ายุน้อย
กว่า 4 ปี โดยหากคิดเป็ นอัตราส่วนของพืน้ ทีอ่ าคาร จะพบว่าพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของอาคารคลังสินค้าทีใ่ ห้เช่ามีอายุเฉลีย่ น้อย
กว่า 4 ปี และพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 75.09 ของพืน้ ทีอ่ าคารโรงงานมีอายุเฉลีย่ น้อยกว่า 4 ปี

ส่วนที่ 2-2 หน้า 21 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

อายุของอาคารคลังสินค้าและโรงงาน
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกส่วนใหญ่เป็ นอาคารคลังสินค้าและโรงงานทีม่ อี ายุน้อยกว่า 4 ปี โดยมี
รายละเอียดของอายุอาคาร ดังต่อไปนี้
คิดเป็ นอัตราส่วนของ
คิดเป็ นอัตราส่วนของ
อายุอาคาร
พืน้ ทีอ่ าคารคลังสินค้าทัง้ หมด (ร้อยละ)
พืน้ ทีอ่ าคารโรงงานทัง้ หมด (ร้อยละ)
น้อยกว่า 4 ปี
100.00
75.09
ตัง้ แต่ 4 ถึง 8 ปี
12.83
มากกว่า 8 ปี
12.08
รวม
100.00
100.00
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อัตราการเช่าพืน้ ที่
การลงทุนครัง้ แรกประกอบด้วยคลังสินค้าจานวน 25 ยูนิต และโรงงานจานวน 20 หลัง โดยมีรายละเอียดอัตรา
การเช่าพืน้ ที่ ดังต่อไปนี้
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
ประเภทอาคาร
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
30 มิ.ย. 2557
คลังสินค้า
36.51
69.64
94.87
โรงงาน
100.00
62.08
92.30
94.12
รวม
100.00
48.59
69.04
94.66
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. อัตราการเช่าพืน้ ที่ คานวณจากการมีอยู่ของผูเ้ ช่ารายเดือนของงวดนัน้ ๆ ของคลังสินค้า และ/หรือโรงงานทีส่ ร้างเสร็จ
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยังไม่มคี ลังสินค้าทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จ

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า
การลงทุนครัง้ แรกมีรายละเอียดการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าในแต่ละปี ของคลังสินค้าและโรงงาน ดังต่อไปนี้
คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
ปี ทค่ี รบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า (พ.ศ.)
คลังสินค้า
โรงงาน
ภายในปี 2558
12.18
11.29
ภายในปี 2559
25.79
37.46
ภายในปี 2560
15.10
6.75
หลังจากปี 2560
46.93
44.50
รวม
100.00
100.00
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้น คลังสินค้า W 20 ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าแล้ว ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ซึง่ รายได้ทน่ี ามาคานวณเป็ นรายได้
ค่าเช่าและบริการของสัญญาเช่าทีจ่ ะเริม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึ่ง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

ส่วนที่ 2-2 หน้า 22 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ข้อมูลผูเ้ ช่าคลังสินค้าและโรงงาน
การลงทุนครัง้ แรกมีรายละเอียดข้อมูลผูเ้ ช่าคลังสินค้าและโรงงานจาแนกตามสัญชาติของผูเ้ ช่าดังต่อไปนี้
คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)*
ผูเ้ ช่า (คลังสินค้า)
ผูเ้ ช่า (โรงงาน)

ผูเ้ ช่า (คลังสินค้าและโรงงาน)

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นคลังสินค้า W 20 ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าแล้ว ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ซึง่ รายได้ทน่ี ามาคานวณเป็นรายได้ค่าเช่าและ
บริการของสัญญาเช่าทีจ่ ะเริม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึง่ ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

ส่วนที่ 2-2 หน้า 23 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

การลงทุนครัง้ แรกมีรายละเอียดผูเ้ ช่าคลังสินค้าและโรงงาน จาแนกตามประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้
คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)*
ประเภทธุรกิจ (คลังสินค้า)
ประเภทธุรกิจ (โรงงาน)

ประเภทธุรกิจ (คลังสินค้าและโรงงาน)

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นคลังสินค้า W 20 ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าแล้ว ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ซึ่งรายได้ทน่ี ามาคานวณเป็ นรายได้ค่าเช่าและ
บริการของสัญญาเช่าทีจ่ ะเริม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

ส่วนที่ 2-2 หน้า 24 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ข้อมูลผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 อันดับแรกของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
คลังสินค้า
ลาดับ
รายชื่อผูเ้ ช่า
คิดเป็ นอัตราส่วน อายุสญ
ั ญา ปี ทค่ี รบกาหนด สัญชาติ
รายได้ต่อรายได้
เช่า
อายุสญ
ั ญาเช่า
รวม(ร้อยละ)
(ปี )
(พ.ศ.)
1 Mitsubishi Motor (Thailand) Co., Ltd.
14.49
3
2559
ญีป่ นุ่
2 Siam Makro Pcl.
14.48
10
2567
ไทย
3 Central Family Mart Co., Ltd.
9.48
10
2567
ไทย
4 Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.
8.12
9
2566
ญีป่ นุ่
5 DSV Air & Sea Co., Ltd.
7.46
6
2562
เดนมาร์ก
รวม
54.03

ประเภทธุรกิจ

ยานยนต์
อุปโภค บริโภค
อุปโภค บริโภค
อิเล็กทรอนิคส์
โลจิสติคส์

โรงงาน
ลาดับ

รายชื่อผูเ้ ช่า

1 Global Piping Solutions Co., Ltd.

2 KB Systems (Thailand) Co., Ltd.
3 Trancy Logistics (Thailand) Co.,
Ltd.
4 Johnan Corporation (Thailand) Ltd.
/3M Thailand Ltd.
5 Asahi Bearing (Thailand) Co., Ltd.
รวม

คิดเป็ น
อายุสญ
ั ญา ปี ทค่ี รบกาหนดอายุ สัญชาติ ประเภทธุรกิจ
อัตราส่วน
เช่า
สัญญาเช่า (พ.ศ.)
รายได้ต่อ โดยประมาณ
รายได้รวม
(ปี )
(ร้อยละ)
44.50
5
2561 (2,500 ตร.ม.) ไซปรัส อุตสาหกรรม
2562 (16,450 ตร.ม.)
เกีย่ วกับการ
ผลิตท่อ
9.15
3
2558 (2,550 ตร.ม.) เยอรมัน อิเล็กทรอนิคส์
2559 (2,750 ตร.ม.)
6.75
3
2560
ญีป่ นุ่
โลจิสติคส์
6.41

3

2559

ญีป่ นุ่

ยานยนต์

6.21
73.02

3

2559

ญีป่ นุ่

ยานยนต์

ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
1. รายได้รวมทีใ่ ช้ในการคานวณจะเป็นรายได้รวมตามสัญญาเช่าสาหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ยกเว้นคลังสินค้า W 20 ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าแล้ว ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา ซึง่ รายได้ทน่ี ามาคานวณเป็นรายได้ค่าเช่าและบริการ
ของสัญญาเช่าทีจ่ ะเริม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
3. การคานวณข้างต้น ไม่รวมรายได้ของคลังสินค้าจานวน 1 หลัง ได้แก่ W1/2 ทีโ่ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึง่ ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ว่างจากการมีผเู้ ช่า

ส่วนที่ 2-2 หน้า 25 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

โครงสร้ำงรำยได้และค่ำใช้จำ่ ยหลักของคลังสิ นค้ำและโรงงำนก่อนกำรลงทุนโดยทรัสต์
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักของคลังสินค้าและโรงงานก่อนการลงทุนโดยทรัสต์มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้ำงรำยได้คำ่ เช่ำและค่ำใช้จำ่ ยหลัก
(หน่วย: ล้านบาท)
คลังสิ นค้ำ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ไตรมำส 2 ปี 2557
รายได้ค่าเช่าหลัก
1.39
21.47
30.67
รายได้ค่าบริการ
1.15
17.89
25.68
รายได้ค่าบริการส่วนกลาง
0.04
2.35
3.97
รายได้ค่าเช่ารวม
2.58
41.71
60.33
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
0.06
0.07
0.32
โรงงำน
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ไตรมำส 2 ปี 2557
รายได้ค่าเช่าหลัก
13.05
9.80
22.47
21.00
รายได้ค่าบริการ
10.95
8.11
18.91
18.93
รายได้ค่าเช่ารวม
24.00
17.91
41.38
39.93
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคาร
0.06
5.84
3.51
0.12
ทีม่ า ทีพาร์คและไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีต
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกประกอบด้วยคลังสินค้าจานวน 25 ยูนิต และโรงงานจานวน 20 หลัง โดยมี
ข้อมูลในอดีตเกีย่ วกับอัตราการเช่าพืน้ ที่ อัตราค่าเช่าเฉลีย่ พืน้ ทีเ่ ช่า จานวนอาคารทีส่ ร้างเสร็จ ดังต่อไปนี้
อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ในอดีต
คลังสิ นค้ำและโรงงำน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
คลังสิ นค้ำ
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตร.ม.)
จานวนคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จ (ยูนิต)
โรงงำน
อัตราการเช่าพืน้ ที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ (บาท/ตร.ม./เดือน)
พืน้ ทีเ่ ช่า (ตร.ม.)
จานวนโรงงานทีส่ ร้างเสร็จ (ยูนติ )

ปี 2554
100.00
ปี 2554
ปี 2554
100.00
178.09
13,450
6

ปี 2555
48.59
ปี 2555
36.51
136.88
25,540
9
ปี 2555
62.08
183.33
17,700
8

ปี 2556
69.04
ปี 2556
69.64
140.83
55,990
14
ปี 2556
92.30
184.17
29,150
13

ไตรมำส 2 ปี 2557
94.66
ไตรมำส 2 ปี 2557
94.87
153.91
118,012
23
ไตรมำส 2 ปี 2557
94.12
185.63
45,000
17

ทีม่ า ไทคอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
หมายเหตุ:
 อัตราค่าเช่าเฉลีย
่ คานวณจากค่าเช่าตามสัญญาทีม่ กี ารปรับปรุงโดยหักค่าเช่าสาหรับระยะเวลาปลอดค่าเช่าออก ( Rent-free Period) และ
ถ่วงน้าหนักด้วยขนาดของพืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ ช่วงเวลาทีอ่ า้ งอิงตามตาราง
 อัตราการเช่าพืน
้ ที่ คานวณจากการมีอยู่ของผูเ้ ช่ารายเดือนของงวดนัน้ ๆ ของคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จ

ส่วนที่ 2-2 หน้า 26 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักของคลังสินค้าและโรงงานก่อนการลงทุนโดยทรัสต์
โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักและผลการดาเนินงานในอดีตของคลังสินค้าและโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้
แรกทีแ่ สดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความแตกต่างไปจากโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักและผลการดาเนินงานใน
อนาคตของทรัสต์ เนื่องจากโครงสร้างการดาเนิน ธุรกิจของอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีลกั ษณะเฉพาะโดย
ผู้พฒ
ั นาคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าจะสร้างโรงงานขึน้ มาใหม่ หาผู้เช่าเพื่อเช่าคลังสินค้าและโรงงานที่สร้างแล้วเสร็จ
ดังกล่าว และระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการขายกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการเช่าในคลังสินค้าและโรงงานทีส่ ร้างเสร็จและมีผเู้ ช่า
ดังกล่าว เพื่อพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าเพิม่ เติมในอนาคต ทัง้ นี้ โครงสร้างการดาเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวมี
ความแตกต่างจากโครงสร้างการดาเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมซึ่งโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักและผลการ
ดาเนินงานในอดีตอาจแสดงแนวโน้มโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักและผลการดาเนินงานได้บางส่วน เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็ นต้น ดังนัน้ โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายหลักและผลการดาเนินงานในอดีตของทรัสต์ใน
อนาคตอาจแตกต่างจากโครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ ยหลักและผลการดาเนินงานในอดีตของทรัสต์ในอดีตอย่างมีนยั สาคัญ
คลังสินค้า
รายได้หลักของคลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าหลัก รายได้ค่าบริการ และรายได้
ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) โดยในปี 2554 คลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกยังก่อสร้างไม่เสร็จ ดังนัน้ จึงไม่มีรายได้จาก
คลังสินค้าดังกล่าว สาหรับปี 2555 และ 2556 คลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกสร้างเสร็จแล้วเพียง 9 และ 14 ยูนิต จาก
25 ยูนิตของคลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทัง้ หมด รายได้ค่าเช่ารวม 2.58 และ 41.71 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2557 คลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนสร้างแล้วเสร็จเพิม่ ขึน้ เป็ น 23 ยูนิต จาก 25 ยูนิต หรือพืน้ ทีเ่ ช่า 118,012
ตารางเมตรจาก 160,523 ตารางเมตรทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก รายได้ค่าเช่ารวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 60.33 ล้านบาท สาหรับค่า
ซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารของคลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จ
ในแต่ละปี
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเช่าพื้นที่ของคลังสินค้าที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จากร้อยละ
36.51 ในปี 2555 เป็ น 94.87 ในไตรมาส 2 ปี 2557 อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของคลัง สินค้าในแต่ละปี มไิ ด้บ่งบอก
ถึงแนวโน้มอัตราค่าเช่าคลังสินค้าในตลาด หรือแนวโน้มอัตราค่าเช่าของคลังสินค้าที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก เนื่องจาก
คลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีทาเลทีต่ งั ้ อยู่ในโครงการและสวนอุตสาหกรรมกว่า 6 ทาเล โดยแต่ละทาเลทีต่ งั ้ มีอตั รา
ค่าเช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ แนวโน้มอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของคลังสินค้าในแต่ละปี จะขึน้ อยู่กบั จานวนคลังสินค้า
ทีส่ ร้างเสร็จและมีผเู้ ช่าในแต่ละปี ว่าตัง้ อยู่บนทาเลทีต่ งั ้ ใดเป็ นหลักและค่าเช่าคลังสินค้าในโครงการและสวนอุตสาหกรรมที่
สร้างเสร็จและมีผู้เช่าในแต่ ละปี มีอตั ราสูงหรือต่ ากว่าคลังสินค้าที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกยูนิตอื่นๆ อีกทัง้ อัตราค่าเช่า
คลังสินค้ายังแตกต่างกันระหว่างอาคารคลังสินค้าสาเร็จรูปพร้อมให้เช่า (Ready-Build) และอาคารคลังสินค้าตามรูปแบบที่
ผูเ้ ช่าต้องการ (Custom-Built) อีกด้วย ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของคลังสินค้าในปี 2555 ถึง 2556 (3.95
บาท/ตร.ม.) และปี 2556 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 (13.08 บาท/ตร.ม.) เนื่องจากคลังสินค้าที่นามาคานวณหาอัตราค่าเช่า
เฉลีย่ ในแต่ละปี มที าเลและลักษณะทีแ่ ตกต่างกันเท่านัน้
โรงงาน
รายได้หลักของโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าหลัก รายได้ค่าบริการ โดยในปี 2554
ถึง 2556 โรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกสร้างเสร็จแล้วเพียง 6 ยูนิต 8 ยูนิตและ 13 ยูนิต ตามลาดับ จาก 20 ยูนิตของ
โรงงานที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทัง้ หมด รายได้ ค่าเช่ารวม 24.00 ล้านบาท 17.91 ล้านบาท และ 41.38 ล้านบาท
ตามลาดับ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 โรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนสร้างแล้วเสร็จเพิม่ ขึน้ เป็ น 17 ยูนิต จาก 20 ยูนิต หรือพืน้ ที่
เช่า 45,000 ตารางเมตรจาก 54,000 ตารางเมตรทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก รายได้ค่าเช่ารวมเพิ่ มขึน้ เป็ น 39.93 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเช่าพื้นทีข่ องโรงงานที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกพบว่ามีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 100.00 ในปี
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2554 เป็ นร้อยละ 62.08 และร้อยละ 92.30 ในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ เนื่องจากโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกที่
ตัง้ อยู่ท่นี ิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และสวนอุตสาหกรรมโรจนะประสบมหาอุทกภัยในปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ
19.07 ของพืน้ ทีโ่ รงงานทัง้ หมดทีท่ รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 ปี 2557 โรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุน
ครัง้ แรกมีอตั ราการเช่าพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 94.12 สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณโรงงานทีส่ ร้างเสร็จในแต่ละปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงาน ในปี 2555 และปี 2556 จึงสูงกว่าปกติเป็ นจานวน 5,841,408 บาท และ 3,512,907 บาท
ตามลาดับ ซึง่ ในปจั จุบนั โรงงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554 ได้ถูกสร้างระบบป้องกันอุกทภัยแล้ว
สาหรับอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโรงงานในแต่ละปี มไิ ด้บ่งบอกถึงแนวโน้มอัตราค่าเช่าโรงงานในตลาด หรือแนวโน้ม
อัต ราค่ า เช่ า ของโรงงานที่ท รัสต์จ ะลงทุ น ครัง้ แรก เนื่ อ งจากโรงงานที่ท รัสต์ จ ะลงทุ น ครัง้ แรกมีท าเลที่ตัง้ อยู่ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม 5 ทาเล โดยแต่ละทาเลที่ตงั ้ มีอตั ราค่าเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ แนวโน้ม
อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโรงงานในแต่ละปี จะขึน้ อยู่กบั จานวนโรงงานทีส่ ร้างเสร็จและมีผเู้ ช่าในแต่ละปี ว่าตัง้ อยู่บนทาเลทีต่ งั ้ ใด
เป็ นหลักและค่าเช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมทีส่ ร้างเสร็จและมีผู้เช่าในแต่ละปี มอี ตั ราสูงหรือต่ากว่า
โรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกยูนิตอื่นๆ ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ของโรงงานในปี 2554 ถึง 2555 (5.24
บาท/ตร.ม.) ในปี 2555 ถึง 2556 (0.84 บาท/ตร.ม.) และในปี 2556 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 (1.46 บาท/ตร.ม.) เนื่องจาก
โรงงานที่นามาคานวณหาอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในแต่ละปี มที าเลและลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน เช่น อัตราค่าเช่าโรงงานทางฝงั ่
ั่
ตะวันออกของกรุงเทพ จะมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่า อัตราค่าเช่าโรงงานทางฝงภาคเหนื
อของกรุงเทพ เป็ นต้น
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การประกันภัยของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรก
กรมธรรม์ประกันภัยทีส่ าคัญเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรกซึง่ ปจั จุบนั ทีพาร์คและไทคอน (แล้วแต่กรณี)
เป็ นผูเ้ อาประกันมีรายละเอียดสาคัญดังนี้
1. การประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งทุกประเภท (All Risks Insurance)
ปจั จุบนั ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรกมีการทาประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งทุกประเภทตามเงื่อนไข
และข้อก าหนดในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย โดยมีการก าหนดวงเงิน คุ้ม ครองให้สอดคล้องกับต้นทุ นการก่ อสร้า งทดแทน
ทรัพย์สนิ ในกรณีท่เี กิดความเสียหาย ทัง้ นี้ทุนประกันที่กาหนดไว้สาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2557 มี ดังต่อไปนี้
 สาหรับคลังสินค้าแบบมาตรฐาน ส่วนใหญ่ จะท าประกัน ภัยทรัพ ย์สนิ สาหรับความเสี่ยงทุกประเภทที่ทุ น
ประกัน มู ล ค่ า ประมาณ 12,000 ถึง 13,500 บาทต่ อ ตารางเมตร ทัง้ นี้ ต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งอาคารอาจ
เปลีย่ นแปลงได้สาหรับอาคารประเภททีส่ ร้างตามความต้องการของผูเ้ ช่ารายย่อย ซึง่ อาจมีตน้ ทุนการก่อสร้าง
ทีแ่ ตกต่างไปจากนี้ได้
 สาหรับโรงงานแบบมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะทาประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งทุกประเภททีท่ ุนประกัน
ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อตารางเมตร
ทัง้ นี้ หากต้นทุนการก่อสร้างมีการเปลีย่ นแปลงทุนประกันดังกล่าวอาจปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
ราคาประเมินวิธตี น้ ทุนทดแทนเฉลีย่ ของผูป้ ระเมินอิสระทัง้ 2 ราย สาหรับคลังสินค้า และโรงงาน จะอยู่ทป่ี ระมาณ
12,700 และ 12,600 บาทต่อตารางเมตร (ตามลาดับ) โดยการประเมินดังกล่าวได้รวมต้นทุนของเสาเข็มใต้ดนิ และ ลาน
คอนกรีตบริเวณรอบตัวอาคารเข้าไปด้วย ซึง่ ต้นทุนดังกล่าวนัน้ จะไม่รวมอยู่ในรายการทีถ่ ูกเอาประกันภัย อีกทัง้ ทางต้นทุน
การก่อสร้างของกลุ่มไทคอนมีความประหยัดทางขนาด (Economic of scale) ทาให้สามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่าเมื่อ
เทียบกับผูป้ ระกอบการรายย่อยปกติ ทางผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ มีความเห็นว่าการทาประกันภัยตามทุนประกันทีท่ างกลุ่ม
ไทคอนได้จดั ทาไว้แล้วนัน้ เพียงพอ เหมาะสมและไม่ทาให้ทรัสต์ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาประกันภัยทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
ทัง้ นี้ ทีพาร์คและไทคอนจะดาเนินการโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์ในประกันภัยสาหรับความเสีย่ งทุกประเภท
ทัง้ ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่าให้ทรัสต์เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
2. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
ปจั จุบนั ทีพาร์ค และ/หรือ ไทคอน และ/หรือ บริษทั ย่อย รวมถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัส
เทรียล โกรท (TGROWTH) ได้ทาประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สิ น และ/หรือ
ความบาดเจ็บต่ อร่างกาย อันเกิดจากทรัพย์สนิ ทัง้ หมดที่อยู่ภายใต้การบริหารของทีพาร์ค และ/หรือไทคอน และ/หรือ
บริษทั ย่อย รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์
(TLOGIS) และ/หรือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) ตามเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ในวงเงินทุนประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทัง้ สิน้ 50 ล้านบาท โดยทีพาร์ค
และไทคอนจะดาเนินการให้ทรัสต์เข้าเป็ นผูเ้ อาประกันหรือผูเ้ อาประกันร่วมตามสัดส่วนในความคุ้มครองจากการประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ทีแ มนจึง มีค วามเห็น ว่ า ทุ น ประกัน ส าหรับ การประกัน ภัย ความรับ ผิด ต่ อ บุ ค คลภายนอกมีค วามเหมาะสม
เนื่องจากเป็ นวงเงินทีน่ ่าจะเพียงพอต่อการคุม้ ครองความบาดเจ็บและเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อบุคคลภายนอก
3. การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ปจั จุบนั กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักสาหรับทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรก ระบุให้ทพี าร์คและไทคอนเป็ น
ผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ บั ผลประโยชน์ เพื่อชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ในกรณีธุรกิจหยุดชะงักอันเป็ นผลต่ อ
เนื่องมาจากผลของความเสียหายทีเ่ กิดจากภัยทุกประเภทภายใต้ความคุม้ ครองของประกันภัยกลุ่ม โดยกาหนดให้วงเงิน
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ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

เอาประกันภัยคานวณจากประมาณการค่าเช่าและค่าบริการที่ทีพาร์คและไทคอนจะได้รบั ในระยะเวลาตามจริงที่ได้รบั
ผลกระทบแต่ไม่เกิน 12 เดือน (เงื่อนไขและระยะเวลาความคุม้ ครองอาจเปลีย่ นแปลงได้เมื่อต่ออายุประกันภัย) โดยทีพาร์ค
และไทคอนจะดาเนินการให้ทรัสต์เข้าเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วมตามสัดส่วนในความคุม้ ครองจากการ
สูญเสียรายได้ในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
ทัง้ นี้ ทีแมนมีความเห็นว่าการประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักทีไ่ ด้มกี ารจัดทาในข้างต้นมีความ เหมาะสม เนื่องจากความ
คุม้ ครองข้างต้นน่าจะครอบคลุมความเสียหายในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีท่ รัสต์เข้าลงทุนเสียหายและไม่สามารถจัดหา
ผลประโยชน์ได้
จุดเด่นของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
1. ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกตัง้ อยู่ในทาเลทีด่ ี
ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกในทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทีม่ ศี กั ยภาพจานวน 45 ยูนิต ตัง้ อยู่ใน
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค นิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวมทัง้ สิน้ 11 โครงการ โดยทุกโครงการซึ่ง
เป็ นทีต่ งั ้ ของคลังสินค้าและโรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกตัง้ อยู่ในทาเลทีม่ กี ารคมนาคมสะดวกเช่นตัง้ อยู่บนทางสายหลัก
ที่สามารถเข้าถึงศูนย์การขนส่งทางอากาศหรือทางน้ าที่สาคัญได้ เช่น สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ
(คลองเตย) ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง หรือสถานีรถไฟ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้แก่ผู้เช่าได้ อีกทัง้ ที่ตงั ้ ของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ อไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น ถนน
บางนา-ตราด ถนนสายเอเซีย จึงทาให้ผเู้ ช่าสามารถขนส่งสินค้ามายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทัง้ จังหวัดทีเ่ ป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจในภูมภิ าคต่ างๆ หรือกระจายสินค้าไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ชายแดนติดกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับโรงงานให้เช่าจานวน 20 หลังทีท่ รัสต์จะลงทุนนัน้ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (“กนอ.”) ซึง่ กาหนดให้ผพู้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมต้องจัดหาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค และการ
บริการทีไ่ ด้มาตรฐานให้แก่ผปู้ ระกอบการทีด่ าเนินงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กนอ. ยังได้ให้สทิ ธิประโยชน์ทาง
ภาษี การอนุญาตให้บริษทั ต่างประเทศครอบครองทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม และผ่อนผันกฎและข้อบังคับการอนุ มตั ติ ่างๆ
โดยสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวจะมีอยู่เฉพาะทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและขึน้ อยู่กบั นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนัน้ ๆ
จึงเป็ นสิง่ จูงใจให้ผเู้ ช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะต่อสัญญาเช่าโรงงานทีน่ ิคมอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ดงั กล่าว
2. ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีคุณภาพสูง
คลังสินค้าที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกจะมีทงั ้ คลังสินค้าสาเร็จรูปพร้อมให้เช่า (Ready-Built) และคลังสินค้าตาม
รูปแบบทีผ่ เู้ ช่าต้องการ (Custom-Built) ซึง่ ตัง้ อยู่ในทาเลทีเ่ ป็ นยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญเหมาะแก่การเป็ นศูนย์กระจายสินค้าทีด่ ี
คลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ สามารถรองรับระบบการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ โดยตัวอาคารจะมีการออกแบบ
โดยคานึงถึงระยะห่างของช่วงเสา การรับน้ าหนักของพืน้ อาคาร ความสูงของอาคาร จานวนประตูสาหรับขนถ่ายสินค้า
และอุปกรณ์ช่วยปรับระดับพืน้ ให้มคี วามลาดชันทีเ่ หมาะสมกับความสูงของรถขนสินค้า ซึง่ ทาให้คลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุน
ครัง้ แรกนัน้ มีศกั ยภาพสูงทีจ่ ะตอบสนองต่ออุปสงค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และอุปทานทีม่ จี ากัด
ในด้านอุปสงค์นนั ้ ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติคส์สว่ นใหญ่มนี โยบายทีจ่ ะเช่าคลังสินค้าและไม่ตอ้ งการลงทุนเพื่อเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ เนื่องจากผูป้ ระกอบการต้องการจากัดจานวนเงินลงทุนและมุ่งลงทุนเฉพาะทรัพย์สนิ ประเภทยานพาหนะ
อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศต่างๆ รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรอันเป็ นทรัพย์สนิ หลักที่จาเป็ นต่อกิจ การและเป็ นการรักษา
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของกิจ การ นอกจากนี้ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ย ัง ก่ อ ให้เ กิด ต้ น ทุ น สูง รวมทัง้
ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ยงั ไม่ชานาญในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดว้ ยตนเอง

ส่วนที่ 2-2 หน้า 30 จาก 76
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ในด้านอุปทานพบว่าปจั จุบนั มีผใู้ ห้บริการคลังสินค้าให้เช่ากระจายอยู่ในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เช่น บริเวณถนนสายหลักเช่นถนนบางนา-ตราด และถนนพระราม 2 แต่คลังสินค้าให้เช่าส่วนใหญ่จะมีคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน เช่น พื้นที่อาคารรับน้ าหนักได้น้อย มีรูปแบบอาคารที่ไม่สะดวกต่ อการขนถ่ ายสินค้า พื้นที่จดั เก็บไม่
เหมาะสม ทาให้จดั เก็บสินค้าได้น้อย หรือค้นหาสินค้าได้ยาก รวมทัง้ ไม่มรี ะบบสาธารณูปโภคทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าได้ เช่น ระบบระบายน้ าทีด่ ี ระบบถนนทีส่ ามารถรองรับรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ได้
สาหรับโรงงานที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ น โรงงานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามแบบมาตรฐานแต่สามารถ
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เช่าได้ ขนาดของโรงงานส่วนใหญ่มพี ้นื ที่ขนาดประมาณ 2,000 ถึง 3,000
ตารางเมตร พืน้ โรงงานสามารถรับน้ าหนักได้ตงั ้ แต่ 1 ถึง 3 ตันต่อตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างหลังคา
เหล็กซึง่ ไม่ตอ้ งมีเสารองรับหลังคาโรงงานทาให้ได้พน้ื ทีใ่ ช้สอยสูงสุด มีรวั ้ กัน้ เป็ นสัดส่วนพร้อมด้วยป้อมยาม รวมทัง้ พืน้ ที่
จอดรถและพืน้ ทีส่ าหรับขนถ่ายสินค้า และทีแมนคาดว่าผูเ้ ช่าโรงงานในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าเนื่องจากผูเ้ ช่า
โรงงานส่วนใหญ่ได้ลงทุนติดตัง้ เครื่องจักรขนาดใหญ่รวมทัง้ อุปกรณ์ในการผลิตทาให้การเคลื่อนย้ายไปยังโรงงานอื่นจะมี
ต้นทุนสูงในการย้ายและใช้เวลาในการดาเนินการย้าย รวมทัง้ ผูเ้ ช่าโรงงานยังคงต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในนิคม
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ ทีไ่ ด้รบั จาก กนอ. นอกจากนี้ โรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นโรงงานทีม่ อี ายุการใช้
งานต่า (สภาพใหม่) และก่อสร้างตามแบบทีไ่ ด้มาตรฐานทาให้สามารถรองรับต่อความต้องการใช้งานเพื่อการอุตสาหกรรม
ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
ในด้านอุปสงค์สาหรับโรงงานให้เช่านัน้ ส่วนใหญ่จะมาจากผูป้ ระกอบการชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาตัง้ ฐานการผลิตใน
ประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือกรรมสิทธิในโรงงานโดยการที
ป่ ระเทศไทยตัง้ อยู่ในศูนย์กลางของภูมภิ าคอาเซียนทาให้มี
์
แรงงานทีม่ ที กั ษะ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีด่ ี กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ อือ้ อานวยต่อการลงทุน ความสัมพันธ์อนั ดีต่อประเทศ
ผูผ้ ลิตขนาดใหญ่เช่นจีนและญี่ปุ่น รวมทัง้ การทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเติบโตอย่างสูงทาให้มูลค่าการลงทุนจาก
ผูผ้ ลิตต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้มคี วามต้องการเช่าโรงงานมากขึน้
3. ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นผูน้ าในธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
สูง
สาหรับทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ที
พาร์ค”) เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทโรงงาน ทีพาร์คและไทคอนเป็ นผูน้ าและ
ผูบ้ ุกเบิกธุรกิจในด้านการพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า โดยทีพาร์คเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาคลังสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
สูง และมีส่วนแบ่งการตลาดมากทีส่ ุดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย ณ สิน้ สุดเดือนมีนาคม พ.ศ.
2557 ทีพาร์คมีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าให้เช่ารวมทัง้ สิน้ 860,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 41 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าในภาค
กลางและภาคตะวันออกทัง้ หมด สาหรับไทคอนเป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานให้เช่าทีม่ สี ่วนแบ่งการตลาด
มากทีส่ ดุ ในภาคกลางและภาคตะวันออกเช่นกัน โดยจากข้อมูล ณ สิน้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ไทคอนมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าของ
โรงงานให้เช่ารวมทัง้ สิน้ 1,026,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 38 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าทัง้ หมดในภาคกลาง
และภาคตะวันออก อีกทัง้ บริษทั ทัง้ สองมีประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นคลังสินค้าและโรงงาน
มานานกว่า 9 ปี และ 24 ปี ตามลาดับ ทาให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ารวมทัง้ มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการตลาดในการหาผู้เช่ารายใหม่ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าที่เป็ นลูกค้าปจั จุบนั
ตลอดจนการบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ภายในกลุ่มไทคอนยังมีบุคลากรที่มปี ระสบการณ์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นทีมงาน
ก่อสร้างซึง่ ประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และผูจ้ ดั การโครงการ ซึง่ เป็ นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง อีกทัง้ ยังมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในการขอใบอนุ ญาตและจัดหาสาธารณู ปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ การ
ให้บริการขอใบอนุ ญาตทางานในราชอาณาจักรสาหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัวๆ
่ ไปตามทีล่ ูกค้าต้องการ ซึง่ จะ
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ช่วยให้การบริหารทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกซึง่ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ทรัสต์
4. ทรัสต์มโี อกาสทีจ่ ะเติบโตจากแผนการลงทุนทีต่ ่อเนื่องตามนโยบายการลงทุนของทรัสต์
ทรัสต์มนี โยบายการลงทุนสาหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมในอนาคต ทัง้ การลงทุนในทรัพย์สนิ ของที
พาร์ค ไทคอน และบริษทั อื่นๆ ทัง้ นี้ การทีท่ พี าร์คและไทคอนเป็ นบริษทั ชัน้ นาในด้านการพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานให้
เช่าของประเทศไทยและมีประวัตกิ ารดาเนินธุรกิจการพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าอย่างต่ อเนื่อง จึงทาให้ทรัสต์มี
โอกาสในการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าเพิม่ เติมในอนาคตได้ นอกจากกลุ่มไทคอนจะดาเนินการพัฒนาอาคาร
พร้อมให้เช่าทัง้ ทีเ่ ป็ นคลังสินค้าและโรงงานแล้ว กลุ่มไทคอนยังมีการพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานตามแบบทีล่ ูกค้าต้องการ
อีกด้วย ซึง่ เป็ นประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์อาจเลือกลงทุนเพิม่ เติมได้ในอนาคต นอกจากนัน้ ทรัสต์ยงั มีนโยบายที่
แสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทอื่นๆ อีกด้วย โดยการลงทุนเพิม่ เติมใน
ทรัพ ย์สิน ของทรัสต์ใ นอนาคตจะท าให้ข นาดของกองทรัส ต์ป รับ ตัว เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง จะท าให้มีสภาพคล่ อ งในการซื้อ ขาย
หน่ วยทรัสต์มากขึน้ ตามมา และนอกจากนี้การลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมในอนาคตยังเป็ นการกระจายความเสีย่ งในการ
ลงทุนของทรัสต์
5. ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้ แรกมีผเู้ ช่าทีเ่ ป็ นบริษทั ชัน้ นาและสถานะทางการเงินทีม่ นคง
ั่
ผูเ้ ช่าในปจั จุบนั ของคลังสินค้าและโรงงานที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกเป็ นบริษทั ชัน้ นาในประเทศและต่างประเทศ
เช่น บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด บริษทั เซ็นทรัลแฟมิลม่ี าร์ท
จากัด และบริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น ซึง่ สามารถคาดการณ์ได้ว่ารายได้ตามสัญญาเช่าจะมีความ
มันคงและต่
่
อเนื่องในระยะยาวตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ในปจั จุบนั และมีแนวโน้มที่ผู้เช่าจะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว ทาให้มโี อกาสสูงทีส่ ญ
ั ญาเช่าและบริการจะได้รบั การต่อสัญญาต่อไป นอกจากนี้ บริษทั ชัน้ นาขนาด
ใหญ่เหล่านี้ยงั มีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจและปริมาณการค้าและการผลิตซึง่ จะทาให้มคี วามต้องการเช่าคลังสินค้าหรือ
โรงงานเพิม่ เติมในอนาคต ซึง่ จะทาให้ทรัสต์มโี อกาสขยายการลงทุนเพิม่ เติมได้ในอนาคต
6. ทรัสต์และไทคอนมีการประสานผลประโยชน์ระหว่างกัน
เนื่องจากไทคอนจะลงทุนในหน่วยทรัสต์และเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายใหญ่นบั แต่การจัดตัง้ ทรัสต์ ดังนัน้ เพื่อให้ไท
คอนได้รบั ประโยชน์ จ ากการลงทุ น ในฐานะผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ ทีพาร์ค และไทคอนซึ่งเป็ นผู้บริห ารอสัง หาริมทรัพย์จ ะ
ดาเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ที รัสต์ลงทุนอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทุกรายได้รบั
ผลตอบแทนสูงสุด รวมทัง้ ทรัสต์จะเป็ นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนของไทคอนทีน่ อกเหนือไปจากการออกหุน้ สามัญและ
หุน้ กู้ ดังนัน้ ทีแมนในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะสร้างความน่ าเชื่อถือ โดยการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อทาให้ทรัสต์เป็ นช่องทางในการระดมทุนในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะกาหนดค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบอ้างอิงและแปรผันตามผลประกอบการของทรัสต์ ซึง่ จะ
เป็ นสิง่ จูงใจที่ดีเพื่อให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามสร้างรายได้เพิ่มขึน้ และ/หรือ พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายของ
อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์
7.ทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้
ทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การออก
ตราสารประเภทต่างๆ อาทิเช่น ตราสารหนี้ หุน้ กู้ หรือการเข้าทาสัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการกูย้ มื ทัง้ ทีเ่ ป็ นการกูย้ มื โดยมี
ทรัพย์สนิ ของทรัสต์เป็ นหลักประกันการชาระเงินกูย้ มื หรือไม่กต็ าม ทัง้ นี้ ทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้เพื่อวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุ
ไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตามการกูย้ มื เงินของทรัสต์จะอยู่
ภายใต้ขอ้ จากัดในเรื่องอัตราส่วนในการกูย้ มื เงินที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และทรัสต์สามารถก่อภาระผูกพันได้ตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรก ทรัสต์สามารถกู้ยมื เงินหรือก่ อภาระผูกพันภายในวงเงินไม่เกิน
1,350 ล้า นบาท ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์เ พราะผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์เ พิ่มขึ้นเพื่อนาเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวมาใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม อีกทัง้ อัตรา
ดอกเบีย้ และเงื่อนไขทีท่ รัสต์ตอ้ งชาระในการกูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรกอยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่ต่างจาก
อัตราการกูย้ มื เงินของลูกค้าชัน้ ดีทธ่ี นาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กบั ลูกค้าของตนในอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียง
กัน
8. ทรัสต์ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
เงิน ได้ข องทรัสต์ไ ด้รบั การยกเว้นภาษีเ งินได้ต ามประมวลรัษ ฎากรตามพระราชกฤษฎีก าออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 533 พ.ศ. 2555
2.2 รำคำประเมิ นของทรัพย์สินและสำระสำคัญของกำรประเมิ น
มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนและข้อมูลราคาประเมินทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงกำร

ไทคอน
โลจิสติคส์พาร์ค
บางนา
ไทคอน
โลจิสติคส์พาร์ค
อีสเทิรน์
ซีบอร์ด 2
ไทคอน
โลจิสติคส์พาร์ค
ศรีราชา
ไทคอน โลจิสติคส์
พาร์ค แหลมฉบัง 2
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
(ปราจีนบุร)ี

ไทคอน
โลจิสติคส์พาร์ค
บางพลี1

ชื่อ
คลังสิ นค้ำ /
โรงงำน

มูลค่ำสูงสุดของทรัพย์สิน
ที่ทรัสต์จะเข้ำลงทุน (บำท)

Knight Frank(3)

Nexus(4)

สูงกว่ำรำคำ
ประเมิ นตำ่ สุด (2)
(ร้อยละ)

107,675,444

109,000,000

96,500,000

11.59

117,606,133

105,400,000

106,300,000

11.59

180,872,430

162,100,000

176,800,000

11.59

424,453,255

380,400,000

388,900,000

11.59

84,578,225
300,263,856
120,507,233
91,273,071

81,200,000
292,700,000
115,500,000
81,800,000

75,800,000
269,100,000
108,000,000
88,300,000

11.59
11.59
11.59
11.59

W1

175,851,296

157,600,000

164,900,000

11.59

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

248,378,797
128,094,726
169,044,869
44,520,728
183,215,627
407,492,977

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

11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59

53,781,932

48,200,000

49,200,000

11.59

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
FZ4

รำคำประเมิ นของทรัพย์สิน(1) (บำท)

หมายเหตุ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ตามวิธคี ดิ จากรายได้ (Income Approach) ราคาประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
(2) คิดเป็ นร้อยละของราคาประเมินตามวิธคี ดิ จากรายได้ (Income Approach) ต่าสุดของแต่ละรายการของทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุน
(3) Knight Frank หมายถึง บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(4) Nexus หมายถึง บริษทั เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

รำคำประเมิ นของทรัพย์สินและสำระสำคัญของกำรประเมิน (ต่อ)
ชื่อ
คลังสิ นค้ำ /
โรงงำน

โครงกำร

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี

นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่นทอง

นิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุร ี

B1.9
M3.3
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
A1.3/1
M1.5/2
M1.5/1
รวม

มูลค่ำสูงสุดของทรัพย์สิน
ที่ทรัสต์จะเข้ำลงทุน (บำท)

Knight Frank(3)

Nexus(4)

สูงกว่ำรำคำ
ประเมิ นตำ่ สุด (2)
(ร้อยละ)

85,247,709
96,517,367
57,240,936
57,017,774
55,790,386
88,260,390
66,836,882
96,405,786
80,449,736
80,338,155
80,338,155
102,989,052
128,317,887
36,933,235
39,945,916
65,163,170
59,807,293
38,718,528
48,314,474
47,756,570
ไม่เกิ น 4,250,000,000

76,400,000
87,900,000
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
34,700,000
43,300,000
42,800,000
3,866,000,000

76,400,000
86,500,000
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
37,100,000
43,500,000
43,000,000
3,900,300,000

11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59
11.59

รวม รำคำประเมิ นตำ่ สุดของทรัพย์สินแต่ละรำยกำร

รำคำประเมิ นของทรัพย์สิน(1) (บำท)

3,808,900,000

หมายเหตุ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ตามวิธคี ดิ จากรายได้ (Income Approach) ราคาประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
(2) คิดเป็ นร้อยละของราคาประเมินตามวิธคี ดิ จากรายได้ (Income Approach) ต่าสุดของแต่ละรายการของทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุน
(3) Knight Frank หมายถึง บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(4) Nexus หมายถึง บริษทั เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด

ทัง้ นี้ สาหรับราคาสูงสุดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกจากทีพาร์คและไทคอนจะไม่เกิน 4,250 ล้านบาท
(สูงกว่าราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ แต่ละรายการทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระประมาณไม่เกิน 442 ล้าน
บาท หรือประมาณไม่เกินร้อยละ 11.591) ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าว
เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถยอมรับได้เนื่องจากหากพิจารณาจากกรณีทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื ประมาณการอัตราผลตอบแทน
ในปี แรกของทรัสต์ประมาณร้อยละ 6.52 (และประมาณร้อยละ 7.21 ในกรณีทม่ี กี ารกู้ยมื ) ซึ่งจะต่ ากว่าอัตราเงินปนั ผล
(Dividend Yield) จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่มี ลี กั ษณะเทียบเคียงโดยพิจารณาจาก ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน การลงทุนในกรรมสิทธิและ/หรื
อสิทธิการเช่า และขนาดของทุนจดทะเบียนสูงกว่า 4,000 ล้านบาท และ
์

1

ทัง้ นี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 กาหนดให้เมือ่ บริษทั ชีแ้ จงถึงความเหมาะสมของราคาซื้อทรัพย์สนิ
เมือ่ ทรัสต์ซอ้ื ทรัพย์สนิ ในราคาทีส่ งู กว่าราคาประเมินต่าสุดเกินร้อยละ 5

ส่วนที่ 2-2 หน้า 34 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ไม่มกี ารกู้ยมื กองทุนรวมที่เทียบเคียงได้จะมีอตั ราเงินปนั ผลเฉลีย่ (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 6.812 แต่เนื่องจาก
ทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุนนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ายังมีโอกาสในการบริหารทรัพย์สนิ
ทีท่ รัสต์จะลงทุนให้แสวงหารายได้เพิม่ เติมให้กบั ทรัสต์ (โดยมีรายละเอียดตามทีแ่ สดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4.3 ความเห็น
ของทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ ทรัพย์สนิ ) และ นอกเหนือจาก
อัตราผลตอบแทนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ลงทุนจะได้รบั เงินสดจากการลดทุนอันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินซึ่ งเกิดจาก
รายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ และออกเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ซึง่ มีอตั ราประมาณละ 0.54
เมื่อคานวณจากราคาทีท่ รัสต์จะทาการซือ้ ทรัพย์สนิ ไม่เกิน 4,250 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี การกาหนดราคาทรัพย์สนิ สุดท้ายที่ทรัสต์จะลงทุน จะกาหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้
ลงทุนสถาบัน ณ อัตราผลตอบแทนทีต่ ่างกัน (Bookbuilding) โดยราคาทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนสุดท้ายทีไ่ ด้จากการทา
Bookbuilding อาจต่ากว่าหรือเท่ากับมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดตลอดจนผลตอบแทนของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงทีเ่ สนอขาย ณ เวลานัน้ ๆ อีกด้วย
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ 2 รายเลือกใช้ราคาประเมินตามวิธคี ดิ
จากรายได้ (Income Approach) เป็ นมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุน ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษา
ทางการเงิน มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ 2 ราย ว่าราคาประเมินตามวิธคี ิดจากรายได้เป็ น
มูลค่ า ที่เ หมาะสมในการใช้เ ปรีย บเทีย บกับ ราคาที่ท รัสต์ จ ะเข้า ลงทุ น กว่ า ราคาประเมิน ตามวิธีคิด จากต้น ทุ น (Cost
Approach)

ั ย่ ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับทรัสต์ โดยพิจารณา
อัตราเงินปนเฉลี
จากประเภทของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน การลงทุนในกรรมสิทธิและ/หรื
อสิทธิการเช่า ขนาดของทุนจดทะเบียนสูงกว่า 4,000 ล้านบาท และไม่มกี าร
์
กู้ย ืม ซึ่งได้แก่ กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุน รวมอสังหาริมทรัพ ย์ทพี าร์ค โลจิส ติค ส์ (TLOGIS) กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) มีอตั ราเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน (“Dividend Yield”) 6.51%, 6.96% และ
6.92% ตามลาดับ โดยคานวณจากเงินปนั ผลทีจ่ ่ายให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนย้อนหลัง 4 ไตรมาส หรือ ทาให้เป็ นรายปี (Annualized) แล้วหาร
ด้วยราคาปิดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันทีม่ กี ารซื้อขาย (Trading Day) สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (โดยทัง้ 3 กองทุนรวมไม่มกี ารลดทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินในรอบ 4 ไตรมาสย้อนหลัง)
2
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ผู้ป ระเมิน ค่า ทรัพย์สินได้ป ระเมินมูลค่ าทรัพย์สิน ที่ท รัสต์จ ะลงทุ น ครัง้ แรกด้ว ยวิธีพิจ ารณารายได้ (Income
Approach) โดยคานึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของทรัสต์ โดยสมมติฐานที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกสรุปได้ดงั นี้สาหรับทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในสิทธิการเช่า
บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด บริษทั เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
สมมติฐาน
วิธกี ารประเมินมูลค่า
วิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกในส่วนทีเ่ ป็ นสิทธิการเช่าซึง่ มี
ระยะเวลา 28 ถึง 30 ปี (Income Approach)
ในช่วงก่อนครบกาหนดสัญ ญาเช่าและสัญ ญา ในช่วงก่อ นครบกาหนดสัญญาเช่าและสัญ ญา
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ

อัตราการเช่าพืน้ ทีห่ ลังจาก
ครบกาหนดสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

บริการ
คานวณตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 88 – 170
บาท/ตร.ม./เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 139
บาท/ตร.ม./เดือน
หลัง จากครบก าหนดสัญ ญาเช่ า และสัญ ญา
บริการ
ใช้อ ตั ราค่า เช่ า และค่าบริก ารตามอัต ราตลาด
โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 140 – 170 บาท/ตร.ม./
เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 149 บาท/ตร.ม./
เดือน

บริการ
คานวณตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 88 – 170
บาท/ตร.ม./เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 139
บาท/ตร.ม./เดือน
หลัง จากครบก าหนดสัญ ญาเช่ า และสัญ ญา
บริการ
ใช้อ ตั ราค่า เช่ าและค่า บริการตามอัต ราตลาด
โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 140 – 160 บาท/ตร.ม./
เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 143 บาท/ตร.ม./
เดือน

ร้อยละ 95
เฉลีย่ ร้อยละ 80 สาหรับปี ท่ี 28
เฉลีย่ ร้อยละ 70 สาหรับปี ท่ี 29
เฉลีย่ ร้อยละ 50 สาหรับปี ท่ี 30

ร้อยละ 96 (ร้อยละ 79 สาหรับปีท่ี 11 และ
21 ของการประมาณการ)
เฉลีย่ ร้อยละ 75 สาหรับปี ท่ี 28
เฉลีย่ ร้อยละ 70 สาหรับปี ท่ี 29
เฉลีย่ ร้อยละ 50 สาหรับปี ท่ี 30
ร้อยละ 3.00 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ร้อยละ 2.50 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการบริหาร
อัตราร้อยละ 4.00 และร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ สาหรับการบริหาร
จัดการโรงงาน และสาหรับการบริหารจัดการคลังสินค้า ตามลาดับ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee)
อัตราร้อยละ 6.00 และร้อยละ 4.00 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน สาหรับการบริหาร
จัดการโรงงาน และสาหรับการบริหารจัดการคลังสินค้า ตามลาดับ
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่
สาหรับกรณีสญ
ั ญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
- ค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าเช่าจานวน 2 เดือน
อัตราคิดลด
ร้อยละ 10.25 ถึง 10.50
ร้อยละ 10.25 ถึง 10.50
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนอาคาร ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอน
ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอน
เนื่องจากผูร้ บั เหมาจะได้วสั ดุท่ี
เนื่องจากผูร้ บั เหมาจะได้วสั ดุท่ี
เหลือจากการรือ้ ถอนเป็ นค่าตอบแทน
เหลือจากการรือ้ ถอนเป็ นค่าตอบแทน
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สาหรับทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในกรรมสิทธิ ์
บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด บริษทั เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
สมมติฐาน
วิธกี ารประเมินมูลค่า
วิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกในกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ
(Income Approach)
ในช่วงก่อนครบกาหนดสัญ ญาเช่าและสัญ ญา ในช่วงก่อ นครบกาหนดสัญญาเช่าและสัญญา
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ

อัตราการเช่าพืน้ ทีห่ ลังจาก
ครบกาหนดสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราการแปลงรายได้เป็ น
มูลค่า (Capitalization Rate)

บริการ
คานวณตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 99 – 182
บาท/ตร.ม./เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 139
บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับคลังสินค้า และมีอตั รา
อยูร่ ะหว่าง 170 – 200 บาท/ตร.ม./เดือน และมี
ค่า เฉลี่ย ประมาณ 186 บาท/ตร.ม./เดือ น
สาหรับโรงงาน
หลัง จากครบก าหนดสัญ ญาเช่ า และสัญ ญา
บริการ
ใช้อตั ราค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราตลาด
โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 125 – 165 บาท/ตร.ม./
เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 143 บาท/ตร.ม./
เดือน สาหรับคลังสินค้า และมีอตั ราอยู่ระหว่าง
175 – 195 บาท/ตร.ม./เดือน และมีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 190 บาท/ตร.ม./เดือ น สาหรับ
โรงงาน

บริการ
คานวณตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 99 – 182
บาท/ตร.ม./เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 139
บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับคลังสินค้า และมีอตั รา
อยูร่ ะหว่าง 170 – 200 บาท/ตร.ม./เดือน และมี
ค่า เฉลี่ย ประมาณ 186 บาท/ตร.ม./เดือ น
สาหรับโรงงาน
หลัง จากครบก าหนดสัญ ญาเช่ า และสัญ ญา
บริการ
ใช้อตั ราค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราตลาด
โดยมีอตั ราอยู่ระหว่าง 120 – 170 บาท/ตร.ม./
เดือน และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 137 บาท/ตร.ม./
เดือน สาหรับคลังสินค้า และมีอตั ราประมาณ
180 บาท/ตร.ม./เดือน สาหรับโรงงาน

ร้อยละ 92 ถึง 95

ร้อยละ 92 ถึง 96
(ร้อยละ 75 สาหรับ 3 ปี แรกของการ
ประมาณการของพืน้ ทีต่ อนเหนือ)
ร้อยละ 3.00 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ

ร้อยละ 2.50 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการบริหาร
อัตราร้อยละ 4.00 และร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ สาหรับการบริหาร
จัดการโรงงาน และสาหรับการบริหารจัดการคลังสินค้า ตามลาดับ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee)
อัตราร้อยละ 6.00 และร้อยละ 4.00 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน สาหรับการบริหาร
จัดการโรงงาน และสาหรับการบริหารจัดการคลังสินค้า ตามลาดับ
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่
สาหรับกรณีสญ
ั ญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
- ค่าธรรมเนียมเท่ากับค่าเช่าจานวน 2 เดือน
ร้อยละ 9.75 ถึง 10.00
ร้อยละ 9.75 ถึง 10.00
ร้อยละ 8.00
ร้อยละ 8.00
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ทีป่ รึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุนแล้ว ไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุ ให้เชื่อได้ว่าสมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สนิ ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรม
อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และ
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตงั ้ อยู่บนสภาพแวดล้อมในการดาเนินการธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ
ตลอดจนภาวะตลาดการเงินในปจั จุบนั ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆในอนาคต ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจเปลีย่ นแปลงได้
รำคำประเมิ นตำมวิ ธีคิดจำกต้นทุน (Cost Approach)
ราคาประเมินตามวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach) มีไว้เพื่อใช้อา้ งอิงในการพิจารณาเกีย่ วกับการทาสัญญา
ประกันภัยทีเ่ หมาะสมสาหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้างทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนเพียงเท่านัน้
โครงกำร
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา

ชื่อคลังสิ นค้ำ / โรงงำน

รำคำประเมิ นของทรัพย์สินโดยวิ ธีคิดต้นทุน (บำท)
Knight Frank(1)
Nexus(2)

DG1/1, DG1/2, DG1/3, DG1/4

W2/1, W2/2
W5/1, W5/2
W5/1, W5/2, W5/3
ไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา
W16
W20
W2
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2
FZ4
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี
W1
W1/1
W1/2
W1/3
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
W2
W3
W4
DG1/1, DG1/2, DG1/3
B1.9
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิต้ี
M3.3
A1.8/1
A1.8/2
M1.8
A3
A2.2
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
L3.2
A2.7/3
A2.7/2
A2.7/1
B3.5
L4.4
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
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106,200,000

116,200,000

88,300,000
144,400,000
325,700,000
72,100,000
377,700,000
88,800,000
64,400,000
153,400,000

83,300,000
137,600,000
316,600,000
70,200,000
305,800,000
87,700,000
62,600,000
142,700,000
242,000,000
115,200,000
151,800,000
44,400,000
171,800,000
391,800,000
66,100,000
48,300,000
60,400,000
35,900,000
36,000,000
36,400,000
56,300,000
43,700,000
70,700,000
57,900,000
57,400,000
59,300,000
73,400,000
92,600,000

1,118,800,000

44,700,000
64,800,000
39,900,000
39,800,000
38,700,000
59,500,000
47,000,000
69,900,000
56,900,000
56,500,000
58,300,000
71,100,000
90,600,000
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นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน
A1.3
A1.5/3
C2.2
M2.2
A1.3/1
M1.5/2
M1.5/1
รวม

21,500,000
22,800,000
39,000,000
39,600,000
24,300,000
34,800,000
33,900,000
3,493,400,000

22,800,000
24,200,000
38,300,000
38,800,000
24,800,000
32,100,000
31,200,000
3,446,300,000

หมายเหตุ (1) Knight Frank หมายถึง บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
(2) Nexus หมายถึง บริษทั เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จากัด
ราคาประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2557

เงื่อนไขกำรลงทุนในทรัพย์สินของทรัสต์
(1) เฉพาะในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก ในกรณีผู้ก่อตัง้ ทรัสต์หรือผู้จดั การกองทรัสต์ระดมทุนได้ไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนได้ทงั ้ หมดทุกรายการตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ ผู้จ ัดการกองทรัสต์สามารถเลือกลงทุน ในทรัพย์สนิ บางรายการ หรือ
ดาเนินการขอเพิกถอนการจัดตัง้ และจัดการทรัสต์ (สาหรับการลงทุนในครัง้ แรก) และดาเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้ หน่วยทรัสต์และผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์
(2) ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์สามารถระดมทุนได้เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ จะลงทุนทัง้ หมดทุก
รายการตามทีร่ ะบุไว้ดงั กล่าวข้างต้น แต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็ นบางรายการหรือทัง้ หมดทุกรายการ
เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทีก่ าหนดไว้หรือมิได้
เป็ นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือมีเหตุอ่นื ใดอันทา
ให้ทรัสต์ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์ได้ และ/หรือ
(ข) เกิดเหตุสดุ วิสยั 3ขึน้ กับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
(ค) มีเหตุอ่นื ใดทีม่ ผี ลกระทบต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเหตุดงั กล่าว
อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของทรัสต์
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการสาหรับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเข้าลงทุนครัง้ แรก
ดังต่อไปนี้ โดย

เหตุสดุ วิสยั หมายถึง เหตุใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือก่อให้เกิดผลพิบตั ซิ ง่ึ ไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้วา่ บุคคลทีป่ ระสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้ จะ
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัวไปจะท
่
าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การบัญญัตกิ ฎหมายหรือ
การดาเนินการอื่นใดของรัฐซึง่ มีผลกระทบต่อการซือ้ ขาย/เช่าทรัพย์สนิ อัคคีภยั น้าท่วม แผ่นดินไหว อุบตั เิ หตุทไ่ี ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
สงคราม ข้อจากัดทางกฎหมาย การจลาจล การก่อการร้าย หรือสาเหตุใดๆ ทีม่ ผี ลทานองเดียวกันซึง่ คูส่ ญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไม่อาจ
ควบคุมได้
3
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(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีท่ที รัพย์สนิ ทีผ่ ู้ก่อตัง้ ทรัสต์หรือ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์
ภายหลังการลงทุน โดยผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิท่จี ะปรั บเปลีย่ นข้อกาหนด
และ/หรือเงื่อนไขในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว รวมถึง
พิจารณาเจรจากับคู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องในการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนและเงินอื่น
ใด หรือข้อสัญญาหรือข้อกาหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ หลังจากทรัสต์ถูกจัดตัง้ และได้ลงทุน
ในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์ลงทุนครัง้ แรกแล้ว หากมีจานวนเงินส่วนทีเ่ หลือจากจานวนเงินทีผ่ ู้ก่อตัง้ ทรัสต์
หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจ
พิจารณาดาเนินการลดทุนและคืนเงินทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ หรือ
(2.2) พิจารณาเลิกทรัสต์ในกรณีทท่ี รัสต์ถูกจัดตัง้ แต่ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์ หาก
ทรัพย์สนิ ทีผ่ ู้ก่อตัง้ ทรัสต์หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ภายหลังการลงทุน โดยทรัสตีจะชาระบัญชีทรัสต์เพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์หรือผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
โดยรวมเป็ นสาคัญ ถึงแม้ทรัพย์สนิ ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาให้ทรัสต์ลงทุนมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ภายหลังการลงทุน ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อาจเลือกทีจ่ ะไม่ลงทุนโดยให้เลิกทรัสต์ตามข้อ (2.2) ก็ได้ ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี กู้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เลือกทีจ่ ะลงทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ประสงค์จะนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนส่วนทีเ่ หลือไปลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ อื่นนอกจากทรัพย์สนิ
ตามทีก่ าหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องได้รบั
มติเห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีส่วนได้เสียกับการลงทุนดังกล่าวในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ดังกล่าว
ในกรณีทต่ี อ้ งเลิกทรัสต์ตาม (2.2) ข้างต้น เงินลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั คืนจะเป็ นไปตามยอดเงิน
คงเหลือหลังจากการชาระบัญชี ดังนัน้ ในกรณีดงั กล่าวนี้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์จงึ อาจมีความเสีย่ งที่จะ
ได้รบั เงินลงทุนคืนในจานวนทีต่ ่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วยทรัสต์
(3) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทาให้ทรัสต์ไม่สามารถจัดตัง้ ได้ ก่อนที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะ
โอนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ไปให้แก่ทรัสตี และก่อนการลงนามในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โดยทรัสตีและ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แก่ผจู้ องซือ้ โดยผูล้ งทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมของการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์
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2.3 สรุปสำระสำคัญของสัญญำที่ทำให้ได้มำซึ่งทรัพย์สิน
ทรัสต์จะเข้าทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 1 ฉบับกับไทคอน และจะเข้าทาสัญญาเช่า
ทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ สัญญาเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง สัญญาจะซือ้ จะขายอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้าง และสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างสัญญาละ 1 ฉบับกับทีพาร์ค รวมสัญญาทัง้ สิน้ 8 ฉบับ โดย
สรุปสาระสาคัญของสัญญามีดงั ต่อไปนี้
(1)
สัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีท่ รัสต์จะเข้าทากับทีพาร์คและไทคอนทัง้ 2 ฉบับมีขอ้ สัญญาหลักใกล้เคียงกัน
โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเพียงบางประการเพิม่ เติมหรือแตกต่างกันในแต่ละสัญญา ซึ่งสรุปสาระสาคัญของข้อสัญญา
หลักมีดงั นี้
การโอนสิทธิตามสัญญา
คู่สญ
ั ญาไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิหรือหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
การเลิกสัญญา
 คู่สญ
ั ญาอาจตกลงเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ผูซ
้ ้อื อาจเลิกสัญญาฉบับนี้ในกรณีท่ผี ู้ซ้ือไม่สามารถซือ้ ทรัพย์สนิ ที่ซ้อื ขายไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีทผ่ี ซู้ อ้ื เห็นว่าทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายจะไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์ หรือผู้ซ้อื ไม่อาจปฏิบตั ิ
ตามสัญญาฉบับนี้เนื่องด้วยเหตุตามกฎหมายใดๆ หรือเหตุสดุ วิสยั 4
 หากผูข้ ายผิดสัญญาฉบับนี้ หรือผิดการรับประกัน และ/หรือคารับรองทีใ่ ห้ไว้ และ
ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีผ่ ซู้ อ้ื ได้แจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้แก้ไขผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที
 ผู้ซ้ือ อาจเลิก สัญ ญาฉบับ นี้ ใ นกรณี ท่ีผู้ข ายเข้า สู่ก ระบวนการประนอมหนี้ อยู่
ภายใต้การพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย ดาเนินการเพื่อ
เลิกกิจการ ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกจิ การต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ ผูซ้ อ้ื เห็นว่า
กระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ของผูข้ าย
 ผูซ
้ ้อื อาจเลิกสัญญาฉบับนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นผลให้ทรัพย์สนิ ที่
ซื้อ ขายด้อ ยค่ า ลงหรือ ได้ร ับ การกระทบกระเทือ นอย่ า งมีนัย สาคัญ หรือ เป็ น
อุปสรรคที่ทาให้ผซู้ ้อื เห็นว่าไม่สามารถลงทุนหรือหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่ซ้อื
ขายได้ตามวัตถุประสงค์ของทรัสต์

4

หมำยเหตุ คาว่า “เหตุสุดวิสยั ” ในสัญญาทีท่ าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ทัง้ 8 ฉบับ (ได้แก่สญ
ั ญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 1
ฉบับกับไทคอน และจะเข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ สัญญาเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง สัญญาจะ
ซื้อจะขายอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง และสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างสัญญาละ 1 ฉบับกับทีพาร์ค รวมสัญญาทัง้ สิ้น 8 ฉบับ)
หมายความถึง เหตุใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือก่อให้เกิดผลพิบตั ิซ่งึ ไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลทีป่ ระสบหรือใกล้จะประสบเหตุนนั ้ จะได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัวไปจะท
่
าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และหมายความรวมถึง การบัญญัตกิ ฎหมายหรือการดาเนินการอื่น
ใดของรัฐซึง่ มีผลกระทบต่อการซื้อขาย/เช่าทรัพย์สนิ อัคคีภยั น้ าท่วม แผ่นดินไหว อุบตั เิ หตุทไ่ี ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ สงคราม ข้อจา กัดทาง
กฎหมาย การจลาจล การก่อการร้าย หรือสาเหตุใดๆ ทีม่ ผี ลทานองเดียวกันซึง่ คู่สญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้
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การประกันภัย

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
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เนื่องจากผู้ขายได้มีการจัดทาประกันภัยในทรัพย์สนิ ที่ผู้ซ้อื จะเข้าลงทุนเป็ นการประกัน
ความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ดังนัน้ เมื่อ
มีการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้กบั ผู้ซ้อื ผู้ขายจะดาเนินการให้มีการโอนการประกันภัย
ดังกล่าวทีเ่ ป็ นสิทธิของผูข้ ายมาเป็ นสิทธิของผูซ้ อ้ื
ผู้ขายตกลงเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชาระค่า ธรรมเนียม ค่ าจดทะเบียน ภาษีอากร และ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายตามสัญญาฉบับนี้แต่
่
เพียงฝายเดียว
กฎหมายไทย

ทัง้ นี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขทีม่ เี พิม่ เติมหรือแตกต่างกันในสัญญาทัง้ 2 ฉบับมีสาระสาคัญดังนี้
(1.1) สัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของไทคอน
ผูข้ าย
บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
ผูซ้ อ้ื
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขาย
ทีด่ นิ พร้อมอาคารโรงงานดังต่อไปนี้
1. ทีด่ นิ จานวน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 9994, 14727 และ 31698 พร้อมอาคารโรงงาน
จานวน 2 หลัง ซึ่งตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ตาบลมาบยางพร อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. ทีด่ นิ จานวน 8 แปลง โฉนดเลขที่ 7435, 167086, 167088, 181769, 181770,
183315, 185321 และ 185322พร้อมอาคารโรงงานจานวน 11 หลัง ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบังและโครงการ 3) ตาบลหนองขาม ตาบลบ่อ
วิน และตาบลบึง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. ที่ดิน จานวน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 20170, 55952 และ 59721พร้อ มอาคาร
โรงงานจานวน 4 หลัง ซึง่ ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตาบลบ้าน
เลน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ทีด่ นิ ทีด่ นิ จานวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 30621พร้อมอาคารโรงงานจานวน 1 หลัง
ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ท่ี ส วนอุ ต สาหกรรมโรจนะ ต าบลบ้ า นช้ า ง อ าเภออุ ท ัย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
5. ที่ดิน จ านวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 52780 และ 52781 พร้ อ มอาคารโรงงาน
จานวน 2 หลัง ซึง่ ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
ราคาซือ้ ขาย
มูลค่าไม่เกิน 1,412,389,404 บาท
หน้าทีข่ องผูข้ าย
 ผูข้ ายตกลงจะดาเนินการจดทะเบียนภาระจายอมทีด
่ นิ โฉนดเลขที่ 20169 ซึง่ เป็ น
กรรมสิทธิข์ องผู้ขายหรือที่ดินแปลงอื่น ใดที่ไ ด้รบั การแบ่งแยกจากที่ดิน แปลง
ดังกล่าว เพื่อเป็ นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อ
ระบายน้ า ตลอดจนสาธารณู ปโภคต่างๆ สาหรับที่ดนิ โฉนดเลขที่ 20170 ให้แก่
ผูซ้ อ้ื โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ
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สาหรับทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายรายการใดทีผ่ เู้ ช่ารายย่อยสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวจากผูซ้ อ้ื ตามทีส่ ญ
ั ญาเช่าระหว่างผูข้ ายกับผูเ้ ช่ารายย่อยให้สทิ ธิไว้ ผูข้ าย
ตกลงดาเนินการดังต่อไปนี้
 หากผู้เ ช่ า รายย่ อ ยใช้ ส ิท ธิซ้ือ ทรัพ ย์ ส ิน และราคายุ ติธ รรมในวัน จด
ทะเบีย นซื้อ ขายทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ า วระหว่ า งผู้ซ้ือ กับ ผู้เ ช่ า รายย่ อ ย ณ
สานักงานที่ดนิ สูงกว่าราคาใช้สทิ ธิของผูเ้ ช่ารายย่อยตามสัญญาเช่าที่
เกี่ยวข้อง หักด้วยค่าใช้จ่ายทัง้ หลายทีเ่ กี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ ์
ทรัพ ย์สินดังกล่า ว ซึ่ง รวมถึงแต่ ไ ม่จ ากัดเพีย ง ค่า ธรรมเนี ยม ค่ าจด
ทะเบียน ภาษีอากร (“รำคำใช้สิทธิ สุทธิ ”) ผูข้ ายตกลงชาระส่วนต่าง
ระหว่างราคายุติธรรมกับราคาใช้สทิ ธิสุทธิ (“เงิ นชดเชยส่วนต่ ำง”)
ให้แก่ผซู้ อ้ื จนครบถ้วน ณ วันจดทะเบียนซือ้ ขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่
ผูเ้ ช่ารายย่อย
ทัง้ นี้ “ราคายุติธรรม” ให้หมายถึงราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้ว แต่
ราคาใดจะสูงกว่า
1. ราคาตลาดในวันจดทะเบียนซือ้ ขายทรัพย์สนิ ระหว่างผูซ้ อ้ื กับผูเ้ ช่า
รายย่อย ณ สานักงานทีด่ นิ โดยคานวณจากราคาประเมินเฉลีย่ ที่
ได้จ ากผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์สิน 2 ราย ซึ่ง ทรัสตีแ ละผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะเป็ นผู้แต่ งตัง้ โดยทรัสตีจะเป็ นผู้เสนอชื่อผู้ประเมิน
จานวน 1 ราย และผูจ้ ดั การทรัสต์จะเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูป้ ระเมินทีจ่ ะ
ได้รบั การแต่งตัง้ อีก 1 ราย หรือ
2. ต้นทุนของการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวของผูซ้ อ้ื อันได้แก่ราคา
ซือ้ ขายทรัพย์สนิ บวกค่าใช้จ่ายทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มา
ซึ่ ง ทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ า วของผู้ ซ้ื อ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง
ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ภาษีอากร
 ผูข้ ายจะจัดให้มบ
ี ญ
ั ชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา (Escrow Account)
ที่จ ะด ารงเงิ น ไว้ เ ป็ น จ านวนเท่ า กับ เงิ น ชดเชยส่ ว นต่ า งจนสิ้น สุ ด
ระยะเวลาใช้สทิ ธิ โดยจานวนเงินดังกล่าวจะมีการปรับปรุงเป็ นรายปี
เมื่อทรัสต์มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพื่อให้สะท้อนกับเงินชดเชยส่วน
ต่างซึ่งอาจเปลีย่ นไปตามราคายุติธรรมของทรัพย์สนิ และจานวนสิทธิ
ของผู้เช่าในการซือ้ ทรัพย์สนิ ซึ่งได้แก่ท่ดี นิ และอาคารโรงงาน (Option
to Buy) ทีย่ งั คงเหลืออยู่
 การจัดให้มบ
ี ญ
ั ชีดงั กล่าวพร้อมเงินจานวนไม่น้อยกว่า 21.60 ล้านบาท
ตามจานวนดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขบังคับก่อน (conditions precedent)
ในการซือ้ ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างตามสัญญาฉบับนี้

ส่วนที่ 2-2 หน้า 43 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน




หากผู้ เ ช่ า รายย่ อ ยใช้ สิท ธิซ้ือ ทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ า ว ผู้ ข ายจะใช้ค วาม
พยายามอย่ า งดี ท่ีสุ ด ในการจัด หาทรัพ ย์ สิน ประเภทโรงงานหรื อ
คลังสินค้าทีม่ รี าคา ขนาด ทีต่ งั ้ และอัตราค่าเช่าทีไ่ ม่น้อยหรือด้อยกว่า
ทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วมาเสนอให้ผู้ซ้ือ พิจ ารณาเพื่อ ลงทุ น ทดแทนโดย
ดุลพินิจของผูซ้ อ้ื
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ดังกล่าว
ให้แก่ ผู้ซ้อื หากผู้เช่า รายย่อยใช้สทิ ธิซ้อื ทรัพย์สนิ ดั ง กล่า ว และผู้ซ้ือ
ไม่ได้รบั โอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ทดแทน ณ สานักงานทีด่ นิ ได้ในวันจด
ทะเบี ย นซื้ อ ขายที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งให้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า รายย่ อ ย ณ
สานักงานทีด่ นิ ผูข้ ายตกลงจะชดเชยเงินให้กบั ผูซ้ อ้ื ตามหลักเกณฑ์การ
คานวณดังนี้
เงินชดเชย = รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ควรได้รบั – กาไรของผูซ้ อ้ื
จากการขายทรัพย์สนิ – ผลตอบแทนจากการนาเงินไปลงทุน
โดย
 “รายได้ค่ า เช่ า และค่ า บริการที่ค วรได้รบ
ั ” หมายถึง ค่าเช่าและ
ค่าบริการรายเดือนตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ณ วันใช้สทิ ธิ
ของผูเ้ ช่ารายย่อย คูณด้วยระยะเวลาชดเชย
 “ระยะเวลาชดเชย” หมายถึง ระยะเวลาตัง้ แต่วน
ั จดทะเบียนซือ้ ขาย
ที่ดินพร้อ มสิ่งปลูก สร้า งให้แ ก่ผู้เช่ ารายย่อ ย จนถึงวันที่ครบรอบ
ระยะเวลา 12 เดือ นนั บ จากวัน ที่ผู้ข ายโอนกรรมสิท ธิท์ รัพ ย์ส ิน
ดังกล่าวให้แก่ผซู้ อ้ื
 “กาไรของผูซ
้ อ้ื จากการขายทรัพย์สนิ ” หมายถึง กาไรสุทธิทางบัญชี
จากการขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
 “ผลตอบแทนจากการนาเงินไปลงทุน ” เท่ากับ ผลตอบแทนทีท
่ รัสต์
จะได้รบั จากการนาเงิน ที่ได้ร ับจากการขายทรัพ ย์สนิ ดังกล่ าวไป
ลงทุนในช่วงระยะเวลาชดเชย
ทัง้ นี้ ผู้ ข ายจะช าระเงิน ชดเชยดัง กล่ า วให้แ ก่ ผู้ซ้ือ ณ วัน ครบรอบ
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีผ่ ขู้ ายโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ดังกล่าว
ให้แก่ผซู้ อ้ื

(1.2) สัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของทีพำร์ค
ผูข้ าย
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ผูซ้ อ้ื
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขาย
ทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้าดังต่อไปนี้
1. ทีด่ นิ จานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 195062 และ 195065 พร้อมอาคารคลังสินค้า
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ราคาซือ้ ขาย
หน้าทีข่ องผูข้ าย
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จานวน 2 หลัง 4 ยูนิต ซึ่งตัง้ อยู่ท่โี ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิร์น
ซีบอร์ด 2 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. ทีด่ นิ จานวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 11303, 173839, 177126 และ 194794 พร้อม
อาคารคลั ง สิ น ค้ า จ านวน 3 หลั ง 5 ยู นิ ต ซึ่ ง ตั ้ง อยู่ ท่ี โ ครงการไทคอน
โลจิส ติค ส์ พาร์ค ศรีร าชา ต าบลสุ ร ศัก ดิแ์ ละต าบลบางพระ อ าเภอศรีร าชา
จังหวัดชลบุรี
3. ทีด่ นิ จานวน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 177198 และ 178448 พร้อมอาคารคลังสินค้า
จานวน 2 หลัง 2 ยูนิต ซึง่ ตัง้ อยู่ทโ่ี ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2
ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. ทีด
่ นิ โฉนดเลขที่ 47950 พร้อมอาคารคลังสินค้าจานวน 1 หลัง 1 ยูนิต ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี ตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี
มูลค่าไม่เกิน 1,495,405,498 บาท
 ผู้ ข ายตกลงจะด าเนิ น การจดทะเบี ย นภาระจ ายอมที่ ดิ น ดัง ต่ อ ไปนี้ ซ่ึ ง เป็ น
กรรมสิทธิข์ องผู้ขายหรือที่ดินแปลงอื่น ใดที่ไ ด้รบั การแบ่งแยกจากที่ดิน แปลง
ดังกล่าว เพื่อเป็ นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อ
ระบายน้ า ตลอดจนสาธารณู ปโภคต่างๆ สาหรับที่ดินที่ระบุ ด้านล่างให้แก่ผู้ซ้อื
โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ
ลาดับ

ทีด่ นิ ทางเข้าออก
ทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื ขาย อาคาร
โฉนดเลขที่
โฉนดเลขที่ โรงงาน
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
1.
65884
195065
W2/1
W2/2
2.
195063
195062
W5/1
W5/2
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา
3.
9052, 19948
177126
W5/1,
12891
W5/2
W5/3
4.
173837
173839, 11303 W16
5.
9052, 19948
194794
W20
12891, 8834
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2
6.
69922, 69905
178448
W2
7.
69922
177198
FZ4
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ตาบลหนองขาม
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จังหวัดชลบุรี
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สาหรับอาคารคลังสินค้าหมายเลข W20 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
ศรีราชา ซึ่งผูเ้ ช่ารายย่อยขอขยายเวลาเริม่ ต้นสัญญาเช่า ผูข้ ายตกลงรับประกัน
การมีผู้เช่าให้กบั ผู้ซ้อื ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราในสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการกับผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

(2)
สัญญำเช่ำที่ดิน
สัญญาเช่าทีด่ นิ ทีท่ รัสต์จะเข้าทากับทีพาร์คทัง้ 2 ฉบับมีขอ้ สัญญาหลักใกล้เคียงกัน โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขบาง
ประการเพิม่ เติมหรือแตกต่างกันในแต่ละสัญญา ซึง่ สรุปสาระสาคัญของข้อสัญญาหลักมีดงั นี้
สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ที่ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าให้สทิ ธิแก่ผเู้ ช่าในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าในราคาตลาด
เช่า
ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ณ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า ทัง้ นี้ หากผูเ้ ช่าประสงค์จะใช้สทิ ธิในการ
ซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ผูเ้ ช่าต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า
90 วันก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า
การต่อเติมหรือก่อสร้าง
ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างเพิม่ เติมบนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หรือ
เพิม่ เติม
ตกแต่ ง ดัดแปลง ต่ อเติมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ โดยให้
กรรมสิทธิเป็
์ นของผูเ้ ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
การโอนสิทธิการเช่าและ
 ภายในระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่มสี ท
ิ ธิโอนสิทธิหรือหน้าทีต่ ามสัญญาฉบับนี้
การให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
เช่า
ลักษณ์อกั ษรจากผูเ้ ช่า
 ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนออกให้เช่าช่วงหรือโอน
สิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้เช่า
หรือได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
การเลิกสัญญา/เลิกเช่า
 เมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลงทันที
 หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาฉบับนี้หรือผิดคารับรอง และไม่สามารถ
เยียวยาแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีค่ ่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งได้แจ้ง
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้แ ก้ไ ข คู่ส ญ
ั ญาฝ่า ยที่ไ ม่ ไ ด้ผิด สัญ ญามีส ิท ธิบ อกเลิก
สัญญาได้ทนั ทีโดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ในกรณีทท
่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใดถูกเวนคืน ผูเ้ ช่าสามารถใช้สทิ ธิในการเลิกเช่า
ทรัพย์สนิ รายการดังกล่าวได้
 ผูเ้ ช่าอาจใช้สท
ิ ธิเลิกสัญญาได้ในกรณีผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่
ภายใต้การพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย ดาเนินการเพื่อ
เลิกกิจการ ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกจิ การต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ ผูเ้ ช่าเห็นว่า
กระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ของผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ในกรณีน้ี
ถือเป็ นการเลิกสัญญาเนื่องจากความผิดของผูใ้ ห้เช่า
ผลของการเลิกสัญญา/เลิก
 เมื่อ สัญ ญาฉบับ นี้ส้น
ิ สุดลง หรือมีก ารเลิก เช่า ทรัพ ย์สนิ ที่เช่ ารายการใด ผู้เช่ า
เช่า
จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ที่เ ช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้ หมด (แล้วแต่ กรณี) คืน
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ให้แก่ผู้ใ ห้เช่า โดยที่ผู้เช่ าและบริวารของผู้เช่าจะต้องออกจากทรัพ ย์สนิ ที่เช่ า
รายการดัง กล่ า วหรือ ทัง้ หมดและจะต้ อ งขนย้ า ยทรัพ ย์สิน ของตนออกจาก
ทรัพย์สนิ ที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้ หมดภายใน 180 วันนับจากวันที่สญ
ั ญา
ฉบับ นี้ส้นิ สุด ลง หรือวัน ที่การเลิกเช่า ทรัพ ย์สนิ รายการดังกล่ าวมีผลใช้บ ังคับ
(แล้วแต่กรณี)
เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า และผูเ้ ช่าไม่ได้ใช้สทิ ธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ผูเ้ ช่า
ต้องรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดออกจากทรัพย์สนิ ที่เช่าให้เสร็จสิน้ ภายใน 180
วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีค่ ่สู ญ
ั ญา
ทัง้ สองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน โดยผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว และซาก
สิง่ ปลูกสร้างทีร่ อ้ื ถอนแล้วให้เป็ นสิทธิของผูเ้ ช่ าในการจาหน่ ายหรือดาเนินการอื่น
ใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ ช่าทัง้ หมด
ในกรณีท่สี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะ
คืนค่าเช่าในส่วนของที่ดินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ และเฉพาะกรณีทด่ี นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ผูเ้ ช่า
มีสทิ ธิเรียกให้ผใู้ ห้เช่าซือ้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของผู
์ เ้ ช่าทีต่ งั ้ อยู่
บนทรัพย์สนิ ที่เช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว ณ วันที่
สัญญาฉบับนี้ส้นิ สุดลง ทัง้ นี้ ไม่ว่ าในกรณีใด ไม่ตัดสิทธิของผู้เช่าในการเรียก
ค่าเสียหายอื่นๆ จากผูใ้ ห้เช่า (หากมี)
ทัง้ นี้ ราคาตลาดดังกล่าว ให้คานวณตามมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่
คงเหลือ ของอาคารและสิ่งปลูกสร้า ง ณ วันที่ผู้เ ช่ าใช้สิทธิเ รีย กให้ผู้ใ ห้เ ช่า ซื้อ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ ได้จากมูลค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการประเมินของผูป้ ระเมิน
ค่าทรัพย์สนิ ซึง่ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยแต่งตัง้ ฝา่ ยละ 1 ราย

ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงเนื่องจากความผิดของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่ต้องคืนค่า
เช่าให้แก่ผเู้ ช่าและไม่ตดั สิทธิผใู้ ห้เช่าในการเรียกค่าเสียหายจากผูเ้ ช่า (หากมี)
 ในกรณีทผ
่ี เู้ ช่าใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
รายการดังกล่าวถูกเวนคืน ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผเู้ ช่า ภายใน 30 วัน
นับจากวันทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั เงินทีไ่ ด้รบั จากการเวนคืน โดยค่าเช่าทีจ่ ะคืนจะคานวณ
ตามหลักเกณฑ์การคานวณดังนี้
มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ทีค่ งเหลือ
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั
ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูกเวนคืน ณ วันทีถ่ ูก
ค่าเช่าทีจ่ ะคืน
จากการเวนคืน
เวนคืน
x
=
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูก
มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูกเวนคืน
เวนคืน
ณ วันทีถ่ ูกเวนคืน
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หน้าทีข่ องผูใ้ ห้เช่า

หน้าทีข่ องผูเ้ ช่า
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี ูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลือของทรัพย์สนิ ที่เช่า
มากกว่ามูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ทรัพย์สนิ ที่เช่าถูก
เวนคืน ผูใ้ ห้เช่าจะคืนค่าเช่าให้แก่ผเู้ ช่าเท่ากับจานวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการเวนคืน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
อนึ่ง หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันในเรื่องการกาหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงิน
สด (DCF) ทีค่ งเหลือของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูกเวนคืน ณ วันทีถ่ ูกเวนคืนและ/หรือ
มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันทีถ่ ูกเวนคืน คู่สญ
ั ญาตกลงให้
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ ฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่า
ดังกล่าว และคู่สญ
ั ญาตกลงใช้มูลค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการประเมินของผูป้ ระเมินค่า
ทรัพย์สนิ ทัง้ สองรายเป็ นฐานในการคานวณค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้เช่าตาม
หลักเกณฑ์การคานวณดังกล่าวข้างต้น
 ผูใ้ ห้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่า ตลอดจนกระทาการใดๆ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อ ทรัพย์สนิ ที่เช่า เว้นแต่ จ ะ
ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ ช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือเว้นแต่เป็ นการดาเนินการ
เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาฉบับนี้
 ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะไม่โอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่าให้แก่บุคคลใดตลอดระยะเวลาที่
เช่า เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูเ้ ช่า
 ผู้ใ ห้เ ช่ า ตกลงส่ ง มอบเงิน เอกสาร หรือ สิง่ ของใดๆ ก็ต ามที่เ ป็ นของผู้เ ช่ า อัน
เกี่ ย วเนื่ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ได้ ร ั บ จากผู้ เ ช่ ารายย่ อ ยหรื อ
บุคคลภายนอกนับตัง้ แต่หรือภายหลังวันจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผเู้ ช่าภายใน 30
วันนับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั มอบเงิน เอกสาร หรือสิง่ ของดังกล่าว
ผูเ้ ช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์หรือการดาเนินการใดๆ ที่
เกีย่ วข้องเท่านัน้
กฎหมายไทย

ทัง้ นี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขทีม่ เี พิม่ เติมหรือแตกต่างกันในสัญญาทัง้ 2 ฉบับมีสาระสาคัญดังนี้
(2.1) สัญญำเช่ำที่ดินในโครงกำรไทคอน โลจิ สติ คส์ พำร์ค บำงนำ
ผูใ้ ห้เช่า
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ผูเ้ ช่า
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ทีด่ นิ จานวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 29466 ซึง่ ตัง้ อยู่ทโ่ี ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บาง
นา ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี
ค่าเช่า
ไม่เกิน 19,381,580 บาท
การเลิกเช่าเพิม่ เติม
ในกรณี เ หตุ สุด วิสยั อัน เป็ น ผลให้ท รัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ด้อ ยค่ า ลงอย่ า งมีนัย สาคัญ หรือ เป็ น
อุ ป สรรคที่ท าให้ ผู้ เ ช่ า ไม่ ส ามารถลงทุ น หรือ หาประโยชน์ ใ นทรัพ ย์ สิน ที่ เ ช่ า ได้ ต าม
วัตถุประสงค์ของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าอาจใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ที่
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หน้าทีข่ องผูใ้ ห้เช่า

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

เช่ารายการใดเสียหายหรือสูญหายทัง้ หมด ให้การเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าระงับลงทันที โดย
เหตุการณ์ดงั กล่าวต้องไม่ได้เกิดจากความผิดของผูใ้ ห้เช่าหรือผูเ้ ช่า
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรือในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ที่
เช่าเสียหายหรือสูญหายทัง้ หมดโดยทีไ่ ม่ใช่ความผิดของผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าตกลงคืน
ค่าเช่าในส่วนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้แก่ผเู้ ช่าตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ และผูเ้ ช่ามี
สิท ธิเ รีย กให้ผู้ใ ห้เ ช่ า ซื้อ อาคารและสิ่ง ปลู ก สร้า งที่เ ป็ น กรรมสิท ธิข์ องผู้เ ช่ า ที่ตัง้ อยู่บ น
ทรัพย์สนิ ที่เช่า ในราคาตลาดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว ณ วันที่การเลิกเช่ า
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ามีผลใช้บงั คับ
ทัง้ นี้ ราคาตลาดดังกล่าว ให้คานวณตามมูลค่ าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ทีค่ งเหลือของ
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ณ วันทีผ่ เู้ ช่าใช้สทิ ธิเรียกให้ผใู้ ห้เช่าซือ้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่
ได้จากมูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ซึ่งคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่าย
แต่งตัง้ ฝา่ ยละ 1 ราย
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่า บริวารของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่ารายย่อย และบริวารของผูเ้ ช่ารายย่อย มีสทิ ธิ
ในการใช้ทด่ี นิ ตามโฉนดเลขที่ 1225 และ 34686 ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิของผู
้ให้เช่าหรือที่ดนิ
์
แปลงอื่นใดที่ไ ด้รบั การแบ่ งแยกจากที่ดิน ดัง กล่า ว เพื่อ เป็ นทางเข้าออก ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ สาหรับทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 29466 ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ

(2.2) สัญญำเช่ำที่ดินในโครงกำรไทคอน โลจิ สติ คส์ พำร์ค บำงพลี 1
ผูใ้ ห้เช่า
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ผูเ้ ช่า
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
บางส่วนของทีด่ นิ จานวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 18789, 18790, 18791 และ 18792 ซึ่ง
ตัง้ อยู่ท่ีโ ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 28 ปี โดยสิน้ สุดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586
ค่าเช่า
ไม่เกิน 70,048,177 บาท
การเลิกเช่าเพิม่ เติม
 หากมีการเลิกเช่ าทรัพ ย์สน
ิ ที่เช่าทุกรายการตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ สัญญา
ฉบับนี้จะสิน้ สุดลงในวันทีก่ ารเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการสุดท้ายมีผลใช้บงั คับ
 ในกรณีเหตุสุดวิสยั อันเป็ นผลให้ทรัพย์สน
ิ ที่เช่ารายการใดตามสัญญานี้/สัญญา
เช่าช่วงทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ไม่ว่าฉบับใดด้อยค่า
ลงอย่ า งมีนัย สาคัญ หรือ เป็ น อุ ป สรรคที่ท าให้ผู้เ ช่ า ไม่ ส ามารถลงทุ น หรือ หา
ประโยชน์ ใ นทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า รายการใดตามสัญ ญานี้ / สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ดิน ใน
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ไม่ว่าฉบับใดได้ตามวัตถุประสงค์
ของผูเ้ ช่า หรือในกรณีอ่นื ใดซึง่ ผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่
ว่ า รายการใดรายการหนึ่ ง หรือ ทัง้ หมดตามสัญ ญานี้ / สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ดิน ใน
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ไม่ว่าฉบับใดได้ตามวัตถุประสงค์
ของผู้เช่า โดยไม่ว่าในกรณีใดข้างต้นผู้ให้เช่าไม่สามารถแก้ไขเยียวยาให้ผู้เช่า
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หน้าทีข่ องผูเ้ ช่า

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

สามารถกลับเข้าไปใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สนิ ดังกล่ าวได้ภายใน 3 เดือนนับแต่
วันทีผ่ ู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว ผู้เช่าอาจใช้สทิ ธิเลิกเช่า
ทรัพ ย์สิน ที่เช่ า รายการดัง กล่ า วหรือ รายการอื่น ใดไม่ ว่า ทัง้ หมดหรือ บางส่ว น
(แล้วแต่กรณี) ได้ตามทีผ่ เู้ ช่าเห็นสมควร
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือเนื่องจาก
ผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ช่า หรือในกรณีท่ี
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใดเสียหายหรือสูญหายทัง้ หมดโดยทีไ่ ม่ใช่ความผิดของผูใ้ ห้เช่าและ
ผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าตกลงคืนค่าเช่าในส่วนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการดังกล่าวให้แก่ผเู้ ช่าตามสัดส่วน
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่า บริวารของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่ารายย่อย และบริวารของผูเ้ ช่ารายย่อย มีสทิ ธิ
ในการใช้ทด่ี นิ ตามโฉนดเลขที่ 18785, 18786, 18787 และ 18788 และโฉนดเลขที่ 18789,
18790, 18791 และ 18792 ส่วนที่ผเู้ ช่ามิได้เช่า ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของผู
้ให้เช่าหรือที่ดนิ
์
แปลงอื่นใดที่ไ ด้รบั การแบ่ งแยกจากที่ดิน ดัง กล่า ว เพื่อ เป็ นทางเข้าออก ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่ อระบายน้ า ตลอดจนสาธารณู ป โภคต่ า งๆ สาหรับ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนใดๆ
ผูเ้ ช่าตกลงให้ผใู้ ห้เช่ารวมถึงผูเ้ ช่ารายย่อยและบริวาร มีสทิ ธิใช้ทด่ี นิ ทีเ่ ช่าได้แก่ ทีด่ นิ โฉนด
เลขที่ 18790 ส่วนที่แบ่งเช่า เฉพาะพื้นที่ส่วนที่จาเป็ นและสมควร เพื่อเป็ นทางเข้าออก
ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ า ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดย
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทาการใดๆ อันกระทบต่อการใช้งานที่ดนิ ที่เช่า
ของผูเ้ ช่า ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่าตกลงชาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่าตามทีก่ าหนดในสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ
ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ฉบับที่ 2

(3)
สัญญำจะซื้อจะขำยอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงของทีพำร์ค
สัญญาจะซือ้ จะขายอาคารและสิง่ ปลูกสร้างของทีพาร์คทีท่ รัสต์จะเข้าทากับทีพาร์คมีสรุปสาระสาคัญดังนี้
ผูข้ าย
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ผูซ้ อ้ื
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขาย
อาคารคลังสินค้าจานวน 4 ยูนิตซึง่ ตัง้ อยู่ทโ่ี ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ตาบล
บางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ราคาซือ้ ขาย
มูลค่าไม่เกิน 88,293,864 บาท
การประกันภัย
เนื่องจากผู้ขายได้มกี ารจัดทาประกันภัยในทรัพย์สนิ ที่ผู้ซ้อื จะเข้าลงทุนเป็ นการประกัน
ความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ดังนัน้ เมื่อมี
การขายทรัพย์สิน ดังกล่ า วให้ก ับ ผู้ซ้ือ ผู้ข ายจะดาเนิน การให้มี ก ารโอนการประกัน ภัย
ดังกล่าวทีเ่ ป็ นสิทธิของผูข้ ายมาเป็ นสิทธิของผูซ้ อ้ื
การโอนสิทธิตามสัญญา คู่สญ
ั ญาไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิหรือหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
การเลิกสัญญา
 คู่สญ
ั ญาอาจตกลงเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ผูซ
้ ้อื อาจเลิกสัญญาฉบับนี้ในกรณีท่ผี ู้ซ้อื ไม่สามารถซือ้ ทรัพย์สนิ ที่ซ้อื ขายไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีทผ่ี ซู้ อ้ื เห็นว่าทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายจะไม่ก่อให้เกิด
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หน้าทีข่ องผูข้ าย

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์ หรือผู้ซ้อื ไม่อาจปฏิบตั ิ
ตามสัญญาฉบับนี้เนื่องด้วยเหตุตามกฎหมายใดๆ หรือเหตุสดุ วิสยั
 หากผูข้ ายผิดสัญญาฉบับนี้ หรือผิดการรับประกัน และ/หรือคารับรองทีใ่ ห้ไว้ และ
ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีผ่ ซู้ อ้ื ได้แจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้แก้ไขผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที
 ผู้ซ้ือ อาจเลิก สัญ ญาฉบับ นี้ ใ นกรณี ท่ีผู้ข ายเข้า สู่ก ระบวนการประนอมหนี้ อยู่
ภายใต้การพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย ดาเนินการเพื่อ
เลิกกิจการ ยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ ผูซ้ อ้ื เห็นว่า
กระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ของผูข้ าย
 ผูซ
้ ้อื อาจเลิกสัญญาฉบับนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นผลให้ทรัพย์สนิ ที่
ซื้อขาย และ/หรือที่ดินอันเป็ นทรัพย์สนิ ที่เช่า ตามสัญ ญาเช่าที่ดิน ในโครงการ
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ด้อยค่าลงหรือได้รบั การกระทบกระเทือนอย่าง
มีนั ย ส าคัญ หรือ เป็ น อุ ป สรรคที่ท าให้ ผู้ ซ้ือ เห็น ว่ า ไม่ ส ามารถลงทุ น หรือ หา
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายได้ตามวัตถุประสงค์ของทรัสต์
 ผูซ
้ อ้ื อาจเลิกสัญญาฉบับนี้ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วนในกรณีท่ผี ู้ ขายไม่สามารถจด
ทะเบียนให้เช่าทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ให้แก่ผซู้ อ้ื
สาหรับอาคารคลังสินค้าหมายเลข DG1/1 – DG1/4 ทีต่ งั ้ อยู่ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์
พาร์ค บางนา ซึง่ ผูเ้ ช่ารายย่อยได้ขอปรับลดอัตราค่าเช่า ผูข้ ายตกลงรับประกันการมีผเู้ ช่า
ให้กบั ผูซ้ อ้ื ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 165 บาทต่อตารางเมตรเป็ นระยะเวลา 12
เดือน นับจากวันทีโ่ อนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายให้แก่ผซู้ อ้ื
ผู้ขายตกลงเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชาระค่า ธรรมเนียม ค่ าจดทะเบียน ภาษีอากร และ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายตามสัญญาฉบับนี้แต่
เพียงฝา่ ยเดียว
กฎหมายไทย

(4)
สัญญำเช่ำช่วงที่ดินในโครงกำรไทคอน โลจิ สติ คส์ พำร์ค บำงพลี 1
สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ทีท่ รัสต์จะเข้าทากับทีพาร์คมีจานวน 2 ฉบับซึง่ มีขอ้
สัญญาเช่นเดียวกัน โดยแตกต่างกันเพียงรายการทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงและค่าเช่าช่วง และข้อกาหนดเพิม่ เติมเล็กน้อย ซึง่
สรุปสาระสาคัญมีดงั นี้
ผูใ้ ห้เช่า
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ผูเ้ ช่า
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
ระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 28 ปี โดยสิน้ สุดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586
เงินตอบแทนการเช่าและ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ค่าเช่า
1. เงินตอบแทนการเช่า ไม่เกิน 142,167,877 บาท โดยจะชาระให้แก่ผู้ให้เช่าทัง้
จานวนในวันจดทะเบียนการเช่า
2. ค่าเช่า โดยจะชาระเป็ นรายปี ให้กบั ผู้ให้เช่า ตามอัตราที่ผู้ให้เช่าได้ชาระให้กบั
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การต่อเติมหรือก่อสร้าง
เพิม่ เติม
การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่
เช่า

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

เจ้าของทีด่ นิ ตามสัญญาเช่าหลัก
ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างเพิม่ เติมบนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หรือ
ตกแต่ ง ดัดแปลง ต่ อเติมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างเพิ่มเติมบนทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ โดยให้
กรรมสิทธิเป็
์ นของผูเ้ ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
 ภายในระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่มสี ท
ิ ธิโอนสิทธิหรือหน้าทีต่ ามสัญญาฉบับนี้
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูเ้ ช่า
 ผูเ้ ช่าสามารถนาทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนออกให้เช่าช่วงหรือโอน
สิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้เช่า
หรือได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
 เมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลงทันที
 หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาฉบับนี้หรือผิดคารับรอง และไม่สามารถ
เยียวยาแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีค่ ่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งได้แจ้ง
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้แ ก้ไ ข คู่ส ญ
ั ญาฝ่า ยที่ไ ม่ ไ ด้ผิด สัญ ญามีส ิท ธิบ อกเลิก
สัญญาได้ทนั ทีโดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ผูเ้ ช่าอาจใช้สท
ิ ธิเลิกเช่าได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ในกรณีเหตุสุดวิสยั อันเป็ นผลให้ทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่ารายการใดตามสัญญา
เช่า/สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
ไม่ว่าฉบับใดด้อยค่าลงอย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็ นอุปสรรคทีท่ าให้ผเู้ ช่า
ไม่ สามารถลงทุ นหรือ หาประโยชน์ ใ นทรัพ ย์สิน ที่เ ช่า รายการใดตาม
สัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงที่ดินในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
บางพลี 1 ไม่ว่าฉบับใดได้ตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ช่า หรือในกรณีอ่นื ใด
ซึ่ง ผู้เ ช่ า ไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ใ นทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ไม่ ว่ า รายการใด
รายการหนึ่งหรือทัง้ หมดตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ในโครงการ
ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ไม่ว่าฉบับใดได้ตามวัตถุประสงค์
ของผู้เช่า โดยไม่ว่าในกรณีใดข้างต้นผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถแก้ไขเยียวยา
ให้ผเู้ ช่าสามารถกลับเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ดัง กล่าวได้ภายใน
3 เดือนนับแต่วนั ทีผ่ เู้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว ผู้
เช่าอาจใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการดังกล่าวหรือรายการอื่นใด
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน (แล้วแต่กรณี) ได้ตามทีผ่ เู้ ช่าเห็นสมควร
 ในกรณีท่ท
ี รัพย์สนิ ที่เช่ารายการใดถูกเวนคืน ผู้เช่าสามารถใช้สทิ ธิใน
การเลิกเช่าทรัพย์สนิ รายการดังกล่าวได้
 ในกรณี ท่ีท รัพ ย์ ส ิน ที่เ ช่ า รายการใดเสีย หายหรือ สูญ หายทัง้ หมด ให้ก ารเช่ า
ทรัพย์สนิ รายการดังกล่าวระงับลงทันที โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวต้องไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของผูใ้ ห้เช่าหรือผูเ้ ช่า
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ผลของการเลิกสัญญา/เลิก
เช่า











ผูเ้ ช่าอาจใช้สทิ ธิเลิกสัญญาได้ในกรณีผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่
ภายใต้การพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย ดาเนินการเพื่อ
เลิกกิจการ ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกจิ การต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ ผูเ้ ช่าเห็นว่า
กระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ของผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ในกรณีน้ี
ถือเป็ นการเลิกสัญญาเนื่องจากความผิดของผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่าอาจใช้สทิ ธิเลิกสัญญาได้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าไม่สามารถจดทะเบียนให้เช่า และ/
หรื อ เช่ า ช่ ว งที่ ดิ น และ/หรือ อาคารในโครงการไทคอน โลจิ ส ติ ค ส์ พาร์ ค
บางพลี 1 ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ สัญญาเช่าช่ วงที่ดนิ ฉบับใด และ/หรือสัญญาเช่า
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 (แล้วแต่
กรณี) ให้แก่ผเู้ ช่า
เมื่อ สัญญาฉบับนี้ส้นิ สุดลง หรือมีก ารเลิก เช่า ทรัพ ย์สนิ ที่เช่ ารายการใด ผู้เช่ า
จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ที่เ ช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้ หมด (แล้วแต่ กรณี) คืน
ให้แก่ผู้ใ ห้เช่า โดยที่ผู้เช่ าและบริวารของผู้เช่าจะต้องออกจากทรัพ ย์สนิ ที่เช่ า
รายการดัง กล่ า วหรือ ทัง้ หมดและจะต้ อ งขนย้ า ยทรัพ ย์สิน ของตนออกจาก
ทรัพย์สนิ ที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้ หมดภายใน 180 วันนับจากวันที่สญ
ั ญา
ฉบับ นี้ส้นิ สุด ลง หรือวัน ที่การเลิกเช่า ทรัพ ย์สนิ รายการดังกล่ าวมีผลใช้บ ังคับ
(แล้วแต่กรณี)
เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า และผูเ้ ช่าไม่ได้ใช้สทิ ธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ผูเ้ ช่า
ต้องรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดออกจากทรัพย์สนิ ที่เช่าให้เสร็จสิน้ ภายใน 180
วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการเช่า หรือภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีค่ ่สู ญ
ั ญา
ทัง้ สองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน โดยผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว และซาก
สิง่ ปลูกสร้างทีร่ อ้ื ถอนแล้วให้เป็ นสิทธิของผู้เช่าในการจาหน่ ายหรือดาเนินการอื่น
ใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ ช่าทัง้ หมด
ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงเนื่องจากความผิดของผูใ้ ห้เช่า ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณี
ที่เกิดจากความผิดของเจ้าของที่ดนิ ผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ทัง้ นี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เช่าในการเรียก
ค่าเสียหายอื่นๆ จากผูใ้ ห้เช่า (หากมี)
ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงเนื่องจากความผิดของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่ต้องคืนค่า
เช่าให้แก่ผเู้ ช่าและไม่ตดั สิทธิผใู้ ห้เช่าในการเรียกค่าเสียหายจากผูเ้ ช่า (หากมี)
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือ
เนื่องจากผูเ้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้
เช่า อันเป็ นผลจากความผิดของผูใ้ ห้เช่า หรือในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใด
เสียหายหรือสูญหายทัง้ หมดโดยที่ไม่ใช่ค วามผิดของผู้ให้เช่าและผู้เช่า ผูใ้ ห้เช่า
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หน้าทีข่ องผูใ้ ห้เช่า

หน้าทีข่ องผูเ้ ช่า
สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ที่
เช่า

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ตกลงคืนค่าเช่าในส่วนทรัพย์สนิ ที่เช่ารายการดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าตามสัดส่วน
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
 ผูใ้ ห้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่า ตลอดจนกระทาการใดๆ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อ ทรัพย์สนิ ที่เช่า เว้นแต่ จ ะ
ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ ช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือเว้นแต่เป็ นการดาเนินการ
เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาฉบับนี้
 ผู้ใ ห้เ ช่ า ตกลงส่ ง มอบเงิน เอกสาร หรือ สิง่ ของใดๆ ก็ต ามที่เ ป็ นของผู้เ ช่ า อัน
เกี่ ย วเนื่ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ได้ ร ั บ จากผู้ เ ช่ า รายย่ อ ยหรื อ
บุคคลภายนอกนับตัง้ แต่หรือภายหลังวันจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผเู้ ช่าภายใน 30
วันนับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั มอบเงิน เอกสาร หรือสิง่ ของดังกล่าว
 ในกรณีทผ
่ี ใู้ ห้เช่าได้รบั การบอกกล่าว แจ้ง เตือน หรือถูกเรียกร้องหรือทวงถามไม่
ว่าด้วยวาจาหรือหนังสือจากเจ้าของทีด่ นิ อันเป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าอันเกีย่ วเนื่องกับ
เหตุผดิ สัญญาเช่าระหว่างเจ้าของทีด่ นิ กับผู้ให้เช่าใดๆ หรือผู้ให้เช่าทราบว่าตน
ไม่/จะไม่สามารถปฏิบตั ติ าม หรือมี/จะมีเหตุผดิ สัญญาเช่าดังกล่าวไม่ว่าอย่างใดๆ
ผูใ้ ห้เช่าตกลงแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบเป็ นหนังสือโดยเร็วทีส่ ุด ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินภายใน
3 วัน นั บ จากวัน ที่ผู้ใ ห้เ ช่ า ทราบหรือ ควรจะทราบเหตุ ด ัง กล่ า ว เพื่อ ให้ผู้เ ช่ า
สามารถเยีย วยาเหตุ ผิด สัญญาดัง กล่า วกับ เจ้า ของที่ดิน โดยตรง และในกรณี
ดังกล่าวหรือในกรณีทผ่ี เู้ ช่าได้รบั การบอกกล่าว แจ้ง เตือน หรือถูกเรียกร้องหรือ
ทวงถามดังกล่าวจากเจ้าของทีด่ นิ โดยตรง หากผูเ้ ช่าร้องขอ หรือผูใ้ ห้เช่าตกลงจะ
ดาเนินการโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้แก่ผเู้ ช่า หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้
ผู้เช่า เข้าเป็ นผู้เช่าทรัพย์สนิ ที่เ ช่ากับ เจ้า ของที่ดินโดยตรงภายในเวลาที่ผู้เช่ า
กาหนด โดยไม่ว่าในกรณีใด ผูใ้ ห้เช่าตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีผ่ ู้
เช่าเสียไปในการดาเนินการดังกล่าวให้แก่ผเู้ ช่าทัง้ หมด ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิของผูเ้ ช่า
ในการเรียกค่าเสียหายอื่นๆ จากผูใ้ ห้เช่า (หากมี)
 ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผู้เช่า บริวารของผู้ เช่า ผู้เช่ารายย่อย และบริวารของผูเ้ ช่าราย
ย่อย มีสทิ ธิในการใช้ท่ดี ินตามโฉนดเลขที่ 18785, 18786, 18787 และ 18788
และโฉนดเลขที่ 18790 ส่วนที่ผู้เช่ามิได้เช่าซึ่งเป็ นกรรมสิทธิข์ องผู้ให้เช่าหรือ
ที่ดินแปลงอื่นใดที่ไ ด้รบั การแบ่ง แยกจากที่ดิน ดัง กล่า ว เพื่อเป็ นทางเข้าออก
ทางเดิ น ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา โทรศั พ ท์ ท่ อ ระบายน้ า ตลอดจน
สาธารณู ป โภคต่ า งๆ สาหรับ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ตลอดอายุ ส ัญ ญาเช่ า โดยไม่ คิด
ค่าตอบแทนใดๆ
ผูเ้ ช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์หรือการดาเนินการใดๆ ที่
เกีย่ วข้องเท่านัน้
หากผูใ้ ห้เช่าได้ใช้สทิ ธิซอ้ื ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าจากเจ้าของทีด่ นิ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้
เช่าให้สทิ ธิแก่ผเู้ ช่าในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าในราคาตลาดของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ณ วันสิน้ สุด
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กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
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ระยะเวลาการเช่า ทัง้ นี้ หากผูเ้ ช่าประสงค์จะใช้สทิ ธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ที่เช่า ผูเ้ ช่าต้องแจ้ง
ให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลา
การเช่า
กฎหมายไทย

สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและค่าเช่าของสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวแต่ละฉบับ รวมถึงข้อกาหนดเพิม่ เติม มีรายละเอียดดังนี้
(4.1) สัญญำเช่ำช่วงฉบับที่ 1
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ทีด่ นิ จานวน 7 แปลง โฉนดเลขที่ 2805, 2806, 18808, 18811, 18812, 60713 และ
60714 ซึง่ ตัง้ อยู่ทโ่ี ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ตาบลบางเสาธง อาเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ
การเลิกเช่าเพิม่ เติม
หากมีการเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทุกรายการตามทีร่ ะบุในสัญญา สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลง
ในวันทีก่ ารเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการสุดท้ายมีผลใช้บงั คับ
หน้าทีข่ องผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าตกลงให้ผใู้ ห้เช่ารวมถึงผูเ้ ช่ารายย่อยและบริวาร มีสทิ ธิใช้ทด่ี นิ ทีเ่ ช่าได้แก่ ทีด่ นิ โฉนด
เลขที่ 2806 เฉพาะพื้น ที่ส่วนที่จ าเป็ นและสมควร เพื่อเป็ น ทางเข้า ออก ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพ ท์ ท่ อ ระบายน้ า ตลอดอายุ ส ัญ ญาเช่ า โดยจะต้ อ งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทาการใดๆ อันกระทบต่อการใช้งานทีด่ นิ ที่เช่าของผูเ้ ช่า
ทัง้ นี้ ผู้ใ ห้เ ช่ า ตกลงช าระค่ า ใช้จ่ า ยให้แ ก่ ผู้เ ช่ า ตามที่ก าหนดในสัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ดิน ใน
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ฉบับที่ 2
(4.2) สัญญำเช่ำช่วงฉบับที่ 2
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
บางส่ว นของที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 60712 ซึ่ง ตัง้ อยู่ท่โี ครงการไทคอน โลจิสติค ส์
พาร์ค บางพลี 1 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สิทธิในการซือ้ /เช่าอาคาร ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าประสงค์จะขายหรือนาอาคารคลังสินค้าหมายเลข W5 ในโครงการไทคอน
คลังสินค้าหมายเลข W5 โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 และทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ออกให้เช่าเพื่อให้ผเู้ ช่านาไปให้เช่าช่วงต่อ
ในโครงการไทคอน
ผูใ้ ห้เช่าต้องเสนอขายหรือให้เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนโดยแจ้งเงื่อนไขและราคา
โลจิสติคส์ พาร์ค
เป็ นหนังสือให้แก่ผเู้ ช่า หากผูเ้ ช่าปฏิเสธหรือไม่ตอบรับภายใน 30 วัน ผูใ้ ห้เช่าจึงจะขาย
บางพลี 1
หรือให้เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวแก่บุคคลอื่นได้
หน้าทีข่ องผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าตกลงให้ผใู้ ห้เช่ารวมถึงผูเ้ ช่ารายย่อยและบริวาร มีสทิ ธิใช้ทด่ี นิ ทีเ่ ช่าได้แก่ ทีด่ นิ โฉนด
เลขที่ 60712 ส่วนที่แบ่งเช่า เฉพาะพื้นที่ส่วนที่จาเป็ นและสมควร เพื่อเป็ นทางเข้าออก
ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ า ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดย
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทาการใดๆ อันกระทบต่อการใช้งานทีด่ นิ ที่เช่า
ของผูเ้ ช่า ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่าตกลงชาระค่าใช้จ่ายในอัตราดังต่อไปนี้ให้แก่ผเู้ ช่าตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่าเพื่อเป็ นการตอบแทนการใช้พน้ื ทีด่ งั กล่าว
 เดือ นละ 1,000 บาทต่ อ ไร่ ข องพื้น ที่ท่ีดิน อัน เป็ น ที่ก่ อ สร้ า งของคลัง สิน ค้า W5
สาหรับช่วงเวลาทีก่ ่อสร้างคลังสินค้า W5 จนกว่าจะแล้วเสร็จและมีผู้เช่ารายย่อย
แล้ว
 เดือนละ 10 บาทต่อตารางเมตรของพืน
้ ทีเ่ ช่าคลังสินค้า W5 ดังกล่าว ตามสัญญา
เช่าระหว่างผูใ้ ห้เช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อย สาหรับช่วงเวลาทีค่ ลังสินค้า W5 ดังกล่าวมีผู้
เช่ารายย่อยแล้ว
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ทัง้ นี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขทีม่ เี พิม่ เติมหรือแตกต่างกันในสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีท่ รัสต์จะเช่าช่วงแต่ ละฉบับ มีสาระสาคัญดังนี้
(ก) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556 ระหว่ำงนำงธมน จิ รำธนันต์ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ และที
พำร์คในฐำนะผูเ้ ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2806 เลขที่ดนิ 97 หน้าสารวจ 410 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีป่ ระมาณ 34 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586
การต่อสัญญาเช่า
ในกรณีทค่ี รบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้แล้ว หากผูใ้ ห้เช่าตกลงทีจ่ ะให้
เช่าที่ดนิ ตามสัญญานี้อกี เป็ นระยะเวลา 30 ปี ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าสามารถที่จะเช่า
ที่ดิน แปลงนี้ ไ ด้ก่ อ นผู้เ ช่ า รายอื่น ๆ ในราคาและเงื่อ นไขเดีย วกับ ที่เ สนอการเช่ า แก่
บุค คลภายนอกอื่น โดยผู้ใ ห้เช่ า จะแจ้ง เป็ น หนัง สือ ให้ผู้เช่ า ได้ท ราบล่ ว งหน้ า ภายใน
กาหนด 90 วัน หากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงทีจ่ ะเช่าต่อไป ผูใ้ ห้เช่าสามารถ
ทีจ่ ะทาสัญญาเช่าระยะยาวในทีด่ นิ แปลงดังกล่าวกับบุคคลภายนอกในราคาและเงื่อนไข
เดียวกับทีเ่ สนอแก่ผเู้ ช่าได้ทนั ที
ค่าเช่า
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 10 เดือนมีนาคม ของทุกๆ ปี ในอัตราดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่าต่อปี (บาท)

3 ปี

2556 - 2559

3,774,600.00

3 ปี

2559 - 2562

4,152,060.00

3 ปี
3 ปี

2562 - 2565
2565 - 2568

4,567,266.00
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
สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
การเลิกสัญญา
 ในกรณีทผ
่ี ู้รบั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า และผู้ให้เช่าได้แจ้งให้ผเู้ ช่า
ทราบแล้ว ผูเ้ ช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
ส่วนที่ 2-2 หน้า 56 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

 หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาฉบับนี้ และไม่ดาเนินการแก้ไขภายใน
30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าวจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สญ
ั ญาอีก
ฝา่ ยหนึ่งนัน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
(ข) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยภูวเดช ดลฤทธิ์ อำชำ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ
และทีพำร์คในฐำนะผูเ้ ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2556
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 2805 เลขที่ดนิ 35 ตาบลบางเสาธง (เสาธง) อาเภอบางพลี (บางพลี
ใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ตามโฉนด 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586
ค่าเช่า
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 25 เดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอัตราดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่าต่อปี (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

สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
การเลิกสัญญา
 ในกรณีทผ
่ี รู้ บั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่ยอมชาระค่า
เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
 หากผูเ้ ช่าผิดนัดไม่ชาระค่าเช่า หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดให้ถอื ว่าสัญญาฉบับ
นี้เป็ นอันสิน้ สุด โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
หมายเหตุ
ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่านาเอาอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ไปจานองหรือเป็ นประกันหนี้ แต่ผเู้ ช่าต้องแจ้งรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบล่วงหน้ าทุกครัง้ โดยการจานองหรือการประกันหนี้ดงั กล่าวผู้เช่าจะต้องทาการ
ไถ่ถอนการจานองหรือประกันหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ปลอดจากการจานอง

ส่วนที่ 2-2 หน้า 57 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

และ/หรือ การประกันหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2586
(ค) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำงสำวเพชรี เอกบุญยืน ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ
และทีพำร์คในฐำนะผูเ้ ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่ วันที่ 30 พฤษภำคม 2556
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 60714 เลขทีด่ นิ 103 ตาบลบางเสาธง (เสาธง) อาเภอบางพลี (บางพลี
ใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ตามโฉนด 2 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586
ค่าเช่า
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 25 เดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอัตราดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่าต่อปี (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

สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
การเลิกสัญญา
 ในกรณีทผ
่ี รู้ บั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่ยอมชาระค่า
เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
 หากผูเ้ ช่าผิดสัญญาไม่ชาระค่าเช่า ผูใ้ ห้เช่ามีสท
ิ ธิบอกเลิกสัญญา
หมายเหตุ
ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่านาเอาอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ไปจานองหรือเป็ นประกันหนี้ แต่ผเู้ ช่าต้องแจ้งรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบล่วงหน้ าทุกครัง้ โดยการจานองหรือการประกันหนี้ดงั กล่าวผู้เช่าจะต้องทาการ
ไถ่ถอนการจานองหรือประกันหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ปลอดจากการจานอง
และ/หรือ การประกันหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2586
(ง) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยสุชำติ เฉลิ มกำญจนำ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ และที
พำร์คในฐำนะผูเ้ ช่ำจดทะเบียนกำรเช่ำเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556
ส่วนที่ 2-2 หน้า 58 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ระยะเวลาการเช่า
ค่าเช่า

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 60713 เลขทีด่ นิ 102 ตาบลบางเสาธง (เสาธง) อาเภอบางพลี (บางพลี
ใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ตามโฉนด 2 ไร่
30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 25 เดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอัตราดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่าต่อปี (บาท)

5 ปี

2556 - 2561

192,000.00

5 ปี

2561 – 2566

211,200.00

5 ปี

2566 – 2571

232,320.00

5 ปี
5 ปี

2571 – 2576
2576 – 2581

255,552.00
281,107.20

5 ปี

2581 – 2586

309,217.92

สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
การเลิกสัญญา
 ในกรณีทผ
่ี รู้ บั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่ยอมชาระค่า
เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
 หากผูเ้ ช่าผิดสัญญาไม่ชาระค่าเช่า ผูใ้ ห้เช่ามีสท
ิ ธิบอกเลิกสัญญา
หมายเหตุ
ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่านาเอาอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ไปจานองหรือเป็ นประกันหนี้ แต่ผเู้ ช่าต้องแจ้งรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบล่วงหน้ าทุกครัง้ โดยการจานองหรือการประกันหนี้ดงั กล่าวผู้เช่าจะต้องทาการ
ไถ่ถอนการจานองหรือประกันหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ปลอดจากการจานอง
และ/หรือ การประกันหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2586
(จ) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำงย้ง แซ่เบ๊ ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ และทีพำร์คในฐำนะ
ผูเ้ ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2556
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 18811 เลขที่ดิน 404 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ตามโฉนด 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586
ค่าเช่า
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 25 เดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอัตราดังนี้

ส่วนที่ 2-2 หน้า 59 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ช่วงระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่าต่อปี (บาท)

5 ปี

2556 – 2561

375,600.00

5 ปี

2561 – 2566

413,160.00

5 ปี

2566 – 2571

454,476.00

5 ปี
5 ปี

2571 – 2576
2576 – 2581

499,923.60
549,915.96

5 ปี

2581 - 2586

604,907.52

สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
การเลิกสัญญา
ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่ยอมชาระค่าเช่าตาม
สัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
หมายเหตุ
ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่านาเอาอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ไปจานองหรือเป็ นประกันหนี้ แต่ผเู้ ช่าต้องแจ้งรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบล่วงหน้ าทุกครัง้ โดยการจานองหรือการประกันหนี้ดงั กล่าวผู้เช่าจะต้องทาการ
ไถ่ถอนการจานองหรือประกันหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ปลอดจากการจานอง
และ/หรือ การประกันหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2586
(ฉ) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำงสำวพรทิ พย์ ตัง้ วันเจริญชัย ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ
และทีพำร์คในฐำนะผูเ้ ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2556
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 18812 เลขที่ดิน 405 ต าบลบางเสาธง (เสาธง) อ าเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ตามโฉนด 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586
ค่าเช่า
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 25 เดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอัตราดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่าต่อปี (บาท)

5 ปี

2556 - 2561

375,600.00

5 ปี

2561 - 2566

413,160.00

5 ปี

2566 - 2571

454,476.00

ส่วนที่ 2-2 หน้า 60 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

5 ปี

2571 - 2576

499,923.60

5 ปี

2576 - 2581

549,915.96

5 ปี

2581 - 2586

604,907.52

สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
การเลิกสัญญา
ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่ยอมชาระค่าเช่าตาม
สัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
หมายเหตุ
ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่านาเอาอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ไปจานองหรือเป็ นประกันหนี้ แต่ผเู้ ช่าต้องแจ้งรายละเอียดเป็ นหนังสือให้ผใู้ ห้เช่า
ทราบล่วงหน้ าทุกครัง้ โดยการจานองหรือการประกันหนี้ดงั กล่าวผู้เช่าจะต้องทาการ
ไถ่ถอนการจานองหรือประกันหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ปลอดจากการจานอง
และ/หรือ การประกันหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2586
(ช) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยมนตรี อัศวเสนำงคนิ กร ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ
และทีพำร์คในฐำนะผูเ้ ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2556
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 18808 เลขทีด่ นิ 98 ตาบลบางเสาธง (เสาธง) อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ตามโฉนด 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586
ค่าเช่า
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 25 เดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอัตราดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเช่า

อัตราค่าเช่าต่อปี (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
สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
ส่วนที่ 2-2 หน้า 61 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

การเลิกสัญญา
หมายเหตุ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่ยอมชาระค่าเช่าตาม
สัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่านาเอาอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ ไปทาการจานองหรือเป็ นประกันหนี้ แต่ผเู้ ช่าต้องแจ้งรายละเอียดเป็ นหนังสือให้
ผูใ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าทุกครัง้ โดยการจานองหรือการประกันหนี้ดงั กล่าวผูเ้ ช่าจะต้องทา
การไถ่ถอนการจานองหรือประกันหนี้เพื่อให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ปลอดจากการ
จานอง และ/หรือ การประกันหนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2586

(ซ) หนังสือสัญญำเช่ำที่ดินฉบับวันที่ 1 เมษำยน 2556 ระหว่ำงนำยธนณัฐ พำนิ ชธนำคม ในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำ
และทีพำร์คในฐำนะผูเ้ ช่ำ จดทะเบียนกำรเช่ำเมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2556
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 60712 เลขทีด่ นิ 100 ตาบลบางเสาธง (เสาธง) อาเภอบางพลี (บางพลี
ใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อทีด่ นิ ตามโฉนด 9 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
ระยะเวลาการเช่า
30 ปี นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586
ค่าเช่า
ผูเ้ ช่าจะชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ภายในวันที่ 25 เดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี ในอัตราดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่าต่อปี (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
สิทธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดนิ ที่ให้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าใน
ก่อนบุคคลอื่น
การซือ้ ทีด่ นิ ได้ก่อนผูซ้ อ้ื รายอื่นๆ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับทีเ่ สนอแก่บุคคลภายนอก
อื่นๆ โดยผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกาหนด 60 วัน หาก
พ้นกาหนดแล้วผูเ้ ช่าไม่ตกลงซือ้ ผูใ้ ห้เช่าสามารถขายให้กบั บุคคลภายนอกในราคาและ
เงื่อ นไขตามที่ผู้ใ ห้เช่ า (ผู้ขาย) กาหนดได้ทนั ที แต่ ห ากผู้เช่ าตกลงซื้อ ที่ดิน ผู้ให้เช่ า
(ผูข้ าย) ตกลงให้ผเู้ ช่า (ผูซ้ อ้ื ) หักส่วนลดของราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ตามระยะเวลาการเช่าจริง
โดยมีสตู รการคานวณส่วนลดราคาดังนี้
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ค่าตอบแทนการเช่า
x
ทีด่ นิ ทัง้ สิน้
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
การเลิกสัญญา
 ในกรณีทผ
่ี รู้ บั โอนสิทธิการเช่าไม่ยอมชาระค่าเช่า หรือผูเ้ ช่าช่วงไม่ยอมชาระค่า
เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
 หากผูเ้ ช่าผิดนัดไม่ชาระค่าเช่า หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดให้ถอื ว่าสัญญาฉบับ
นี้เป็ นอันสิน้ สุด โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
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ทัง้ นี้ นอกเหนือจากการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ทรัสต์ซง่ึ สัญญาเช่าทัง้ 8 ฉบับข้างต้น (สัญญาเช่าทีด่ นิ ทีท่ รัสต์จะเช่าช่วง) ให้
สิทธิทพี าร์คไว้อยู่แล้ว ทีพาร์คจะเข้าทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของทีด่ นิ ตามสัญญาเช่าทุกฉบับดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการ
เข้าลงทุนของทรัสต์เพื่อป้องกันความเสีย่ งทีส่ ญ
ั ญาเช่าดังกล่าวจะถูกยกเลิก ในกรณีทก่ี ารทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของ
ทีด่ นิ ตามสัญญาเช่าฉบับใดยังไม่แล้วเสร็จก่อนการเข้าลงทุนของทรัสต์ ทีพาร์คจะวางหนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร
ทีม่ จี านวนเงินเท่ากับค่าเช่าจานวน 1 ปี ตามสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันให้แก่ทรัสต์จนกว่าทีพาร์คจะทา
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยทีพาร์คจะชาระค่าเช่าให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ก่อนครบกาหนดชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่า
เป็ นเวลา 30 วันหากปี ใดทีพาร์คไม่สามารถชาระค่าเช่าให้กบั เจ้าของทีด่ นิ ได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเรียกให้ธนาคารผูอ้ อก
หนังสือค้าประกันใช้เงินตามหนังสือค้าประกันและนาเงินดังกล่าวไปชาระค่าเช่าแทน ทัง้ นี้ในกรณีดงั กล่าวหากทีพาร์คไม่
จัดหาหนังสือค้าประกันฉบับใหม่มาเป็ นหลักประกันให้แก่ทรัสต์ภายในระยะเวลา 60 วันหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการชาระ
ค่าเช่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิบงั คับให้ทพี าร์คโอนสิทธิการเช่าให้แก่ทรัสต์ภายในระยะเวลา 90 วัน
สาหรับบันทึกข้อตกลงทีท่ พี าร์คจะเข้าทากับเจ้าของทีด่ นิ จะมีสาระสาคัญดังนี้
คู่สญ
ั ญา
 เจ้าของทีด
่ นิ ตามสัญญาเช่าทัง้ 8 ฉบับข้างต้น
 บริษท
ั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ข้อตกลงทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติม
 ในกรณีท่ท
ี พี าร์คผิดสัญญาเช่าดังกล่าวกับเจ้าของที่ดนิ เจ้าของที่ดนิ ตกลงให้
สิทธิแก่ผเู้ ช่าช่วงจากทีพาร์คในการเยียวยาเหตุผดิ สัญญา โดยเจ้าของทีด่ นิ จะ
ไม่บอกเลิกสัญญาเช่าในกรณีทท่ี พี าร์คผิดสัญญาหรือถือว่าสัญญาเช่าสิน้ สุดลง
โดยทัน ที แต่ จ ะแจ้ง เป็ น หนั ง สือ ให้ผู้เ ช่ า ช่ ว งเข้า ไปเยีย วยาเหตุ ผิด สัญ ญา
ดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รบั หนังสือดังกล่าว อาทิเช่น
ชาระค่าเช่าหรือแก้ไขเหตุดงั กล่าวก่อน และคู่สญ
ั ญาตกลงให้ผเู้ ช่าช่วงสามารถ
เข้าไปสวมสิทธิเป็ นผูเ้ ช่าโดยตรงกับเจ้าของทีด่ นิ แทนทีพาร์ค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงการรับโอนสิทธิการเช่าทีด่ นิ จากทีพาร์คโดยเร็วทีส่ ุดแต่ไม่เกิน 90
วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือดังกล่าว โดยในทุกกรณีดงั กล่าว ทีพาร์คตกลงจะ
ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดาเนินการต่างๆ
(5)
สัญญำเช่ำอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงในโครงกำรไทคอน โลจิสติ คส์ พำร์ค บำงพลี 1
สัญญาเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ทีท่ รัสต์จะเข้าทากับทีพาร์ค
จานวน 1 ฉบับ มีสรุปสาระสาคัญดังนี้
ผูใ้ ห้เช่า
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด
ผูเ้ ช่า
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
อาคารคลังสินค้าจานวน 5 หลัง 9 ยูนิต ซึง่ ตัง้ อยู่ทโ่ี ครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บาง
พลี 1 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 28 ปี โดยสิน้ สุดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586
ค่าเช่า
ไม่เกิน 1,022,313,600 บาท
การประกันภัย
เมื่อมีการจดทะเบียนให้เช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าแก่ผเู้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการให้มกี ารโอนการ
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทีเ่ ป็น
สิทธิของผูใ้ ห้เช่ามาเป็ นสิทธิของผูเ้ ช่า
การต่อเติมหรือก่อสร้าง
ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างเพิม่ เติมบนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หรือ
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เพิม่ เติม
การโอนสิทธิการเช่าและ
การให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่
เช่า

การเลิกสัญญา/เลิกเช่า

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างเพิม่ เติมบนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้
 ภายในระยะเวลาการเช่า คู่สญ
ั ญาไม่มสี ทิ ธิโอนสิทธิหรือหน้าทีต่ ามสัญญาฉบับนี้
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง เว้นแต่เป็ นการโอนสิทธิหรือหน้าทีด่ งั กล่าว
ให้แก่ทรัสต์อ่นื ซึง่ ไทคอน ทีพาร์ค หรือบริษทั ในเครือเป็ นผูด้ าเนินการก่อตัง้ ขึน้
 ผู้เ ช่ า สามารถน าทรัพ ย์สน
ิ ที่เช่ า ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรือ บางส่ว นออกให้เช่ า ช่ว งแก่
บุคคลภายนอกได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ห้เช่าหรือได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่า
 เมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลงทันที
 หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาฉบับนี้หรือผิดคารับรอง และไม่สามารถ
เยียวยาแก้ไขเหตุดงั กล่าวได้ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีค่ ่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งได้แจ้ง
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้แ ก้ไ ข คู่ส ญ
ั ญาฝ่า ยที่ไ ม่ ไ ด้ผิด สัญ ญามีส ิท ธิบ อกเลิก
สัญญาได้ทนั ทีโดยการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 หากมีการเลิกเช่ าทรัพ ย์สน
ิ ที่เช่าทุกรายการตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ สัญญา
ฉบับนี้จะสิน้ สุดลงในวันทีก่ ารเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการสุดท้ายมีผลใช้บงั คับ
 ผูเ้ ช่าอาจใช้สท
ิ ธิเลิกเช่าได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ในกรณีเหตุ สุดวิสยั อันเป็ นผลให้ท รัพ ย์ส ินที่เช่ ารายการใดด้อยค่า ลง
อย่างมีนยั สาคัญ หรือเป็ นอุปสรรคทีท่ าให้ผเู้ ช่าไม่สามารถลงทุนหรือหา
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใดได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่า ผู้
เช่าอาจใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า รายการใดเสีย หายหรือ สูญ หายทัง้ หมด ให้ก ารเช่ า
ทรัพย์สนิ รายการดัง กล่ าวระงับลงทัน ที โดยเหตุ ก ารณ์ ดงั กล่า วต้อ ง
ไม่ได้เกิดจากความผิดของผูใ้ ห้เช่าหรือผูเ้ ช่า
 ในกรณีท่ท
ี รัพย์สนิ ที่เช่ารายการใดถูกเวนคืน ผู้เช่าสามารถใช้สทิ ธิใน
การเลิกเช่าทรัพย์สนิ รายการดังกล่าวได้
 ในกรณีทม
่ี กี ารเลิกเช่าทีด่ นิ ทีเ่ ช่ารายการใดตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ใน
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
 ผูเ้ ช่าสามารถใช้สท
ิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าที่ตงั ้ อยู่บนที่ดนิ ดังกล่าวไม่
ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ตามทีผ่ เู้ ช่าเห็นสมควร ไม่ว่าการเลิกเช่ าทีด่ นิ
ดังกล่าวเกิดขึน้ ด้วยเหตุใด
 ผูใ้ ห้เช่าสามารถเลิกให้เช่าทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าทีต่ งั ้ อยู่บนทีด่ นิ ดังกล่าวไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ตามทีผ่ เู้ ช่าให้เห็นสมควร โดยผูใ้ ห้เช่าจะคืนเงิน
ค่าเช่าทีร่ บั ไปแล้วตามส่วน ในกรณีทก่ี ารเลิกเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวเกิดจาก
ความผิดของผูเ้ ช่า
 ผูเ้ ช่าอาจใช้สท
ิ ธิเลิกสัญญาได้ในกรณีผู้ให้เช่าเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ อยู่
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ผลของการเลิกสัญญา/เลิก
เช่า













ภายใต้การพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย ดาเนินการเพื่อ
เลิกกิจการ ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกจิ การต่อศาล หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึง่ ผูเ้ ช่าเห็นว่า
กระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ของผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ในกรณีน้ี
ถือเป็ นการเลิกสัญญาเนื่องจากความผิดของผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่าอาจใช้สทิ ธิเลิกสัญญาได้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าไม่สามารถจดทะเบียนให้เช่า และ/
หรือเช่าช่วงทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ตามสัญญาเช่า
ทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 หรือสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ใน
โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผเู้ ช่า
เมื่อ สัญญาฉบับนี้ส้นิ สุดลง หรือมีก ารเลิก เช่า ทรัพ ย์สนิ ที่เช่ ารายการใด ผู้เช่ า
จะต้องส่งมอบทรัพ ย์สนิ ที่เ ช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้ หมด (แล้วแต่ กรณี) คืน
ให้แก่ผู้ใ ห้เช่า โดยที่ผู้เช่ าและบริวารของผู้เช่าจะต้องออกจากทรัพ ย์สนิ ที่เช่ า
รายการดัง กล่ า วหรือ ทัง้ หมดและจะต้ อ งขนย้ า ยทรัพ ย์สิน ของตนออกจาก
ทรัพย์สนิ ที่เช่ารายการดังกล่าวหรือทัง้ หมดภายใน 180 วันนับจากวันที่สญ
ั ญา
ฉบับ นี้ส้นิ สุด ลง หรือวัน ที่การเลิกเช่า ทรัพ ย์สนิ รายการดังกล่ าวมีผลใช้บ ังคับ
(แล้วแต่กรณี)
เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าต้องรือ้ ถอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดออกจากทีด่ นิ
อันเป็ นทีต่ งั ้ ให้เสร็จสิน้ ภายใน 180 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการเช่า หรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ตามที่คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่า ยจะตกลงร่ ว มกัน โดยผู้เ ช่ า
จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว และซากสิง่ ปลูกสร้างที่รอ้ื ถอนแล้วให้เป็ นสิทธิ
ของผูเ้ ช่าในการจาหน่ายหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้ ช่าทัง้ หมด
ในกรณีท่สี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงเนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะ
คืนค่าเช่าให้แก่ผเู้ ช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิ
ของผูเ้ ช่าในการเรียกค่าเสียหายอื่นๆ จากผูใ้ ห้เช่า (หากมี)
ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงเนื่องจากความผิดของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าไม่ต้องคืนค่า
เช่าให้แก่ผเู้ ช่าและไม่ตดั สิทธิผใู้ ห้เช่าในการเรียกค่าเสียหายจากผูเ้ ช่า (หากมี)
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใดเนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือ
ในกรณี ท่ีท รัพ ย์สิน ที่เ ช่ า รายการใดเสีย หายหรือ สูญ หายทัง้ หมดโดยที่ไ ม่ ใ ช่
ความผิดของผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า หรือผูเ้ ช่าใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใด
เนื่องจากมีการเลิกเช่าทีด่ นิ อันเป็ นที่ตงั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าดังกล่าวอันไม่ได้เป็ น
ผลมาจากความผิด ของผู้เ ช่ า ผู้ใ ห้เ ช่ า ตกลงคื น ค่ า เช่ า ในส่ว นทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า
รายการดังกล่าวให้แก่ผเู้ ช่าตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าใช้สทิ ธิเลิกเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ารายการใด เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
รายการดังกล่าวถูกเวนคืน ผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วัน
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หน้าทีข่ องผูใ้ ห้เช่า
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นับจากวันทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั เงินทีไ่ ด้รบั จากการเวนคืน โดยค่าเช่าทีจ่ ะคืนจะคานวณ
ตามหลักเกณฑ์การคานวณดังนี้
มูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ทีค่ งเหลือ
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั
ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูกเวนคืน ณ วันทีถ่ ูก
ค่าเช่าทีจ่ ะคืน
จากการเวนคืน
เวนคืน
x
=
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูก
มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูกเวนคืน
เวนคืน
ณ วันทีถ่ ูกเวนคืน
ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี ูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่คงเหลือของทรัพย์สนิ ที่เช่า
มากกว่ามูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันที่ทรัพย์สนิ ที่เช่าถูก
เวนคืน ผูใ้ ห้เช่าจะคืนค่าเช่าให้แก่ผเู้ ช่าเท่ากับจานวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการเวนคืน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
อนึ่ง หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันในเรื่องการกาหนดมูลค่าคิดลดกระแสเงิน
สด (DCF) ทีค่ งเหลือของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทีถ่ ูกเวนคืน ณ วันทีถ่ ูกเวนคืนและ/หรือ
มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าที่ถูกเวนคืน ณ วันทีถ่ ูกเวนคืน คู่สญ
ั ญาตกลงให้
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ ฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่า
ดังกล่าว และคู่สญ
ั ญาตกลงใช้มูลค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการประเมินของผูป้ ระเมินค่า
ทรัพย์สนิ ทัง้ สองรายเป็ นฐานในการคานวณค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้เช่าตาม
หลักเกณฑ์การคานวณดังกล่าวข้างต้น
 ผูใ้ ห้เช่าตกลงไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่า ตลอดจนกระทาการใดๆ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อ ทรัพย์สนิ ที่เช่า เว้นแต่ จ ะ
ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ ช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือเว้นแต่เป็ นการดาเนินการ
เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาฉบับนี้
 ผู้ใ ห้เ ช่ า ตกลงส่ ง มอบเงิน เอกสาร หรือ สิง่ ของใดๆ ก็ต ามที่เ ป็ นของผู้เ ช่ า อัน
เกี่ ย วเนื่ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ได้ ร ั บ จากผู้ เ ช่ า รายย่ อ ยหรื อ
บุคคลภายนอกนับตัง้ แต่หรือภายหลังวันจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผเู้ ช่าภายใน 30
วัน นับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั มอบเงิน เอกสาร หรือสิง่ ของดังกล่าว
 สาหรับอาคารคลังสินค้าในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ทีผ
่ ู้เช่า
รายย่อยรายปจั จุบนั ยังไม่ได้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด
 สาหรับอาคารคลังสินค้าหมายเลข W1/1ผูใ้ ห้เช่าตกลงรับประกันการมีผู้
เช่าสาหรับพืน้ ทีอ่ าคารส่วนทีป่ จั จุบนั ยังไม่มผี เู้ ช่ารายย่อย (ไม่รวมพืน้ ที่
ชัน้ ลอย) ซึง่ ขณะทาสัญญานี้คอื 3,955 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาการ
เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า กับ ผู้เ ช่ า รายย่ อ ยรายป จั จุ บ ัน ในอัต ราค่ า เช่ า และ
ค่าบริการเดือนละ 122 บาทต่อตารางเมตร จนกว่าจะมีผเู้ ช่าพืน้ ทีส่ ว่ นที่
เหลือทัง้ หมดในอัตราค่าเช่าที่ไม่ต่ ากว่าอัตรารับประกันดังกล่าว และ
ผู้ให้เช่ าตกลงเป็ นผู้ดาเนิน การก่อ สร้างเพิ่ม เติมใดๆ และรับ ผิด ชอบ
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หน้าทีข่ องผูเ้ ช่า
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามข้อกาหนดในสัญญาเช่า กับผู้เช่ารายย่อย
ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยของตนเองทัง้ หมดหากมีก ารให้เ ช่ า พื้น ที่ส่ว นที่เ หลือ
ดังกล่าวแก่บุคคลอื่น
 สาหรับอาคารคลังสินค้าหมายเลข W4 ผูใ้ ห้เช่าตกลงรับประกันการมีผู้
เช่ า สาหรับ พื้น ที่อ าคารส่ว นที่ผู้เ ช่ ารายย่ อ ยยัง ไม่ ไ ด้เ ช่ า ซึ่ง ขณะท า
สัญญานี้คอื 6,588 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ
160 บาทต่อตารางเมตร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 สาหรับอาคารคลังสินค้า W1/2 ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1
ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่มผี เู้ ช่ารายย่อย ผูใ้ ห้เช่าตกลงรับประกันการมีผเู้ ช่าให้กบั ผูเ้ ช่าใน
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 140 บาทต่อตารางเมตร เป็ นระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันทีผ่ เู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว ณ สานักงาน
ทีด่ นิ จนกว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะมีผเู้ ช่ารายย่อย
 หากอาคารคลัง สิน ค้ า หมายเลข W4 ในโครงการไทคอน โลจิส ติ ค ส์ พาร์ ค
บางพลี 1 ถู ก เวนคืน ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ตกลงเป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบชดใช้ ค่ า เสีย หายและ
ค่าใช้จ่ายตามจริงและเหมาะสมที่เกิดจากการเวนคืนดังกล่าว และดาเนินการ
จัดหาสถานทีเ่ ช่าใหม่ และ/หรือ ก่อสร้างคลังสินค้าให้แก่ผู้เช่ารายย่อยโดยตรง
ตามข้อกาหนดในสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าดังกล่าวกับผูเ้ ช่ารายย่อยและชดใช้
ค่าเสียหายทัง้ หมดแทนผูเ้ ช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผูใ้ ห้เช่าเองทัง้ หมด
ผูเ้ ช่าตกลงจะใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเพื่อการประกอบธุรกิจของทรัสต์หรือการดาเนินการใดๆ ที่
เกีย่ วข้องเท่านัน้
กฎหมายไทย
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2.4 กำรลงทุนในทรัพย์สินจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
2.4.1 ควำมสัมพันธ์
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกของทรัสต์ ทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทัง้ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์จากทีพาร์คและไทคอน โดยไทคอนเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ประมาณร้อยละ 70 และ Mitsui & Co (Asia
Pacific) PTE ถือหุ้นร้อยละ 30 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของทีแมนซึ่งเป็ นผู้ก่อตัง้ ทรัสต์และผู้จดั การ
กองทรัสต์ (REIT Manager) และเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยทัง้ นี้ ไทคอนยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของทีพาร์คอีกด้วย
2.4.2 มูลค่ำของสิ่ งตอบแทน ข้อตกลง และเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำร
การเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรกนี้ ทรัสต์จะชาระค่าตอบแทนให้แก่ทีพาร์คและไทคอนซึ่งเป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่าในทรัพย์สนิ เป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 4,250 ล้านบาท โดยมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขในการเข้า
ทารายการทีส่ าคัญตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้อ สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่
ทาให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
2.4.3 ควำมเห็นของที่ ปรึกษำทำงกำรเงิ นและผู้จดั กำรกองทรัสต์เกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
ซื้อทรัพย์สิน
ในการเข้า ลงทุ น ในทรัพ ย์ ส ิน หลัก ครัง้ แรกของทรัส ต์ ทรัส ต์ จ ะลงทุ น ในกรรมสิท ธิแ์ ละสิท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าจากทีพาร์คจานวน 14 หลัง แบ่งเป็ น 25 ยูนิต มีพ้นื ที่อาคารรวมประมาณ 160,523
ตารางเมตร และโรงงานจากไทคอนจานวน 20 หลัง มีพน้ื ทีอ่ าคารรวมประมาณ 54,000 ตารางเมตร คิดเป็ นจานวนรวม
ทัง้ สิน้ 34 หลัง หรือ 45 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 214,523 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ทีม่ เี นื้อทีร่ วมประมาณ
306 ไร่ (รายละเอียดแสดงไว้ใน หัวข้อ 2.1 ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สนิ หลักทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก) ในราคารวมกันสูงสุด
ไม่เกิน 4,250 ล้านบาท โดยในการกาหนดราคาสุดท้ายทีท่ รัสต์จะซือ้ ทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกจากทีพาร์คและไทคอน
จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้พจิ ารณาปจั จัยต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั ศักยภาพในเชิงพาณิชย์และมูลค่าใน
เชิงธุรกิจของทรัพย์สนิ อัตราดอกเบีย้ อัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสาร
หนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และการสารวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding)
ทัง้ นี้สาหรับราคาสูงสุดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกจากทีพาร์คและไทคอนจะไม่เกิน 4,250 ล้านบาท
(สูงกว่าราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ แต่ละรายการทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระประมาณไม่เกิน 442 ล้าน
บาท หรือประมาณไม่เกินร้อยละ 11.595) ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าว
เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถยอมรับได้เนื่องจากหากพิจารณาจากกรณีทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื ประมาณการอัตราผลตอบแทน
ในปี แรกของทรัสต์จะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.52 ซึง่ จะต่ ากว่าอัตราเงินปนั ผล (Dividend Yield) จากการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเทียบเคียงโดยพิจารณาจาก ประเภทของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน การลงทุนในกรรมสิทธิและ/หรื
อ
์
สิทธิการเช่า และขนาดของทุนจดทะเบียนสูงกว่า 4,000 ล้านบาท และไม่มกี ารกูย้ มื กองทุนรวมทีเ่ ทียบเคียงได้จะมีอตั รา

5

ทัง้ นี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 กาหนดให้เมือ่ บริษทั ชีแ้ จงถึงความเหมาะสมของราคาซื้อทรัพย์สนิ
เมือ่ ทรัสต์ซอ้ื ทรัพย์สนิ ในราคาทีส่ งู กว่าราคาประเมินต่าสุดเกินร้อยละ 5
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เงินปนั ผลเฉลีย่ (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 6.816 แต่เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ายังมีโอกาสในการบริหารทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนให้แสวงหารายได้เพิม่ เติม รวมถึงมี
ความเห็นบางประการทีแ่ ตกต่างไปจากผูป้ ระเมินอิสระ (โดยมีรายละเอียดแสดงในส่วนต่อไป)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาประมาณการอัตราผลตอบแทนในปี แรกของทรัสต์ในกรณีมกี ารกูย้ มื ในสัดส่วนประมาณร้อยละ
20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีล่ งทุนครัง้ แรกหรือไม่เกิน 860 ล้านบาท (รายละเอียดการกูย้ มื แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6
การกูย้ มื สาหรับการลงทุนครัง้ แรก) จะได้อตั ราผลตอบแทนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.21 แม้ว่าจะสูงกว่ากรณีทไ่ี ม่มกี ารกูย้ มื ร้อย
ละ 6.52 แต่ผลู้ งทุนจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากการกูย้ มื ของทรัสต์ดว้ ยเช่นกัน ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1.6 ความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื
อนึ่งการที่ทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ ในราคาสูงสุดไม่เกิน 4,250 ล้านบาท จะทาให้ผู้ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนใน
กรณีมกี ารกูย้ มื ไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.21 ในกรณีมกี ารกูย้ มื เปรียบเทียบกับกรณีทท่ี รัสต์ลงทุนในราคาประเมินต่าสุดที่ 3,809
ล้านบาท โดยผูล้ งทุนจะได้ผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.34 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์
ในกรณีต่างๆ ดังนี้

หากทรัส ต์ซ้ือ ในราคาประเมิน
ต่าสุด (ไม่มกี ารกูย้ มื )
ร า ค า ที่ ท รั ส ต์ จ ะ ท า ก า ร ซื้ อ
ทรัพย์สนิ โดยไม่มกี ารกูย้ มื
ร า ค า ที่ ท รั ส ต์ จ ะ ท า ก า ร ซื้ อ
ทรัพย์สนิ โดยมีการกูย้ มื

ราคาซื้อ
(ล้านบาท)

ประมาณการอัตราผลตอบแทน
(ร้อยละ)

ั
อัตราเงินปนผลเฉลี
ย่ ของกองทุน
รวม 3 กองทุนทีน่ ามา
เปรียบเทียบ (ร้อยละ)

3,809

7.34

-

ไม่เกิน 4,250

ไม่ต่ากว่า 6.52

ไม่เกิน 4,250

ไม่ต่ากว่า 7.21

6.816
(ไม่มเี งินลดทุน)
-

อย่างไรก็ดี การกาหนดราคาทรัพย์สนิ สุดท้ายที่ทรัสต์จะลงทุน จะกาหนดจากการรวบรวมความต้องการของผู้
ลงทุนสถาบัน ณ อัตราผลตอบแทนทีต่ ่างกัน (Bookbuilding) โดยราคาทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนสุดท้ายทีไ่ ด้จากการทา
Bookbuilding อาจต่ากว่าหรือเท่ากับมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดตลอดจนผลตอบแทนของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงทีเ่ สนอขาย ณ เวลานัน้ ๆ อีกด้วย
นอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูล้ งทุนจะได้รบั เงินสดจากการลดทุนอันเนื่องจากสภาพคล่อง
ส่วนเกินซึง่ เกิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายเงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ และออกเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ซึง่ มีอตั รา
ประมาณไม่เกินร้อยละ 0.54 เมื่อคานวณจากราคาทีท่ รัสต์จะทาการซือ้ ทรัพย์สนิ ไม่เกิน 4,250 ล้านบาท
ควำมเห็นบำงประกำรเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า แม้การกาหนดมูลค่าสูงสุดทีท่ รัสต์จะลงทุนในเบือ้ งต้น
จะสูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดของผูป้ ระเมินราคาอิสระของทรัพย์สนิ แต่ละรายการอย่างมีนัยสาคัญ แต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ั ย่ ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับทรัสต์ โดยพิจารณา
อัตราเงินปนเฉลี
จากประเภทของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน การลงทุนในกรรมสิทธิและ/หรื
อสิทธิการเช่า ขนาดของทุนจดทะเบียนสูงกว่า 4,000 ล้านบาท และไม่มกี าร
์
กู้ย ืม ซึ่งได้แก่ กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุน รวมอสังหาริมทรัพ ย์ทพี าร์ค โลจิส ติค ส์ (TLOGIS) กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF) มีอตั ราเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน (“Dividend Yield”) 6.51%, 6.96% และ
6.92% ตามลาดับ โดยคานวณจากเงินปนั ผลทีจ่ ่ายให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนย้อนหลัง 4 ไตรมาส หรือ ทาให้เป็ นรายปี (Annualized) แล้วหาร
ด้วยราคาปิดเฉลีย่ ย้อนหลัง 15 วันทีม่ กี ารซื้อขาย (Trading Day) สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (โดยทัง้ 3 กองทุนรวมไม่มกี ารลดทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินในรอบ 4 ไตรมาสย้อนหลัง)
6
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และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินอิสระซึ่งใช้วธิ พี ิจารณา จากรายได้
(Income Approach) โดยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานการคานวณทีส่ าคัญคือ เป็ น
การกาหนดมูลค่าทรัพย์สนิ จากสมมุตฐิ านรายได้ค่าเช่าและบริการจากผูเ้ ช่า ค่าใช้จ่าย และสภาพอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่
ทาการประเมินราคาเป็ นเกณฑ์ มีความเห็นว่าทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนยังมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ เติม รวมถึง
ช่องทางในการลดค่าใช้จ่าย ซึง่ แตกต่างไปจากสมมุตฐิ านของผูป้ ระเมินอิสระ ดังนี้
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคลังสิ นค้ำ มีศกั ยภำพในกำรหำรำยได้เพิ่ มเติ ม อำทิ เช่น
 คลังสินค้ามีศกั ยภาพในการแสวงหารายได้เพิม่ เติมจากการให้เช่าพื้นที่หลังคา สาหรับการติดตัง้ แผงเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ โครงสร้างหลังคาของคลังสินค้าทีท่ รัสต์จะลงทุนนัน้ มีคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถรับน้ าหนักจากการติดตัง้
แผงเซลพลัง งานแสงอาทิต ย์ไ ด้ (500 กิโ ลกรัม ต่ อ ตารางเมตร) ซึ่ง ป จั จุ บ ัน การให้เ ช่ า พื้น ที่ติด ตัง้ แผงเซลล์พ ลัง งาน
แสงอาทิตย์ได้ดาเนินการบนคลังสินค้าหลายแห่งของทีพาร์คแล้วโดยสามารถให้เช่าในอัตรา 5 บาท ต่อตารางเมตรต่อ
เดือน (ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะได้รบั ค่าเช่าสุทธิ) และ มีสดั ส่วนพื้นที่เช่า
หลังคาต่อพื้นทีใ่ ห้เช่าของอาคารในสัดส่วน 1:1 ซึง่ หากติดตัง้ เสร็จคาดว่าจะทาให้ทรัสต์ได้รบั รายได้เพิม่ ประมาณ 9.63
ล้านบาทต่อปี เมื่อนามาประเมินหามูลค่าทรัพย์สนิ ส่วนเพิม่ ตามอัตราส่วนลดทีผ่ ปู้ ระเมินราคากาหนด (กรรมสิทธิ 9.75%
สิทธิการเช่าที่ 10.25%) สาหรับคลังสินค้าประเภทสิทธิการเช่าระยะยาวจะประเมินมูลค่าตามอายุสญ
ั ญาทีเ่ หลืออยู่ โดยไม่
มีการปรับ อัตราค่า เช่า ตลอดการประมาณการ ประกอบกับ ความน่ า จะเป็ นในการดาเนินการได้ประมาณ 50% (โดย
คาดการณ์ว่าจะติดตัง้ ได้เฉพาะพืน้ ทีข่ องคลังสินค้าบางส่วน และอาจมีความล้าช้าจากการขออนุ มตั ิ หรือยังหาผูเ้ ช่ามิได้)
จะมีมูลค่าเพิม่ อีกประมาณ 46.65 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการติดตัง้ แผงเซลพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาคลังสินค้า
จะต้องขอความยินยอมผู้เช่ารายย่อยและติดต่อหาผู้ท่มี ใี บอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งในปจั จุบนั ผู้จดั การ
กองทรัสต์ยงั ไม่มขี อ้ มูลหรือรายละเอียดในส่วนนี้
 คลังสินค้าในโครงการไทคอนโลจิสติกค์พาร์ค บางพลี 1 ซึ่งมีพ้นื ที่คลังสินค้ารวมประมาณ 75,000 ตาราง
เมตร ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตอุตสาหกรรม (พืน้ ทีส่ มี ่วง) ทาให้คลังสินค้าในพืน้ ทีด่ งั กล่าวสามารถใช้จดั เก็บสินค้าได้หลากหลาย
ประเภททัง้ ที่เ ป็ น คลัง สิน ค้า มาตรฐาน คลัง สินค้า วัต ถุ อ ันตราย และสามารถปรับเป็ น โรงงานอุ ตสาหกรรมได้ โดยที่
คลังสินค้าวัตถุอนั ตราย และคลังสินค้าทีด่ ดั แปลงเป็ นโรงงาน จะมีค่าเช่าทีส่ งู กว่าคลังสินค้าทีเ่ ก็บสินค้าทัวไป
่ โดยจากการ
ประเมินของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เห็นว่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าในเขตไทคอนโลจิสติกค์ พาร์คบางพลี 1 โดยส่วนทีเ่ หลือจากสัญญา
เช่าระยะยาวและ/หรือปจั จุบนั เป็ นคลังสินค้าวัตถุอนั ตราย ยังมีอยู่อกี ประมาณ 48,000 ตารางเมตร ซึง่ มีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่
ประมาณ 133 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยหากให้เช่าเป็ นโรงงาน หรือเป็ นคลังสินค้าวัตถุอนั ตราย จะได้ค่าเช่าเฉลีย่ ที่
ประมาณ 170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึง่ จะทาให้มศี กั ยภาพในการเพิม่ รายได้ค่าเช่าเป็ น 37 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน ซึง่ น่าจะเพิม่ รายได้ค่าเช่าให้กบั ทรัสต์ได้อกี ประมาณ 21.31 ล้านบาทต่อปี เมื่อนามาประเมินหามูลค่าทรัพย์สนิ ส่วน
เพิม่ ตามอัตราส่วนลดที่ผปู้ ระเมินราคากาหนด (สิทธิการเช่าที่ 10.25%) ประเมินมูลค่าตามอายุสญ
ั ญาทีเ่ หลืออยู่ 28 ปี
โดยไม่มกี ารปรับอัตราค่าเช่า ประกอบกับมีความน่าจะเป็ นในการดาเนินการได้ประมาณ 40% (โดยคาดว่าอาจเกิดจากการ
ไม่สามารถหาผู้เ ช่าได้ หรือ ผู้เช่า เดิมต่ อสัญญาเช่า ไม่ย้า ยออก) จะทาให้ทรัพย์สนิ ที่ท รัสต์จ ะลงทุ นจะมีมูลค่า เพิ่มอีก
ประมาณ 77.76 ล้านบาท
อสังหำริมทรัพย์ประเภทโรงงำน มีศกั ยภำพในกำรหำรำยได้เพิ่ มเติ ม อำทิ เช่น
 โรงงานทีท่ รัสต์จะลงทุนนัน้ มี ค่า Floor Area Ratio (FAR) (สัดส่วนระหว่างพืน้ ทีเ่ ช่าต่อเนื้อทีด่ นิ รวมทัง้ หมด)
อยู่ประมาณ 33.4% ซึ่งต่ ากว่าเมื่อเทียบกับโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมที่ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ซ่งึ มี FAR ที่
ประมาณ 55% โดยสัดส่วนทีต่ ่ากว่านี้มผี ลทาให้ทรัสต์สามารถสร้างรายได้เพิม่ โดยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการเช่าด้วยต่อเติมอาคาร
โรงงาน เดิมหรือสร้างโรงงานใหม่ในพืน้ ทีเ่ ดิมได้ โดยการประเมินเบือ้ งต้น หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพิม่ สัดส่วน FAR จาก
ส่วนที่ 2-2 หน้า 70 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ปจั จุบนั 33% เป็ น 55% จะทาให้ทรัสต์มพี ้นื ที่ให้เช่าเพิม่ เติมอีก 34,880 ตารางเมตร และหากใช้ค่าเช่าในอัตราเฉลี่ย
ปจั จุบนั ที่ 186 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จะทาให้ทรัสต์มรี ายได้ค่าเช่าเพิม่ อีกประมาณ 77.85 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเมื่อ
นามาคานวนหามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิส่วนทีเ่ พิม่ โดยใช้อตั ราส่วนลดที่ 9.75% โดยค่าเช่าพืน้ ทีส่ ่วนเพิม่ ไม่มกี ารปรับตลอด
การประมาณการ หักด้วยค่าก่อสร้างพืน้ ทีโ่ รงงานเพิม่ เติมทีต่ น้ ทุน 12,000 บาทต่อตารางเมตร ประกอบกับความน่าจะเป็ น
ในการดาเนินการได้ 80% (โดยอาจเกิดจากผูเ้ ช่าเดิมไม่ยนิ ยอมให้ดาเนินการ หรือสภาพพืน้ ทีไ่ ม่สามารถก่อสร้างเพิม่ ได้)
จากการการเพิม่ FAR ของพืน้ ทีโ่ รงงาน จะทาให้มมี ลู ค่าเพิม่ อีกประมาณ 303.94 ล้านบาท
เมื่อรวมศักยภาพจากการบริหารทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุน ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
สามารถบริหารทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนให้มรี ายได้เพิม่ และสร้างมูลค่าเพิม่ อีกประมาณ 428.35 ล้านบาท ซึง่ เมื่อรวมกับ
ราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ รายชิน้ ที่ 3,809 ล้านบาท ทรัพย์สนิ จะมีมลู ค่าประมาณ 4,237 ล้านบาท ซึง่ เป็ นมูลค่าทีส่ งู
กว่าราคาประเมินต่าสุดของทรัพย์สนิ แต่ละรายการอยู่ประมาณร้อยละ 11.24 และไม่เกินมูลค่าสูงสุดทีท่ รัสต์จะลงทุน
อย่างไรก็ดี การประเมินศักยภาพในการแสวงหารายได้เพิม่ นี้ เป็ นการประเมินเบือ้ งต้นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ซึง่ ผลการดาเนินการทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้อาจแตกต่างไปจากการประเมินได้ เนื่องจากความไม่แน่ นอนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง สภาพการแข่งขันทางการค้า ปจั จัยความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ นโยบายการสนับสนุ นของรัฐบาล การ
แสวงหาผู้เช่าหลังคาคลังสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้เช่ารายเดิม ค่าเช่าทีป่ รับได้จริง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่สูงขึน้
รวมถึงเหตุการณ์ใดๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อัตรำคิ ดลดของผูป้ ระเมิ น
ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นราคาประเมินโดยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทีอ่ ตั ราคิดลดร้อยละ 9.75 ถึง 10.50 ต่อ
ปี ซึง่ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนทีน่ กั ลงทุนสถาบันใช้เป็ นอัตราคิดลด (เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ณ วันที่
30 กันยายน 2557) ทาให้ราคาประเมินของผูป้ ระเมินต่ากว่าราคาเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีค่ านวณจากอัตราคิดลดทีผ่ ลู้ งทุน
ใช้ ทัง้ นี้ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าอัตราคิดลดที่ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระดังกล่าวเลื อกใช้อาจจะตัง้ อยู่บน
สภาพแวดล้อมในการดาเนินการธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนภาวะตลาดการเงินที่แตกต่างกัน รวมถึงการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตบนพืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกัน
อัตราคิดลดทีผ่ ปู้ ระเมินใช้ในประเมินทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนอยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 9.75 ถึง 10.50 ต่อปี โดยใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และ 30 ปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 ทีร่ อ้ ยละ 3.77 และ 4.36 ต่อปี
ตามลาดับเป็ นเกณฑ์ แต่อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และ 30 ปี ณ 30 กันยายน 2557 อยู่ทร่ี อ้ ยละ
3.47 และ 4.11 ต่อปี ตามลาดับ หรือลดลงร้อยละ 0.30 และ 0.25 ซึง่ การลดลงของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ดังกล่าวควรจะทาให้อตั ราคิดลดทีผ่ ปู้ ระเมินใช้ลดลงต่ ากว่าร้อยละ 9.75 ถึง 10.50 ต่อปี (ทีค่ ่าชดเชยความเสีย่ ง (risk
premium) เท่ากัน) จะทาให้ราคาประเมินสูงขึน้ นอกจากนี้ในการประมาณการอัตราคิดลดของผูป้ ระเมินอิสระทัง้ สองราย
ยังใช้ค่าชดเชยความเสีย่ งสูงถึงประมาณร้อยละ 5.98 และร้อยละ 5.89 สาหรับประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์
และสิทธิการเช่าตามลาดับ ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นว่า ค่าชดเชยความเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระเมินราคาอิสระใช้ อาจสูงกว่า
ค่าชดเชยความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนในตลาดยอมรับในสภาวะตลาดการเงินในปจั จุบนั
กำรเปรียบเทียบกับผลิ ตภัณท์ทำงกำรเงิ นอื่น
นอกจากนี้ ในการเปรียบเทียบกับผลิตภัณท์ทางการเงินอื่นนัน้ การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสัง หาริม ทรัพ ย์มีลัก ษณะคล้า ยกับ การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ โดยที่ก องทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ผูล้ งทุนมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนจะได้รบั จากการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์จะได้แก่สว่ นแบ่งกาไรในรูปของเงินปนั ผล (Dividend) และกาไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)
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โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมาจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุน เช่น โรงงานและ
คลังสินค้า โดยทีร่ ายได้ค่าเช่าจะมาจากผู้ให้เช่ารายย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจทีห่ ลากหลายทาให้มกี ารกระจายตัวของแหล่ง
รายได้ นอกจากนี้รายได้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยงั รวมถึงกาไร (ขาดทุน) จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นเจ้าของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะไม่มกี าหนดอายุและไม่รบั ประกันผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั (ยกเว้นกรณีของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ปี ระกัน ) รวมทัง้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มกี ารกูย้ มื เงินไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ แต่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่สร้างเสร็จแล้ว ดังนัน้ จึงไม่มคี วามเสีย่ งในด้านการ
พัฒนาและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ สาหรับหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นัน้ ผูล้ งทุนสามารถซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์
หากเปรียบเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น หุน้ กู้ ผูอ้ อกตราสารหนี้ (บริษทั ผูอ้ อกหุน้ กู)้ มีสถานะเป็ นลูกหนี้
และ ผูล้ งทุน (หรือผูถ้ อื ตราสารหนี้) มีสถานะเป็ นเจ้าหนี้โดยหุน้ กูส้ ่วนใหญ่จะมีอายุ (ระยะเวลากูย้ มื ) ทีก่ าหนดไว้แน่ นอน
และมีอตั ราดอกเบีย้ ทัง้ ทีก่ าหนดเป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวและอัตราดอกเบีย้ คงที่ ความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ดอกเบีย้ และ
เงินต้นจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ กู้ สาหรับผูอ้ อกหุน้ กูซ้ ง่ึ เป็ นผู้พฒ
ั นาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า จะ
มีรายได้ทม่ี าจากการประกอบธุรกิจก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่าและเพื่อขาย ซึง่ จะมีความ
เสีย่ งในการลงทุนในทีด่ นิ การลงทุนก่อสร้าง และการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้า รวมถึงมีความเสีย่ งในการหาผูเ้ ช่าทีม่ ี
ความสามารถในการชาระค่าเช่าอย่างสม่าเสมอ
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุ นจะได้รบั จากการลงทุนในหุ้นกู้ ได้แ ก่ ดอกเบี้ยซึ่งจะระบุ วนั ที่จ ะชาระไว้ล่ว งหน้ า แล้ว
นอกจากนี้ ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนขายหุน้ กูใ้ นตลาดรองผูล้ งทุนจะได้รบั กาไร (ขาดทุน) ทีข่ น้ึ อยู่กบั ราคาในตลาดรอง และหุน้ กู้
ส่วนใหญ่นนั ้ จะมีสภาพคล่องในการซือ้ ขายน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลสถิตจิ ากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บนพืน้ ฐานอายุแบบ Time to Maturity (Based on TTM) ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 มีดงั นี้
อายุ
3 ปี
5 ปี
10 ปี
30 ปี

พันธบัตรรัฐบำล
อัตราผลตอบแทน (ต่อปี)
2.63%
2.96%
3.47%
4.11%

ช่วงอายุ
ช่วงอายุ < 3 ปี
ช่วงอายุ 3 ถึง 5 ปี
อายุมากกว่า 5 ปี

หุ้นกู้เอกชน
ส่วนชดเชยความเสีย่ ง (Averaged Spread)
1.7971%
1.7900%
ไม่มขี อ้ มูล

จากข้อมูลดังกล่าว ผูล้ งทุนสามารถนามาคานวณอัตราผลตอบแทนของหุน้ กูภ้ าคเอกชนทีอ่ นั ดับความน่าเชื่อถือที่
ระดับ BBB (tha) ซึง่ เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือทีต่ ่าทีส่ ดุ ในระดับทีล่ งทุนได้ (Investment Grade) ว่าจะมีอตั ราผลตอบแทน
ทีป่ ระมาณอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี สาหรับหุน้ กูอ้ ายุ 5 ปี โดยคานวนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557) คือ ร้อยละ 2.96 ต่อปี บวกด้วย ส่วนชดเชยความเสีย่ งของหุ้นกู้ภาคเอกชนทีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือทีร่ ะดับ BBB (tha) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) คือ ร้อยละ 1.79 ต่อปี
ทัง้ นี้ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารหนี้ทเ่ี ป็ นหุน้ กู้ เป็ นการลงทุนทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในด้าน
ความเสีย่ งในการลงทุน อัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั อายุของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทัง้ ภาษีทผ่ี ลู้ งทุนจะต้อง
เสีย ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจและตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีเ่ หมาะสมกับความต้องการลงทุนของ
ผูล้ งทุน
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2.5 กำรเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์
เนื่องจากทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกส่วนหนึ่งในสิทธิการเช่าทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ซึง่ ที
พาร์คทาสัญญาเช่าจากบุคคลธรรมดาจานวน 8 ราย (“สัญญาเช่าหลัก”) โดยทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ดังกล่าว
จากทีพาร์คและทรัสต์จะชาระค่าเช่าให้แก่ทีพาร์คโดยแบ่งเป็ น ส่วนที่หนึ่ง เงินตอบแทนการเช่า ซึ่งจะชาระในวันจด
ทะเบียนการเช่า และ ส่วนทีส่ อง ค่าเช่ารายปี ซึง่ จะชาระค่าเช่าล่วงหน้าให้กบั ทีพาร์คเป็ นรายปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วง
โดยมูลค่าของการลงทุนในสัญญาเช่าช่วงเป็ นจานวนประมาณไม่เกิน 1,235 ล้านบาท หรือคิดเป็ นประมาณไม่เกินร้อยละ
30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทัง้ หมด
2.5.1 ผลกระทบและควำมเสี่ยงที่จะเกิ ดขึน้ กรณี ที่สญ
ั ญำเช่ำหลักถูกยกเลิ ก
เจ้าของทีด่ นิ อาจเลิกสัญญาเช่าหลักได้ในกรณีทท่ี พี าร์คไม่ชาระค่าเช่าหรือผิดสัญญาเช่าหลักหรือในกรณีใดๆ ซึง่
จะทาให้สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกด้วยเช่นกันซึ่งเป็ นเหตุให้ทรัสต์จะเสียสิทธิการเช่าที่ดนิ ดังกล่าวก่อนครบกาหนดตาม
สัญญาเช่าช่วง
2.5.2 กลไกหรือมำตรกำรในกำรป้ องกันควำมเสี่ยง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสัญญาเช่าหลักเพื่อกาหนดให้
เจ้าของที่ดนิ ให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าช่วงจากทีพาร์คในการเยียวยาเหตุผดิ สัญญาในกรณีท่ที พี าร์คผิดสัญญาเช่าหลักกับเจ้าของ
ทีด่ นิ โดยเจ้าของทีด่ นิ จะไม่บอกเลิกสัญญาเช่าหลักหรือถือว่าสัญญาเช่าหลักสิน้ สุดลงในกรณีทท่ี พี าร์คผิดสัญญาโดยทันที
แต่จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ผเู้ ช่าช่วงทราบเพื่อให้ผเู้ ช่าช่วงเข้าไปเยียวยาเหตุผดิ สัญญาดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือดังกล่าว อาทิเช่น ชาระค่าเช่าหรือแก้ไขเหตุดงั กล่าวก่อน หรือให้สทิ ธิผเู้ ช่าช่วงดาเนินการเพื่อรับ
โอนสิทธิการเช่าจากทีพาร์คโดยเร็วทีส่ ุด แต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือดังกล่าว โดยไม่ว่าในกรณีใดทีพาร์ค
จะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานในการดาเนินการดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของทีด่ นิ เพือ่
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่าหลักฉบับใดยังไม่แล้วเสร็จก่อนการเข้าลงทุนของทรัสต์ ทีพาร์คจะวางหนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดย
ธนาคารทีม่ จี านวนเงินเท่ากับค่าเช่าจานวน 1 ปี ตามสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันรวมถึงเพื่อเยียวยา
ความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้แก่ทรัสต์จนกว่าทีพาร์คจะทาบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของทีด่ นิ เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมสั ญญา
เช่าหลักดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ สัญญาเช่าช่วงทีท่ รัสต์จะทากับทีพาร์คจะกาหนดข้อตกลงทีส่ อดคล้องกัน โดยในกรณีทท่ี พี าร์คได้รบั
การบอกกล่าว แจ้ง เตือน หรือถูกเรียกร้องหรือทวงถามใดๆ จากเจ้าของทีด่ นิ หรือผูใ้ ห้เช่าทราบว่าตนไม่/จะไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ าม หรือมี/จะมีเหตุผดิ สัญญาเช่าหลักใดๆ ทีพาร์คจะต้องแจ้งให้ทรัสต์ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็วทีส่ ุดซึง่ ต้องไม่เกิน
ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทพี าร์คทราบหรือควรจะทราบเหตุ ดงั กล่าว เพื่อให้ทรัสต์สามารถดาเนินการเยียวยาเหตุผิด
สัญญาหรือรับโอนสิทธิการเช่าจากทีพาร์คเพื่อสวมสิทธิในสัญญาเช่าหลักดังกล่าวกับเจ้าของทีด่ นิ โดยตรงได้โดยเร็ว
จากการทีท่ รัสต์จะชาระค่าเช่าช่วงที่ดนิ ให้กบั ทีพาร์คเป็ นรายปี โดยจะชาระภายใน 30 วันนับแต่ทรัสต์ได้รบั
หลักฐานการชาระเงินโดยทีพาร์คให้แก่เจ้าของทีด่ นิ หรือเอกสารจากเจ้าของทีด่ นิ ซึง่ แสดงว่าได้รบั เงินค่าเช่ารายปี จากที
พาร์คแล้ว โดยทีพาร์คจะต้องชาระค่าเช่าให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ก่อนครบกาหนดชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าเป็ นเวลา 30 วันซึง่
จะเป็ นการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการที่ทีพาร์คผิดสัญญาเช่า หากปี ใดทีพาร์คไม่สามารถชาระค่าเช่าให้กบั
เจ้าของทีด่ นิ ได้ ทรัสต์จะดาเนินการสวมสิทธิในการชาระค่าเช่าทีด่ นิ แทน ซึง่ ทรัสต์ได้หกั ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากราคาได้มาซึง่
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้แล้ว ดังนัน้ ทรัสต์จะไม่มภี าระค่าใช้จ่ายซ้าซ้อนหากทรัสต์ต้องเข้าไปทาหน้าทีจ่ ่ายชาระค่าเช่าแทนที
พาร์คในกรณีดงั กล่าว อีกทัง้ ทรัสต์จะมีสทิ ธิในการใช้ทด่ี ินดังกล่าวต่อไปได้ ซึง่ จะเป็ นการลดความเสีย่ งจากการทีท่ ี
พาร์คผิดสัญญากับเจ้าของทีด่ นิ ได้เป็ นอย่างดี และทรัสต์ยงั สามารถเลือกที่จะให้ทพี าร์คโอนสิทธิการเช่าให้แก่ทรัสต์เพื่อ
ป้องกันปญั หาจากการผิดนัดชาระค่าเช่าโดยทีพาร์คในอนาคต
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับสัญญาเช่าหลัก การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่าหลัก และสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว ปรากฏในหัว
ข้อสรุปสาระสาคัญของสัญญาทีท่ าให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ข้างต้น
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2.6 กำรกู้ยืมเงิ นสำหรับกำรลงทุนครังแรก
้
ในการลงทุนครัง้ แรกของทรัสต์ ทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื เงิน โดยทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเงินกู้
กับธนาคารกรุงเทพ โดยในเบื้องต้นธนาคารกรุงเทพได้เสนอวงเงินจานวนไม่เกิน 1,350 ล้านบาท โดยข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของการกูย้ มื เงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาระหว่างทรัสต์และธนาคาร โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้น
ดังต่อไปนี้
ธนำคำรผูใ้ ห้เงิ นกู้
ผูข้ อสิ นเชื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิ น
วงเงิ นกู้

ประเภทของอัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ย

กำรชำระดอกเบี้ย
ระยะเวลำชำระคืนเงิ นกู้*

ระยะเวลำปลอดกำรชำระคืนเงิ นต้น
หลักประกันกำรกู้ยืม
เงื่อนไขกำรกู้ยืมที่สำคัญ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไทคอน
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการเข้าซือ้ ทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์
ไม่เกิน 1,350,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ น
1) จ า นว นเงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ กา รลง ทุ นซื้ อ ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก ค รั ้ง แ รก
ประมาณ 860,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมด (TAV)
2) ส่ว นที่เหลือเบิกถอนภายในปี 2558 เพื่อลงทุ นในทรัพ ย์สน
ิ หลัก
เพิม่ เติม โดยจะดาเนินการขออนุมตั ลิ งทุนตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้ระบุ ไว้
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และนโยบายการทารายการระหว่างทรัสต์และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
ไม่เกินอัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.25
โดย “อัตราดอกเบี้ย MLR” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ ชนั ้ ดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารผู้ให้เงินกู้ (Minimum Loan
Rate, “MLR”)
ชาระรายเดือน
ปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 7 ปลอดการชาระคืนเงินต้น
ปี ท่ี 8
ชาระคืนร้อยละ 9.00 ของเงินต้น
ปี ท่ี 9
ชาระคืนร้อยละ 14.00 ของเงินต้น
ปี ท่ี 10
ชาระคืนเงินต้นส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้น จานวน 84 เดือน* หลังจากนัน้ จะ
ชาระเป็ นราย 6 เดือน
ไม่มหี ลักประกัน
1. ไม่จาหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์
(Negative Pledge)
2. ตกลงให้ธนาคารผู้ให้เงินกู้มสี ท
ิ ธิในการให้บริการทางการเงินก่อน
สถาบัน การเงิน อื่น ในกรณี ท่ีอ ัต ราหรือ ราคาที่ท รัส ต์ ไ ด้ ร ับ จาก
ธนาคารผู้ใ ห้เ งิน กู้อ ยู่ ใ นอัต ราที่เ ทีย บเท่ า กับ หรือ ดีก ว่ า สถาบัน
การเงินอื่น (Right to Match)
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3. เงื่อนไขสาคัญที่ทรัสต์ต้องไม่ปฏิบตั ิ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอม
จากธนาคารผูใ้ ห้เงินกูแ้ บบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Consent) ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
3.1. กู้ยืม ก่ อหนี้ หรือก่ อภาระผูกพัน ต่ อบุค คลอื่นเพิ่มขึ้น จากหนี้
หรือภาระผูกพันทีผ่ กู้ มู้ อี ยู่ ณ วันทาสัญญาฉบับนี้
3.2. จาหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ประเภทอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่า นอกเหนือจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ จากการใช้สทิ ธิซอ้ื
ของผูเ้ ช่ารายย่อย (Option to Buy) ตามทีไ่ ด้ประกาศไว้ใน
เอกสารฉบับนี้
3.3. ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สนิ หรือรายได้
ของทรัสต์
3.4. ลดทุน นอกเหนื อจากการเป็ น การลดทุ นจากสภาพคล่ อ ง
ส่วนเกินที่มาจากการดาเนินงานปกติตามที่ได้ประกาศไว้ใ น
เอกสารฉบับนี้ หรือการลดทุนตามมติผถู้ อื หน่วย
3.5. เปลี่ ย นหรื อ เพิ่ ม ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ส าหรั บ
อสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
3.6. เปลีย่ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทีม่ า ทีแมน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
*เริม่ นับวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรกของแต่ละปีของการชาระคืนเงินกูย้ มื

อย่างไรก็ดี ทรัสต์อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื เงินซึง่ ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หัวข้อ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากจากการกูย้ มื เงิน
ทัง้ นี้ ในการกู้ยมื ครัง้ นี้ ทรัสต์อาจกู้ยืมต่ ากว่าจานวน 1,350 ล้านบาทตามที่ได้ระบุไว้ในข้างต้น โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์คาดว่าในลงทุนครัง้ นี้ จะกูย้ มื เป็ นมูลค่าไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนทัง้ หมด หรือ
คิดเป็ นมูลค่าเงินกูย้ มื โดยประมาณ 860 ล้านบาท โดยขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ ในตลาด จานวนเงินทีไ่ ด้
จากการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และราคาสุดท้ายของทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก เป็ นต้น โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกูย้ มื สาหรับการเข้าลงทุนในครัง้ นี้ในจานวนมีเ่ หมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทรัสต์
และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
นอกเหนือจากการกูย้ มื เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ครัง้ แรกตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในอนาคตผู้จดั การ
กองทรัส ต์ อ าจพิจ ารณากู้ยืม เพิ่ม เติม เพื่อ เข้า ลงทุ น ในทรัพ ย์สิน อื่น ที่ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ ห็น สมควรและก่ อ ให้เ กิด
ผลประโยชน์แก่ทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยกระบวนการพิจารณาเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมนัน้ จะเป็ นไปตามทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด และเป็ นการลงทุนเพื่อประโยชน์
ของทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
2.6.1 ประโยชน์ต่อผูล้ งทุนจำกกำรกู้ยืมเงิ น
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มคี วามเห็นว่าการกู้ยมื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกนัน้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เนื่องจากเป็ นการบริหารโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้ผลตอบแทนเพิ่ มสูงขึน้ โดยการ
กูย้ มื เงินจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ในระดับหนึ่งซึง่ ดีกว่าการระดมทุนจากผูล้ งทุนเพื่อมาลงทุนทัง้ หมด อนึ่ง
สัดส่วนการกูย้ มื เงินต่อส่วนทุนนัน้ จะไม่เกินทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะคานึงถึงการบริหารความ
เสีย่ งของการกูย้ มื เงินด้วย นอกจากนี้ อัตราดอกเบีย้ และเงื่อนไขการกูย้ มื เงินทีท่ รัสต์ได้รบั การเสนอในครัง้ นี้อยู่ในเกณฑ์ท่ี
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ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการกูย้ มื ของลูกค้าชัน้ ดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งจะต่ ากว่าต้นทุนทางการเงินใน
ส่วนของทุน อย่า งมีนัยสาคัญ รวมทัง้ วงเงินที่ ทรัสต์ได้รบั ยังมีระยะเวลาปลอดการชาระคืนเงินต้น ยาวถึง 7 ปี และมี
ระยะเวลาการกูย้ มื เงินและการชาระคืนเงินต้นยาวถึง 10 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีทท่ี รัสต์ได้รบั ข้อเสนอในการกูย้ มื เงินจาก
ธนาคารพาณิชย์อ่นื ทีม่ ขี อ้ กาหนดและเงื่อนไขที่ดกี ว่าในปจั จุบนั เช่น อัตราดอกเบีย้ ต่ ากว่าระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้
ยาวนานกว่า ไม่มหี ลักประกันการกูย้ มื ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้เงินกูย้ มื จากข้อเสนอดังกล่าว โดยผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงก่อนการใช้วงเงินดังกล่าว
2.6.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรกู้ยืมเงิ น
เนื่องจากทรัสต์มคี วามประสงค์ทจ่ี ะกูย้ มื เงินจานวน 860 ล้านบาทหรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ ณ วันทีล่ งทุนครัง้ แรกเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้
แรก ดังนัน้ ทรัสต์อาจมีความเสีย่ งเกิดขึน้ จากการกูย้ มื เงินดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดของความเสีย่ งจากการกูย้ มื เงินได้
ถูกระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ปจั จัยความเสีย่ ง หัวข้อ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื เงิน
ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ท ราบถึง ความเสี่ย งดังกล่ า ว และจะด าเนิ น การพิจารณาและติด ตามป จั จัยที่อ าจมี
ผลกระทบต่อการกู้ยืมของทรัสต์ และจะบริหารความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากปจั จัยดังกล่าว โดยคานึงถึงข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงจะติดตามผลการดาเนินงานของทรัสต์และปจั จัย
ภายนอกต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
2.6.3 ควำมสัมพันธ์ และเหตุผลควำมจำเป็ นของกำรกู้ยืมจำกบุคคลที่ เกี่ยวข้อง และควำมเห็นเกี่ยวกับ
เงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัสตีกบั ผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของทรัสตีโดยถือหุน้ ร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของทรัสตี
ซึง่ การเข้าทาธุรกรรมการกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสต์
กับทรัสตี
เหตุผลความจาเป็ นของการกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าการกูย้ มื เงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีนนั ้ มีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูท้ ่ี
เป็ นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ เป็ นประโยชน์ต่อทรัสต์ มีความสมเหตุสมผล และไม่ทาให้ทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจาก
ผูใ้ ห้กนู้ นั ้ มีความเข้าใจในธุรกิจและทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนเป็ นอย่างดี
ความเห็นเกีย่ วกับเงื่อนไขตามสัญญากูย้ มื เงิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นธุรกรรมการกูย้ มื เงินของทรัสต์เป็ นธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ซึง่ มีขอ้ กาหนดและ
เงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ท่สี อดคล้องกับลักษณะเฉพาะดังกล่าว ทัง้ นี้ เงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ดงั กล่าวสามารถ
เทีย บเคีย งได้ก ับเงื่อ นไขปกติท่ีผู้ใ ห้กู้เ สนอให้ก ับลูก ค้า รายใหญ่ ชนั ้ ดีร ายอื่น ที่มีรูปแบบความเสี่ย งที่ใ กล้เ คีย งกัน ใน
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยทรัสตีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงและมีอทิ ธิพลในการพิจารณาอนุ มตั ิและการกาหนด
เงื่อนไขสัญญาเงินกูข้ องผูใ้ ห้กไู้ ด้ นอกจากนี้ ผูใ้ ห้กทู้ เ่ี ป็ นบุคคลทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกับทรัสตีสามารถยอมรับเงื่อนไขเงินกู้
ทีใ่ กล้เคียงกับเงื่อนไขเงินกู้ดงั กล่าวได้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเป็ นเงื่อนไขทีเ่ ป็ นไปตามทาง
การค้าปกติและไม่ทาให้ทรัสต์เสียประโยชน์ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นว่าธุ รกรรมทีท่ รัสต์จะกูย้ มื เงินจากบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือทาให้ทรัสต์เสียประโยชน์จากการเข้าทาธุรกรรม
เนื่องจากเป็ นไปตามทางการค้าปกติ และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2-2 หน้า 76 จาก 76

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

3. ข้อพิพาทหรือข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2-3 หน้า 1 จาก 1

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

4. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
4.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”) ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) มี
นโยบายทีจ่ ะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ซึง่ ได้แก่
 กรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่าระยะยาวในทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าซึง่ ทรัสต์จะซือ้ หรือทาสัญญาเช่าหรือสัญญา
เช่าช่วงจากบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”)
 กรรมสิท ธิใ์ นที่ดินและอาคารโรงงานซึ่ง ทรัสต์จ ะซื้อ จากบริษัท ไทคอน อินดัส เทรีย ล คอนเน็ คชัน่ จ ากัด
(มหาชน) (“ไทคอน”)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้เช่า โดยในเบื้องต้นจะแต่งตัง้ ทีพาร์คและไทคอนซึ่ง เป็ นผู้มี
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager) ตามนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นผูด้ าเนินการหาผูส้ นใจเช่าพืน้ ทีข่ อง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว และมีหน้าทีใ่ นการทาการตลาดโดยการติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่างๆ
รวมทัง้ การส่งเสริมการตลาด การให้ผสู้ นใจทีจ่ ะเช่าพืน้ ทีเ่ ข้าชมทรัพย์สนิ ดังกล่าว และการเจรจากับผูท้ ส่ี นใจจะเช่าพืน้ ที่
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะชาระค่าตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราทีอ่ า้ งอิงตาม
ผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
4.1.1 ลักษณะของสัญญาเช่า
ภายหลังจากวันทีท่ รัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้
เช่าพืน้ ทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่าสาหรับทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์เข้าลงทุน โดยรายได้และกระแสเงินสดทีท่ รัสต์จะได้รบั จากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากการให้เช่าคลังสินค้าและ
โรงงาน ซึง่ สัญญาเช่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นสัญญามาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาทีค่ ล้ายคลึงกัน เช่น
 รายได้ค่าเช่ารายเดือน จะมาจากการให้เช่าทีด
่ นิ และอาคารคลังสินค้าหรือโรงงาน
 รายได้ค่าบริการรายเดือน จะมาจากการให้บริการบารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทาให้อาคารซึง
่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่
เช่าตามสัญญาเช่าอยู่ในสภาพดี
1
 รายได้ค่าบริการส่ว นกลางรายเดือน จะมาจากการให้บริการส่ว นกลางในเรื่องต่างๆ เช่น การรักษาความ
ปลอดภัย การรักษาความสะอาด การระบายน้ า ดูแลรักษาสวนและภูมทิ ศั น์ การซ่อมแซมและบารุงรักษา
บริเวณส่วนกลาง
 การกาหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบือ
้ งต้น ส่วนใหญ่กาหนดเป็ นระยะเวลาขัน้ ต่าที่ 3 ปี
 รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ และรายได้ค่าบริการส่วนกลางส่วนใหญ่กาหนดเป็ นอัตราคงทีใ่ นแต่ละสัญญา
และก่อนที่สญ
ั ญาเดิมจะหมดอายุจะมีการเจรจาเพื่อกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การใหม่ก่อนการต่ออายุ
สัญญา

1

รายได้ค่าบริการส่วนกลางรายเดือนจะมาจากทรัพย์สนิ ทีต่ งั ้ อยู่ในโครงการและสวนอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2 โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ศรีราชา โครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค แหลมฉบัง 2 โครงการไทคอน โลจิสติคส์
พาร์ค บางพลี 1 และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี

ส่วนที่ 2-4 หน้า 1 จาก 16

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์





ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

สัญญาเช่าบางส่วนเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวทีม่ รี ะยะเวลาเช่าประมาณ 5 ถึง 10 ปี ซึง่ จะมีการกาหนดอัตราค่า
เช่าล่วงหน้าเป็ นจานวนทีแ่ น่นอนแล้วโดยสัญญาบางส่วนจะกาหนดให้ค่าเช่าปรับขึน้ ในลักษณะขัน้ บันได ซึง่
สัญญาเช่าระยะยาวจะทากับผูเ้ ช่าทีเ่ ป็ นบริษทั ขนาดใหญ่และมีการเช่าพืน้ ทีจ่ านวนมาก
สัญญาเช่ากาหนดให้ผเู้ ช่าต้องวางเงินประกันหรือหลักประกันการเช่ากับผูใ้ ห้เช่า

4.1.2 โครงสร้างรายได้ค่าเช่า
โครงสร้างรายได้ของทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก สามารถแบ่งเป็ นรายได้ท่เี กิดจากการให้เช่าพื้นที่
คลังสินค้าประมาณร้อยละ 68 และรายได้จากการให้เช่าพืน้ ทีโ่ รงงานประมาณร้อยละ 32 ของรายได้ตามสัญญาเช่าทัง้ หมด
(สัดส่วนรายได้ค่าเช่าสาหรับไตรมาส 2 ปี 2557) โดยสัญญาเช่า สัญญาบริการ และสัญญาบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) นัน้ จะ
แบ่งเป็ นสัญญาเช่ามาตรฐาน 3 ปี ซึง่ มีการกาหนดค่าเช่าแบบคงทีต่ ลอดสัญญาเช่า และสัญญาเช่าระยะยาวระหว่าง 5 ถึง
10 ปี ซึง่ จะมีการกาหนดค่าเช่าคงที่ และ/หรือ มีการขึน้ ค่าเช่าเป็ นลาดับขัน้ ระหว่างอายุสญ
ั ญา
สาหรับสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ มีการกระจายตัวของอายุของสัญญาเช่า อุตสาหกรรม
ของผู้เช่า สัญชาติของผู้เช่า และการพึ่งพิงของผู้เช่ารายใหญ่ (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้อ ข้อมูลทัวไปของคลั
่
งสินค้าและโรงงานให้เช่าและข้อมูลผูเ้ ช่าคลังสินค้าและโรงงาน) แม้ว่า
รายได้ตามสัญญาเช่าของทรัพย์สนิ ที่เป็ นคลังสินค้า จากผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกจะเกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ตาม
สัญญาเช่าคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าของผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกดังกล่าวนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาว
และอายุของสัญญาเช่าครบกาหนดในเวลาทีแ่ ตกต่างกันไป สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทโรงงานนัน้ แม้ว่ารายได้ตามสัญญา
เช่าจากผูเ้ ช่ารายใหญ่ 5 รายแรกคิดเป็ นประมาณร้อยละ 73 ของรายได้ตามสัญญาเช่าโรงงานและรายได้จากผูเ้ ช่ารายหนึ่ง
มีสดั ส่วนคิดเป็ นประมาณร้อยละ 45 ของรายได้ตามสัญญาเช่าโรงงาน แต่สญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าระยะ
ยาวและคิดเป็ นสัดส่วนรายได้เพียงประมาณร้อยละ 15 ของรายได้ตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกทัง้ หมด
และหากพิจารณาโดยรวมแล้วจะพบว่า ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกมีผเู้ ช่ารายใหญ่เป็ นบริษทั ขนาดใหญ่และมีความ
น่าเชื่อถือ จึงคาดว่าความเสีย่ งของรายได้ตามสัญญาเช่าจากการกระจุกตัวของผูเ้ ช่าจะมีจากัด
รูปโครงสร้างการดาเนิ นงานของทรัสต์
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ อาจแต่ ง ตัง้ บุ ค คลอื่น ที่เ ป็ น นิ ติบุ คคลรายเดีย วหรือหลายรายเพื่อ ท าหน้ า ที่ใ นการบริห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีเ ป็ น ทรัพ ย์สิน ของทรัส ต์แ ทนผู้จ ัด การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีมี
ความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่ว นที่ได้รบั มอบหมาย และมีบุคลากรทีม่ คี วามรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่า
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ หากมีการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูล ฉบับนี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ จะแจ้งการแต่ ง ตัง้ ให้ทรัสตีท ราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่แต่ งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มอี ายุตามสัญญาแต่ง ตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คราวละ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้
โดยอัต โนมัติ อย่ า งไรก็ดี ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ อ าจแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พิ่ม เติ ม หรือ เปลี่ย นผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ได้ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ง ตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใด
เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ดัง ต่ อ ไปนี้ หากผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ ห็น สมควร ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อ าจพิจ ารณาถอดถอนผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์
(1) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขตามสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แ ก้ไขเยียวยาภายใน 60 วัน หลังจากได้ร ับ
หนังสือบอกกล่าวจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้ดาเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีด่ งั กล่าว
(2) หากอัตราการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ภายใต้การบริหารของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์รายใดต่า
กว่าร้อยละ 50 เป็ นเวลา 3 เดือนติดต่อกันและ หากผลการดาเนินงานประจาปี ของอสังหาริมทรัพย์
ต่ า กว่ า ประมาณการผลการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ท่ีผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รบั อนุ มตั จิ ากผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2
ปี งบประมาณ (Fiscal Year) เว้นแต่ในกรณีเหตุสดุ วิสยั
(3) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรืออยู่
ในระหว่างการฟื้นฟูกจิ การ หรือศาลได้แต่งตัง้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขน้ึ เพื่อบริหารทรัพย์สนิ ของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
(4) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพ ย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริม ทรัพย์ ตามที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้กาหนดไว้ และไม่ได้แก้ไขเยียวยาการขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าวภายใน 60 วัน
สาหรับทรัพย์สนิ หลักทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ในเบือ้ งต้นผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์
พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้า และบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทโรงงาน โดยมีรายละเอียด
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แต่ละราย ดังนี้
บริษทั ไทคอน โลจิ สติ คส์ พาร์ค จากัด
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”) เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) โดย ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไทคอนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่
ออกและชาระแล้ว โดยทีพาร์คได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ณ วันที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2557 จานวน 2,500 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารคลังสินค้าสาเร็จรูปทีม่ คี ุณภาพระดับ
สากลเพื่อให้เช่าหรือขาย ปจั จุบนั ทีพาร์คมีคลังสินค้าตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ 29 ทาเลใน 10 จังหวัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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พ.ศ. 2556 ทีพาร์คมีคลังสินค้าทีส่ ร้างเสร็จแล้ว รวมถึงคลังสินค้าทีอ่ ยู่ในระหว่างก่อสร้างทัง้ หมด 347 ยูนิต ทีพาร์คยังทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
(1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุนในทีด่ นิ อาคาร
โรงงาน และอาคารคลังสินค้า
(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์ (“TLOGIS”) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุนในทีด่ นิ
และอาคารคลังสินค้า
(3) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (“TGROWTH”) ซึ่งเป็ นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุนในทีด่ นิ อาคารโรงงาน และอาคารคลังสินค้า
บริษทั ไทคอน อิ นดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) จัดตัง้ ใน พ.ศ. 2533 เพื่อดาเนินธุรกิจ
ก่อสร้างโรงงานให้เช่า โดยไทคอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2545 จนถึงปจั จุบนั ไทคอน
ได้ดาเนินการพัฒนาโรงงานให้เช่าทีม่ รี ปู แบบเป็ นโรงงานเดีย่ วชัน้ เดียวมามากกว่า 500 โรงงาน โดยโรงงานดังกล่าวตัง้ อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทยรวม 15 แห่ง โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไทคอนมีโรงงานที่สร้างเสร็จแล้ว รวมถึงโรงงานทีอ่ ยู่ในระหว่างก่อสร้างทัง้ หมด 301 โรงงาน การ
ก่อสร้างโรงงานดังกล่าวข้างต้นได้ดาเนินงานโดยทีมงานก่อสร้างของไทคอนซึ่งประกอบด้วยสถาปนิก วิศวกร และ
ผูจ้ ดั การโครงการ ซึง่ เป็ นผูค้ วบคุมงานก่อสร้างโดยตรง ทัง้ นี้ การมีทมี งานก่อสร้างเป็ น ของตนเองก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทัง้ ในด้านการเงิน การรักษามาตรฐานของโรงงาน และการเพิม่ ความคล่องตัวในการก่อสร้าง กล่าวคือ ไทคอนสามารถเร่ง
งานก่อสร้างให้เสร็จตามความต้องการของลูกค้า และสามารถให้บริการการดัดแปลงต่อเติมโรงงานตามทีล่ ูกค้าต้องการ
นอกจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ท่ตี นเองเป็ นเจ้าของซึง่ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ไทคอนยังให้บริการ
ช่วยเหลือลูกค้าในการขอใบอนุ ญาต และสาธารณู ปโภคต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ การให้บริการขอ
ใบอนุ ญาตทางานในราชอาณาจักรสาหรับคนต่างชาติ และการให้บริการทัวๆ
่ ไปตามทีล่ ูกค้าต้องการ เช่น อาจมีการ
แนะนาผูซ้ อ้ื สินค้าหรือผูจ้ าหน่ ายวัตถุดบิ ให้แก่ลูกค้า การให้บริการดังกล่าวนี้ถอื ได้ว่าเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้า
และบริการของไทคอน ซึง่ ส่งผลให้ไทคอนสามารถรักษาอัตราการเช่าโรงงานให้อยู่ในระดับสูงได้ ไทคอนยั งทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุนเช่นเดียวกับทีพาร์ค
นอกจากการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แล้ว ไทคอนยังเป็ นผูถ้ อื หน่ วยรายใหญ่ของกองทุนดังกล่าว
ข้างต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไทคอนถือหน่ วยลงทุนของ TFUND TLOGIS และ TGROWTH ร้อยละ
23.63 ร้อยละ 20.04 และร้อยละ 28.52 ตามลาดับ
4.3 ความเกี่ยวข้องระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
จากการทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทีพาร์คและไทคอนซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทคลังสินค้าและโรงงานตามลาดับ ใน
ขณะเดียวกัน ทีพาร์คและไทคอนก็ยงั คงเป็ นเจ้าของคลังสินค้าและโรงงานในโครงการเดียวกันกับทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรก รวมทัง้ เป็ นผูเ้ สนอขายทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก และไทคอนยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ดว้ ย ซึง่ บทบาทต่างๆ ของทีพาร์คและไทคอน (“กลุ่มบริษทั ไทคอน”) ทีม่ ตี ่อทรัสต์อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั ทรัสต์ได้ในเรื่องการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่โดยการเลือกเสนออาคารคลังสินค้าหรือโรงงานของกลุ่มบริษทั ไท
คอนให้ลูก ค้า พิจ ารณาก่ อ นอาคารคลัง สิน ค้า หรือ โรงงานของทรัสต์ รวมถึง การก าหนดราคาซื้อ ขายหรือค่ าเช่ า ของ
คลังสินค้าและโรงงานด้วย อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้
ดังกล่าว ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซือ้ คลังสินค้าและโรงงานรวมถึงแนวทางการกากับ
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ั หาดัง กล่ า วที่อ าจเกิด ขึ้น ตาม
ดูแ ลการบริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ เป็ น การป้ อ งกัน ป ญ
รายละเอียดในข้อ 4.5
4.4 อสังหาริ มทรัพย์อื่นภายใต้การจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่อาจแข่งขันในทางธุรกิ จกับ
อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์
ตารางแสดงข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์อื่นภายใต้ การจัดการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่อาจแข่งขัน
ในทางธุรกิ จกับอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)
ที่ตงั ้ (โครงการ / นิ คม
อุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม)

ประเภท
ทรัพย์สิน

(หน่วย: ตารางเมตร)
TREIT
TFUND

TLOGIS

TGROWTH

TICON

(ทรัพย์สนิ
ทีท่ รัสต์จะลงทุน
ครัง้ แรก)

TPARK

รวม

บางนา
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2
ศรีราชา
แหลมฉบัง 2
บางพลี 1
โรจนะ (ปราจีนบุร)ี

คลังสินค้า
คลังสินค้า
คลังสินค้า
คลังสินค้า
คลังสินค้า
คลังสินค้า
รวมคลังสิ นค้า

19,600
19,600

61,575
61,575

162,445
162,445

-

9,410
24,363
56,400
102,290
192,463

5,540
15,800
44,418
9,750
74,995
10,020
160,523

258,570
40,163
99,768
112,040
74,995
10,020
595,556

อมตะซิต้ี
บ้านหว้า (ไฮเทค)
ปิ่นทอง
โรจนะ
เหมราชชลบุร ี

โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
โรงงาน
รวมโรงงาน

53,650
74,618
53,375
119,132
300,775

-

16,950
11,700
13,600
20,825
63,075

19,500
26,400
2,400
81,225
18,900
148,425

-

6,750
8,675
33,350
1,625
3,600
54,000

96,850
121,393
102,725
222,807
22,500
566,275

รวมทัง้ สิ้ น

320,375

61,575

225,520

148,425

192,463

214,523

1,161,831

ทีม่ า ทีพาร์ค และ ไทคอน
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4.5 แนวทางการกากับดูแลการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อป้ องกันปั ญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ในการเลือกลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาเลือกลงทุนในอาคารคลังสินค้า
และอาคารโรงงานทีส่ ร้างแล้วเสร็จและมีผเู้ ช่าแล้วเป็ นหลัก โดยการกาหนดราคาซือ้ ขายหรือเช่าคลังสินค้าและโรงงาน จะ
อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ ช่วงเวลาที่ทรัสต์จะเข้าลงทุน โดยหากเป็ นการทารายการระหว่าง
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์กาหนดไว้ อาทิเช่น จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และหากเป็ นรายการที่มีขนาดใหญ่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ ในการเลือกลงทุนดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ยังคานึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการพึง่ พาแหล่งรายได้ของทรัสต์ทม่ี าจากผูเ้ ช่ารายใดรายหนึ่งอีกด้วย (Concentration
Risk)
สาหรับแนวทางการกากับดูแลการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้
มีข้อตกลงร่วมกันกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ว่า ทุกครัง้ ที่มีผู้สนใจเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะเสนอทรัพย์สนิ ทัง้ หมด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์ทย่ี งั ว่างอยู่หรือกาลังจะว่างให้ลูกค้าเป็ นผู้
พิจารณาตัดสินใจ โดยไม่มกี ารแบ่งแยกว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั ไทคอน ทรัสต์ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อ่นื
ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารสุม่ โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลอาคารคลังสินค้าและโรงงานทีว่ า่ งเพื่อให้แน่ใจว่าผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ กี บั ทรัสต์ นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดทารายงานต่างๆ เพื่อ
เสนอต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์กาหนด
สาหรับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ คาดว่าไทคอนจะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รายใหญ่ของทรัสต์ (แต่จะถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด) และ ทีพาร์คและไทคอน
ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั ค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามผลการดาเนินงานของทรัสต์ ซึง่ จะ
เป็ นสิง่ จูงใจในการสร้างรายได้เพิม่ และลดค่าใช้จ่ายของอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ เชื่อว่า หาก
ทีพาร์คและไทคอนเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ จะดาเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
อัต ราค่า ธรรมเนีย มการบริหารอสังหาริมทรัพ ย์ ท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพ ย์ท งั ้ สองรายจะได้ร ับจากผู้จ ัดการ
กองทรัสต์สาหรับการบริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์ของทรัสต์ จะเป็ น อัตราช่ ว งเดียวกัน กับ อัต ราค่ าธรรมเนีย มที่ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สองรายได้รบั จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ลี งทุนในทรัพย์สนิ
ประเภทเดียวกัน ซึ่งได้แก่ TFUND TLOGIS และ TGROWTH โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สามแห่งมีผจู้ ดั การ
กองทุน 2 รายเป็ นผู้บริหารกองทุน และได้แต่งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สองรายดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทนอยู่ใน
อัตราช่วงเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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(1)

ประเภทของค่าธรรมเนี ยม
(วิ ธีการและอัตราเรียกเก็บตามสัญญา)

ประเภท
ทรัพย์สิน

TREIT

TFUND(2)

TLOGIS(3)

TGROWTH(4)

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์

คลังสินค้า
โรงงาน
คลังสินค้า

2.00%
4.00%
0.00-10.50%

2.00%
4.00%
0.50-10.50%

3.00%
0.00-10.00%

ไม่เกิน 3.00%
4.00%
0.00-10.00%

โรงงาน

0.00-19.50%

0.00-19.50%

-

0.00-19.50%

(ร้อยละของรายได้จากการดาเนินงานของทรัพย์สนิ )

ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(ร้อยละของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของทรัพย์สนิ )

ค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่

คลังสินค้า
และโรงงาน

2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
(อัตราค่าเช่าและค่าบริการทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่ารายใหม่)
หมายเหตุ (1) รายละเอียดของวิธกี ารเรียกเก็บและคาจากัดความของรายการทีใ่ ช้อ้างอิงกับอัตราเรียกเก็บสามารถศึกษาได้ในส่วนที่ 2-10
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากทรัสต์
(2) อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 6) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
(3) อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์
(4) อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท

โดยค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ TFUND TLOGIS และ TGROWTH รอบบัญชีสน้ิ สุด วันที่ 30
มิถุนายน 2557 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 11.00 ร้อยละ 8.58 และร้อยละ 9.24 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ตามลาดับ ทัง้ นี้ เพื่อให้
ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ท งั ้ สองรายบริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ท งั ้ ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท งั ้ สามกองทุ น และ
ของทรัสต์อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจจะมีขน้ึ ได้ โดยนอกจากค่าธรรมเนียมการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั ค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า และค่านายหน้ า
เกีย่ วกับการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการบริหาร
ทรัพย์สนิ ของทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถเพื่อสร้างรายได้และกาไรทีด่ ใี ห้แก่ทรัสต์อนั จะเป็ นการสร้าง
ผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมและเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
เมื่อพิจารณาจากสมมติฐานของผูป้ ระเมินมูลค่าอิสระของทรัสต์ทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยใช้อตั ราค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทอ่ี า้ งอิงตามสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า
อัตราค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวไม่ทาให้ทรัสต์เสียประโยชน์และทรัสต์จะยังมีกาไรจากการดาเนินงาน
ในระดับทีเ่ หมาะสม และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
ทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียม ร่วมกับราคาประเมิน ซึง่ จะเป็ น ปจั จัยหนึ่ง
ในการก าหนดราคาซื้อ ขาย และป จั จัย ที่เ กี่ย วข้อ งอื่น ๆ ในระยะยาว โดยมีค วามเห็น ว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มการบริห าร
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
- ราคาประเมิ น ได้ ส ะท้ อ นค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ แ ล้ ว : โดยในการประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ ใช้วธิ ีคดิ ลดกระแสเงินสดที่ทรัพย์สนิ สามารถสร้างได้ในอนาคต (Income approach) ซึง่ ผู้
ประเมินมูลค่าอิสระได้ใช้อตั ราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นต้นทุนในการประเมินแล้ว
- ความสามารถและชื่อเสียงของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : ในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องพิจารณาถึงความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการนา
อสังหาริมทรัพย์มาสร้างรายได้และกาไรในระยะยาวให้กบั ทรัสต์ ความเหมาะสมจึงคานึงถึงความสามารถด้าน
การตลาด ความสามารถในการหาและบริหารผูเ้ ช่า ความสามารถในการบริหารต้นทุน การดูแลรักษา รวมถึง
ชื่อเสียงและทรัพยากรของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะใช้ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ประโยชน์สงู สุด
ซึง่ ในการลงทุนครัง้ แรกนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทัง้ ทีพาร์คและไทคอน ซึง่ เป็ นผูน้ าในธุรกิจนี้
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- ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สองรายมีความสัมพันธ์อนั ดีและคุ้นเคยกับผูเ้ ช่ารายย่อยของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะ
ลงทุนในครัง้ แรกนี้: ทรัสต์จะได้มาซึ่งทรัพย์สนิ พร้อมผู้เช่ารายย่อยมาจากทีพาร์คและไทคอน ซึ่งเดิมเป็ น
ผูด้ แู ลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ดังนัน้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สองรายจึงมีความเข้าใจ
ในทรัพย์สนิ และผูเ้ ช่ารายย่อย โดยจะสามารถบริหารความต้องการของผูเ้ ช่ารายย่อย และดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ได้ดีก ว่ า ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ร ายอื่น ๆ ซึ่ง น่ า จะสร้า งความพึง พอใจให้ก ับผู้เ ช่ า รายย่ อยในการเช่ า
ทรัพย์สนิ ของทรัสต์ได้อย่างต่อเนี่อง
- เป็ นอัตราค่าธรรมเนียมที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อ่นื :
อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สอง
รายได้รบั จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกัน ให้แก่ TFUND TLOGIS และ
TGROWTH อีกด้วย ซึง่ จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่ าง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สามกองทุนและทรัสต์
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4.7 งบประมาณการทางการเงิ นของทรัสต์
4.7.1 งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติ ฐานของทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที่
1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2558
ข้อมูลทีร่ ะบุในหัวข้อนี้ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีต แต่เป็ นข้อมูลในลักษณะทีเ่ ป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดบข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการทีร่ ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่
ภายใต้ความเสีย่ งและความไม่แน่ นอนบางประการ ซึง่ อาจทาให้ผลทีเ่ กิดขึน้ จริ งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากทีป่ ระมาณ
การไว้ ทัง้ นี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาเป็ นคารับรอง คารับประกันหรือการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานทีถ่ ูกต้อง
ของผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่ าจะ
บรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงที่จดั ทารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ
เท่านัน้
รายได้ห รือ ผลประโยชน์ ต อบแทนที่จ่ า ยให้แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีแ ท้จ ริง อาจจะแตกต่ า งจากรายได้ห รือ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ท่ปี รากฏในประมาณการของทรัสต์ นอกจากนี้ประมาณการกาไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์จะไม่ได้รบั การปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใดๆทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีข่ อง
เอกสารฉบับนี้
ข้อมูลในส่วนนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานหลายประการ ซึง่ แม้จะมีการระบุตวั เลข ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันทีจ่ ดั ทางบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติ ฐานและการ
ประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่ งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันทีส่ าคัญจานวนมาก
ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทางธุรกิจในอนาคตทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า
ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้ จริง ดังนัน้ ข้อมูล ทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างจากผลทีเ่ กิดขึน้
อย่างมีนยั สาคัญ ผูล้ งทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลประมาณการในส่วนนี้
งบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐาน เป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับอนาคตทีจ่ ดั เตรียมโดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษาทางการเงิน และสอบทานโดยบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ในเอกสารแนบ 3
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หน่วย: ล้านบาท

งบกาไรขาดทุนที่ คาดคะเนตามสมมติ ฐาน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนิ นงาน

กรณี พืน้ ฐาน
385.1
(35.1)
350.0

กรณี ดีที่สดุ
387.2
(34.7)
352.4

กรณี แย่ที่สดุ
383.8
(35.5)
348.4

1.4
(19.3)
(37.9)
(3.6)
(1.1)
(5.4)
(40.5)
(106.5)

1.4
(19.3)
(38.1)
(3.6)
(1.1)
(5.4)
(40.5)
(106.6)

1.4
(19.3)
(37.8)
(3.6)
(1.1)
(5.4)
(45.0)
(110.9)

กาไรสุทธิ จากการลงทุน
บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็ น
เงินสด
ประมาณการเงิ นที่ จ่ายแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์

243.5

245.8

237.5

19.3
262.9

19.3
265.1

19.3
256.8

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ (บาทต่อหน่วย)
จานวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย (ล้านหน่วย)
ประมาณการเงินทีจ่ ่ายแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ (บาทต่อหน่วย)
(1) ประมาณการกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบ
แทนได้ (บาทต่อหน่วย)
(2) ประมาณการลดทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็ น
เงินสด (บาทต่อหน่วย)

10.00
360
0.7302

10.00
360
0.7365

10.00
360
0.7134

0.6765

0.6828

0.6597

0.0537

0.0537

0.0537

ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทรัสต์
ดอกเบีย้ จ่าย
รวมค่าใช้จ่าย หักด้วย ดอกเบี้ยรับ

อัตราผลตอบแทนดังกล่าว คานวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่ 10.00 บาท ซึง่ เป็ นเพียงการแสดงการประมาณการ
สาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และไม่อาจรับรองผลได้
สมมติ ฐานในการประมาณการเงิ นจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
(1) สมมติให้มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ 100 ของกาไรสุทธิจากการลงทุน
(2) ภายใต้ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทรัสต์จะจ่ายเงินให้กบั ผูถ้ อื
หน่ วยโดยการลดทุน ซึง่ เกิดจากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด คือ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตดั จาหน่ายสาหรับงวดประมาณการจานวน 19.3 ล้านบาท
หมายเหตุ
(ก) เงิน จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในรูปของประโยชน์ ตอบแทนและการลดทุน ที่แท้จริงจะขึ้น อยู่กบั ผลประกอบการที่แท้จริง
ของทรัสต์ ซึ่งอาจแตกต่างได้จากทีป่ ระมาณการไว้ เนื่องจากผลกระทบจากอัตราค่าเช่า อัตราการเช่า อัตราดอกเบี้ยของเงิน
กูย้ มื เป็นต้น
(ข) การลดทุนจากงบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐานนัน้ เกิดจากรายการค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด ซึ่งถูกนาไปรวมคานวณ
กาไรสุทธิสาหรับงวด ซึง่ การลดทุนเป็นการนาเงินส่วนทีไ่ ม่สามารถจ่ายเป็ นประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ จ่ายคืน
ให้กบั ผู้ถือหน่ วยทรัส ต์ในรูปของการลดทุน เพื่อให้กระแสเงิน สดที่ผู้ถือหน่ วยทรัส ต์ได้รบั มีความสอดคล้อ งกับกาไรสุ ทธิท่ี
ปรับปรุงเพือ่ ให้สะท้อนสถานะเงินสดของทรัสต์แล้ว อย่างไรก็ดกี ารลดทุนเป็นเงินจ่ายส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับประโยชน์ตอบแทน
ของทรัสต์
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ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของทรัสต์ และกฏหมายหลักทรัพย์ หากทรัสต์มกี าไรสุทธิท่ปี รับปรุงแล้ว
(กาไรสุทธิทอ่ี า้ งอิงสถานะเงินสดของทรัสต์) และไม่มขี าดทุนสะสม ทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วสาหรับปี โดย กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว จะคานวณจาก กาไรสุทธิทางบัญชีและปรับปรุงด้วย
รายการต่างๆ เช่น กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่า หรือกาไรจากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน การจ่ายชาระคืน
เงินกูห้ รือภาระผูกผันใดๆ ตามแผนการจ่ายทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน หรือตามหนังสือแจ้งล่วงหน้ าจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ถึงผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
งบกาไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานสาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 ได้ถูกจัดเตรียมขึน้ โดยอ้างอิงสมมติฐานทีส่ าคัญตามเอกสารแนบ 3 ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม ณ วันที่ได้จดั ทาข้อมูลทางการเงินที่
เกีย่ วกับอนาคต (งบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐานจัดทาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) โดยสมมติฐานทีส่ าคัญ
สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ค่า เช่า และค่าบริการ ประกอบด้วยรายได้ค่า เช่าและค่ าบริการที่ต้อ งชาระโดยผู้เช่า โรงงานและผู้เช่ า
คลังสินค้า (หลังหักส่วนลด (ถ้ามี)) โดยใช้สมมติฐานในการประมาณการรายได้ขา้ งต้น จากข้อมูลเช่าตามสัญญาทีม่ อี ยู่ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก รวมถึงรายได้จากการรับประกันการมีผเู้ ช่า จาก
ทางทีพาร์คและไทคอน ในกรณียงั ทีไ่ ม่มผี เู้ ช่าหรือผูเ้ ช่ารายปจั จุบนั ยังไม่เช่าพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด ณ วันทีท่ รัสต์เข้าลงทุน
ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกันตัง้ แต่ 12 เดือนนับจากวันโอนกรรมสิทธิห์ รือจดทะเบียนสิทธิการเช่าถึงปี 2559 แล้วแต่
สัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 หัวข้อการรับประกันการมีผเู้ ช่า
อัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ทจ่ี ะเรียกเก็บสาหรับสัญญาเช่าใหม่หรือสัญญาเช่าทีม่ กี ารต่อสัญญา จะพิจารณา
จากฐานค่าเช่าตามสัญญาเช่าเดิม อัตราการต่อสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่จะหมดอายุ สภาวะตลาด ภาวะเงินเฟ้อ และ
ความต้องการในการเช่าพืน้ ที่ เป็ นต้น
การประมาณการรายได้ค่าเช่าและบริการในงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 คิดจากข้อมูลตามสัญญาเช่าทีม่ อี ยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ของทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะเข้า
ลงทุนครัง้ แรก ได้มกี ารวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) โดยนามาใช้ในการจัดทางบกาไร
ขาดทุนคาดคะเนตามสมมติฐาน โดยข้อสมมติฐานอัตราเช่าเฉลีย่ และการปรับเพิม่ อัตราค่าเช่าและบริการของทัง้ 3 กรณี มี
ดังนี้
สมมติฐานทีใ่ ช้ประมาณการ เป็ นดังนี้
Sensitivity Case
สมมติ ฐานที่ใช้ประมาณการ
กรณีพน้ื ฐาน (Base Case) กาหนดให้อตั ราเช่าเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทัง้ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน เท่ากับประมาณ
ร้อยละ 99 โดยประมาณการจากสมมติฐานว่าสัญญาเช่าทีค่ รบกาหนดในช่วงเวลาประมาณ
การมีอตั ราการต่อสัญญาเช่าร้อยละ 90 ซึ่งมีทงั ้ หมดจะมีเพียง 5 สัญญาที่ครบกาหนดใน
ช่วงเวลาประมาณการ และสาหรับสัญญาเช่าทีม่ ไิ ด้ต่ออายุนัน้ จะใช้ระยะเวลา 3 เดือนใน
การหาผูเ้ ช่าใหม่ และมีช่วงการเช่าระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Free Rent) 2 เดือนสาหรับ
คลังสินค้าและ 1 เดือนสาหรับโรงงาน
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Sensitivity Case
กรณีดที ส่ี ดุ (Best Case)

สมมติ ฐานที่ใช้ประมาณการ
กาหนดให้อตั ราเช่าเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทัง้ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน เท่ากับประมาณ
ร้อยละ 100 โดยประมาณการจากสมมติฐานว่าสัญ ญาเช่าที่ค รบกาหนดในช่วงเวลา
ประมาณการมีอตั ราการต่อสัญญาเช่าร้อยละ 100 และกาหนดให้สญ
ั ญาเช่าทีค่ รบกาหนด
อายุและมีการต่อสัญญามีการปรับอัตราค่าเช่าทีข่ น้ึ อีกอัตราร้อยละ 5.00 สาหรับสัญญาเช่า
มาตรฐานอายุ 3 ปี
กรณีแย่ทส่ี ดุ (Worst Case) กาหนดให้อตั ราเช่าเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทัง้ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน เท่ากับประมาณ
ร้อยละ 98 โดยประมาณการจากสมมติฐานว่าสัญญาเช่าทีค่ รบกาหนดในช่วงเวลาประมาณ
การมีอตั ราการต่อสัญญาเช่าร้อยละ 80 และกาหนดให้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงสาหรับเงินกูย้ มื
มีการปรับเพิม่ ขึน้ อีกทีอ่ ตั ราร้อยละ 0.50
การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงถึงผลกระทบของผล
ประกอบการของทรัส ต์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น เมื่อ สมมติฐ านส าคัญ มีก ารแปรเปลี่ย นไปจากกรณี พ้ืน ฐานเท่ า นั น้ โดยที่ผ ล
ประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงและผลประกอบการทีแ่ สดงในงบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐานอาจมีความแตกต่างโดย
สูงกว่าหรือต่ากว่าการเปลีย่ นแปลงทีก่ าหนดไว้ในการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลงข้างต้นได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษา ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่านายหน้า
ในการหาผูเ้ ช่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าภาษีโรงเรือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้
รายการค่าใช้จา่ ย
สมมติ ฐานที่ใช้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษา
ร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - สุทธิ
ค่าเช่าทีด่ นิ ในส่วนทีเ่ ป็ นสัญญาเช่าช่วง
ค่าเช่าทีด่ นิ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ
ค่าเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สนิ
แบ่งเป็ น 2 กรณี
1) ส่วนทีผ่ เู้ ช่าโรงงานและผูเ้ ช่าคลังสินค้ารับผิดชอบเบีย้ ประกันภัยเอง
ซึง่ ในส่วนนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของทรัสต์ และ
2) ส่วนทีท่ รัสต์ตอ้ งรับค่าภาระเบีย้ ประกันภัย หรือในกรณีทโ่ี รงงานและ
คลังสินค้าว่างลง หรือในกรณีท่ที รัสต์ตกลงรับผิดชอบแทนผู้เช่าราย
ย่อย ทรัสต์จะต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยโดยคิดจากอัตราร้อยละ
0.090 ของทุนประกันภัย
ค่านายหน้าในการหาผูเ้ ช่า
2 เดือน ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ 0.25 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - สุทธิ
ค่าภาษีโรงเรือน
ร้อยละ 12.50 ของค่าเช่า โดยคิดเฉพาะในกรณีทท่ี รัสต์ตกลงรับผิดชอบ
แทนผูเ้ ช่ารายย่อย
ค่าบริการส่วนกลางสาหรับคลังสินค้า
5 บาท ต่อตารางเมตร ของพื้นที่คลังสินค้าที่มกี ารเรียกเก็บค่าบริการ
ส่วนกลาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต กนอ.
10,700 บาทต่อโรงงานต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ไม่มผี เู้ ช่า
ประมาณ 3.8 ล้านบาทสาหรับช่วงเวลาประมาณการ ซึง่ ประกอบด้วย
ค่าบริการส่วนกลาง และ ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับทีจ่ ะได้รบั จากการทีท่ รัสต์นาเงินสดส่วนเกินไปหาดอกผลในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ตามทีส่ านักงาน
ก.ล.ต. กาหนด สาหรับประมาณการงบการเงินสาหรับงวดประมาณการคานวณโดยใช้สมมติฐาน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
0.75 และ/หรือ 1.25 ต่อปี แล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ประกอบด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมของสานักงาน ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ สาหรับการ
ลงทุนครัง้ แรก ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ เป็ นต้น จะ
บันทึกเป็ นสินทรัพย์และจะถูกตัดจาหน่ายเข้างบกาไรขาดทุนของทรัสต์ โดยวิธเี ส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหารทรัสต์ สาหรับงวดประมาณการคิดตามทีร่ ะบุไว้
ในร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager Appointment) ระหว่างทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (ทีแมน) คือ
- อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการทรัสต์รอ้ ยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด (TAV) ของทรัสต์
- อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารทรัพย์สนิ พืน้ ฐาน
อัตราร้อยละ 4.00 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในส่วนของโรงงาน
อัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในส่วนของคลังสินค้า
- อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารทรัพย์สนิ ส่วนเพิม่ (Incentive Fee)
อัตราร้อยละ 6.00 ของกาไรจากการดาเนินงาน ในส่วนของโรงงาน
อัตราร้อยละ 4.00 ของกาไรจากการดาเนินงาน ในส่วนของคลังสินค้า
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัสต์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายปี ค่าธรรมเนียมผูป้ ระเมินมูลค่า ค่าธรรมเนียมผูต้ รวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทัวไป
่ เป็ นต้น
ดอกเบี้ยจ่าย
ทรัสต์มแี ผนการกูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางส่วน ทัง้ นี้ ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ กิดจากการกูย้ มื ดังกล่ าว คานวณ
จากอัตราดอกเบีย้ ณ ปี แรกทีก่ ยู้ มื ตามข้อเสนอทีท่ รัสต์ได้รบั จากธนาคารพาณิชย์ ซึง่ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่
ชัน้ ดี (MLR) ลบอัตราร้อยละ 2.25 ซึง่ ณ ปจั จุบนั อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 6.75 ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

สมมติ ฐานเกี่ยวกับการระดมทุน
การประมาณการงบกาไรขาดทุนนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า ทรัสต์จะทาการจัดหาเงินลงทุนจากการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์เป็ นจานวนไม่เกิน 3,600,000,000 บาท และ เงินที่ได้จากการกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์เป็ นจานวนไม่เกิน
900,000,000 บาท
4.7.2 ประมาณการอัตราเงิ นจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์สาหรับ 12 เดือนตามช่วงประมาณการ
ณ วัน ที่จ ัด ท าเอกสารฉบับ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ ไ ด้ร ะบุ จ านวน
หน่ วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายและมูลค่าเงินกู้ยมื ที่แน่ นอนแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินจึงทาการปรับปรุงการคานวณ
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ให้สอดคล้องกับมูลค่าการระดมทุนทีแ่ ท้จริง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
สมมติ ฐานในการระดมทุน

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์

เงินทุนจากการ
เงินกูย้ มื
กรณีพน้ื ฐาน
เสนอขายหน่วยทรัสต์
จากสถาบันการเงิน
(Base Case)
3,425 ล้านบาท
860 ล้านบาท
7.75%
ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ขา้ งต้น ประกอบด้วย
1) ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
7.21%
2) ประมาณการอัตราการลดทุนจากรายการที่ไม่ใ ช่
ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินสด
0.54%

กรณีดที ส่ี ดุ
(Best Case)
7.82%

กรณีแย่ทส่ี ดุ
(Worst Case)
7.58%

7.29%

7.04%

0.54%

0.54%

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ขา้ งต้น คานวณโดยประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์หารด้วยเงินทุนจากการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามตารางข้างต้น ดังนัน้ อัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์จะขึน้ อยูก่ บั มูลค่าเงินทุนจากการเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ และมูลค่า
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินเป็ นสาคัญ โดยที่ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ท่ปี รับปรุงสมมติฐานในการระดมทุนจะมากกว่าประมาณ
การเงินจ่ายตามงบกาไรขาดทุนทีค่ าดคะเนตามสมมติฐานประมาณ 2.6 ล้านบาท เนื่องจากทรัสต์จะมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ตัดจาหน่ าย ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัสต์ และดอกเบีย้ จ่ายทีล่ ดลงตามมูลค่าหน่วยทรัสต์และเงินกูย้ มื ทีล่ ดลง

อัตราผลตอบแทนดังกล่าว คานวณจากราคาเสนอขายทีร่ าคา 10.00 บาทต่อหน่ วย และจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
เสนอขายทัง้ หมด 342.5 ล้านหน่ วย ซึง่ เป็ นการประมาณการสาหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนตามช่วงประมาณการตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และไม่อาจรับรองผลได้
4.7.3 ประมาณการอัตราเงิ นจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ สาหรับ 12 เดือนตามช่วงประมาณการ ในกรณี ที่
มูลค่าสิ ทธิ การเช่าลดลง (Unrealized Loss)
ภายใต้สมมติฐานว่าทรัสต์จะทาการจัดหาเงินลงทุนจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เป็ นจานวน 3,425 ล้านบาท
และกูย้ มื เงินจานวน 860 ล้านบาท เนื่องจากในการลงทุนครัง้ นี้ มีทรัพย์สนิ บางรายการทีเ่ ป็ นสิทธิการเช่า ซึง่ มีอายุคงเหลือ
ของสิท ธิก ารเช่ า ลดลงตามระยะเวลา ท าให้มูลค่ าของทรัพย์สนิ ดัง กล่ าวลดลงตามอายุ คงเหลือ ของสิทธิการเช่า และ
จนกระทังหมดลงในวั
่
นครบอายุสญ
ั ญาเช่า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินจึงได้ให้ความสาคัญกับมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว จากการศีกษาข้อมูลในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จานวนหลายกองกองทุน (“กองทุนรวม”) ที่
ลงทุนในสิทธิการเช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนในฐานะที่เป็ นหลักทรัพย์ท่มี ลี กั ษณะใกล้เคียงกันและทาการบันทึกบัญชีของ
มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนแบบเดียวกัน สาหรับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมนัน้ ๆ เข้าลงทุน พบว่า มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
หรือมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (TAV) ของกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้รบั ผลกระทบจากมูลค่าสิทธิการเช่า ทีล่ ดลงตามอายุสญ
ั ญา
เช่าในช่วงแรกของการลงทุน เนื่องจากราคาประเมินของสิทธิการเช่า ณ สิน้ งวดบัญชีไม่ต่ ากว่ามูลค่าสิทธิการเช่า ณ ต้น
งวดบัญชี ทาให้กองทุนรวมดังกล่าวยังไม่ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากมู ลค่าสิทธิการเช่าลดลงจากการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ (Unrealized Loss)
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินจึงได้ประมาณการ
กาไรสุทธิท่สี ามารถนามาจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนได้ สาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่ ว ันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 ในสมมติฐานทีร่ าคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเข้าลงทุนในรายการ
(ก) สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ทีจ่ ะสิน้ สุดลง ณ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2586 (ประมาณ 28.22 ปี นับจากวันจดทะเบียนการเช่า) ซึง่ มีมูลค่าทีท่ รัสต์จะเข้า
ลงทุน ไม่เกิน 1,235 ล้านบาท และ
(ข) สิทธิการเช่าทีด่ นิ ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางนา ทีจ่ ะสิน้ สุดลง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2587 (30 ปี นบั จากวันจดทะเบียนการเช่า) ซึง่ มีมลู ค่าทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนไม่เกิน 108 ล้านบาท
หากกาหนดให้มูลค่าตามราคาประเมิน ณ สิน้ งวดการประเมิน ลดลงแบบเส้นตรงตามอายุของสิทธิการเช่าและ
สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ (ซึง่ ทาให้เกิด Unrealized Loss ในการประมาณการ) ประมาณการกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนได้จะลดลงจากสมมติฐานหลักประมาณ ไม่เกิน 47.3 ล้านบาททัง้ ใน 3 กรณี ซึง่ จะทาให้สดั ส่วนเงินจ่าย
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากสมมติฐานหลัก ดังนี้
ประมาณการเงิ นจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ (ล้านบาท)
(1) ประมาณการกาไรสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
(2) บวก: ประมาณการลดทุนจากรายการทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็นเงินสด
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
เงินลดทุน จากสภาพคล่อ งส่ ว นเกิน จากผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ประมาณการเงิ นจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์

กรณี พืน้ ฐาน
199.5

กรณี ดีที่สดุ
201.8

กรณี แย่ที่สดุ
193.7

18.7

18.7

18.7

47.3
265.5

47.3
267.8

47.3
259.7

0.5826

0.5893

0.5655

0.1926
0.7752

0.1926
0.7819

0.1926
0.7581

5.82%

5.89%

5.65%

1.93%
7.75%

1.93%
7.82%

1.93%
7.58%

ประมาณการเงิ นจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย (บาท)
(1) ป ร ะ ม า ณ กา ร ก าไ ร สุ ท ธิ ท่ี ส า ม า ร ถ น าม า จ่ าย ป ร ะ โ ย ช น์
ตอบแทนได้ (บาทต่อหน่วย)
(2) ประมาณการลดทุน จากรายการที่ไ ม่ใช่ค่ าใช้จ่ายที่เป็ น เงิน สด
(บาทต่อหน่วย)
ประมาณการเงิ นที่ จ่ายแก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์ (บาทต่อหน่ วย)
ประมาณการอัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ (ร้อยละ)
(1) ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ (ร้อยละ)
(2) ประมาณการอัต ราการลดทุ น จากรายการที่ไ ม่ใ ช่ ค่ า ใช้จ่ า ย
เงินสด (ร้อยละ)
ประมาณการอัตราเงิ นที่จ่ายแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ (ร้อยละ)

จากการกาหนดสมมติฐานดังกล่าว เมื่อมีรายการดังกล่าวซึง่ ไม่ใช่ รายการค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินสด ทาให้ทรัสต์มี
สภาพคล่องส่วนเกินทีส่ ามารถจ่ายคืนให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ได้ดว้ ยการลดทุนจดทะเบียน ซึง่ จะทาให้ประมาณการเงินจ่าย
ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์รวมเท่ากับ ในสมมติฐานหลัก โดยตามหลักการทางบัญชีและในทางปฎิบตั ิ มูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น
สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าช่วงจะขึน้ กับราคาประเมินทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ จึงอาจยังไม่มี Unrealized Loss
เกิดขึน้ ในช่วงการประมาณการเช่นเดียวกับกองทุนรวมตามที่กล่าวมา การประมาณการในสมมติฐานที่เกิด Unrealized
Loss ด้วยวิธเี ส้นตรงข้างต้นจึงเป็ นเพียงตัวอย่างหนึ่งในการแสดงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เท่านัน้
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

4.8 การรับประกันรายได้
ทรัสต์น้ไี ม่มกี ารรับประกันรายได้

ส่วนที่ 2-4 หน้า 16 จาก 16

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

5. รายการระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ
ทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
5.1 รายการระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์สนิ ที่ท รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทรัสต์จะมีการทารายการ
ระหว่างกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ดังนี้
(1) รายการระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้แก่ บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”)
ทรัสตีในนามของทรัสต์จะแต่งตัง้ ทีแมนเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ 1) ทีแมนเป็ นบริษัทย่อยของไทคอน โดยไทคอนถือหุ้นร้อยละ 99.99
ของทุ นจดทะเบีย นที่ออกและชาระแล้วในทีแมน ไทคอนประกอบ
ธุรกิจเป็ นผูก้ ่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เช่าในนิคม
อุ ต สาหกรรม สวนอุ ต สาหกรรม เขตอุ ต สาหกรรม เขตส่ ง เสริม
อุตสาหกรรม และทาเลอื่นทีม่ ศี กั ยภาพ ในปจั จุบนั ไทคอนเป็ นผูน้ าใน
การพัฒนาและผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้า
ให้ เ ช่ า ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดสู ง ที่ สุ ด รวมทั ้ง มี บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ แ ละความเชี่ย วชาญในธุ ร กิจ ซึ่ง จะช่ ว ยให้ส ามารถ
สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของทีแมนในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้
เป็ นอย่างดี
2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรของทีแมนเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ และ
มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท
อุต สาหกรรมเป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในทรัพ ย์สิน ประเภท
คลังสินค้าและโรงงานให้เช่า
ทีแมนจึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จ ัด การกองทรั ส ต์ ซ่ึ ง ที แ มนจะเรี ย กเก็ บ จากทรัส ต์
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1) ค่าธรรมเนี ยมการบริหารทรัสต์ ประกอบไปด้วยอัตราพื้นฐานและ
อัตราค่าธรรมเนียมการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ของทรัสต์
โดย
(ก) อัตราพื้นฐานคิดเป็ นอัตราไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ (TAV) ซึง่ คาดว่าจะเรียกเก็บจริง
ในอัตราร้อยละ 0.25 และ
(ข) อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการได้ ม าและจ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์ สิน
ของทรัสต์คดิ เป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่
ได้มา และ/หรือ จาหน่ ายไปของทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ซึง่ คาดว่า
จะเรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 3.00 ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ยกเว้นไม่คดิ ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของทรัสต์ ใน
กรณี ท่ีซ้ือ ทรัพ ย์ สิน มาจากบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
ส่วนที่ 2-5 หน้า 1 จาก 9

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ความสมเหตุสมผลของรายการ (ต่อ)

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

กองทรัสต์ และจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจาหน่ ายไปสาหรับ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาในการลงทุนครัง้ แรกนี้ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ารายย่อย
ใช้สทิ ธิในการซือ้ ทรัพย์สนิ (Option to Buy) ตามสัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ บางรายการทีท่ รัสต์เข้าลงทุน (รายละเอียดแสดงไว้ใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้อ
รายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิของผูเ้ ช่าในการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะ
ลงทุนครัง้ แรก (Option to Buy))
2) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียมการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์จะคิดกับทรัสต์ จะมีอตั รา
ใกล้ เ คีย งกับ ที่ผู้ บ ริห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (ซึ่ง ได้ แ ก่ ที พ าร์ ค และ
ไทคอน) เรีย กเก็บ จากกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีล งทุ น ใน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ป ระเภทคลัง สิน ค้ า และโรงงานให้ เ ช่ า โดยจะ
ประกอบด้วย
(ก) ค่าธรรมเนียมที่อา้ งอิงกับรายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญา
บริการ
(ข) ค่าธรรมเนียมพิเศษที่อ้า งอิง กับก าไรจากการดาเนิ นงานของ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ (โดยอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ห ารของ
ทรัพ ย์สิน ประเภทคลัง สิน ค้า และโรงงานมีค วามแตกต่ า งกัน
เนื่องจากต้นทุนการบริหารทรัพย์สนิ ทีต่ ่างกัน)
(ค) ค่าธรรมเนียมในการหาผูเ้ ช่ารายใหม่ (Commission Fee)
โครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้จ ัดการกองทรัสต์ข้างต้นเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าปกติโดย
- ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารทรัสต์ ซึง่ ระบุเพดานเรียกเก็บไว้ทไ่ี ม่
เกินร้อยละ 1.00 ของ NAV หรือไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ TAV สามารถ
เที ย บเคี ย งได้ ก ั บ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จ ั ด การกองทุ น ของกองทุ น รวม
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีจ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ (โดยเทีย บกับ
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุนใน
ทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนที่ป ระมาณไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ของ NAV) และเทียบกับค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
ของทรัสต์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันทีจ่ ดั ทาเอกสารฉบับนี้
ซึง่ ระบุอตั ราค่าธรรมเนียมการบริหารทรัสต์ไว้ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
TAV และค่าธรรมเนียมสาหรับการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ
ของทรัสต์เทียบเคียงได้กบั ค่าธรรมเนียมสาหรับการได้มาและจาหน่ าย
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (โดย
เทียบกับค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันซึง่ ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนทีป่ ระมาณไม่
เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าการได้มาและจาหน่ ายของทรัพย์สนิ ) ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตราทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บของทรัสต์ทร่ี อ้ ยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาและจาหน่ าย โดยมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2-5 หน้า 2 จาก 9

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายฯ อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทรัสต์มี
ภาระหน้าทีแ่ ละขอบเขตงานทีม่ ากกว่าผูจ้ ดั การกองทุน เช่น การแสวงหา
แหล่งเงินทุนและการวางโครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม การเข้าลงทุน
ในทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผู้จดั การกองทรัสต์แสวงหารายได้ รวมถึง
บริห ารจัด การทรัพ ย์สิน เพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุด แก่ ท รัสต์ แ ละผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
- ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ อ้างอิงกับรายได้
และกาไรขัน้ ต้ น จะเป็ น แรงจูง ใจให้ผู้บริห ารอสังหาริม ทรัพย์พ ยายาม
บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้มรี ายได้สูงสุด ขณะเดียวกันก็จะต้องบริหารให้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงค่าเช่า ต้นทุน และการเก็บเงินค่าเช่า ซึง่
จะเป็ นผลดีต่อผลตอบแทนของทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
นอกจากนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ทีแมน
คิดจากทรัสต์นนั ้ มีความสมเหตุสมผล ตามเหตุผลทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ
4 หัวข้อความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินเกีย่ วกับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(2) รายการระหว่างทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้แก่ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ไทคอนได้ลงนามในสัญญาจะซือ้ จะขาย
ความสัมพันธ์
หุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) กับ Mitsui & Co. (Asia
Pacific) Pte. Ltd. (“มิตซุย”) ต่อมาเมื่อดาเนินการซือ้ ขายและโอนหุน้ แล้ว
เสร็จ ทาให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สัดส่วนการถือหุน้ ของทีแมน
จะเปลีย่ นแปลงไป ดังนี้
ไทคอน เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยถือหุ้นร้อย
ละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของผู้จดั การกองทรัสต์
และเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทั ง้ นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องผู้ จ ั ด การกอง ทรั ส ต์ อ าจเป็ นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซึง่ เมื่อรวมกับหน่ วยทรัสต์ทบ่ี ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์เ ข้า ลงทุ น ทัง้ หมดจะไม่ เ กิน กว่ า ร้อ ยละ 50 ของ
หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้
1) ไทคอนจะขายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานจานวน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
20 หลังให้แก่ทรัสต์ในการลงทุนครัง้ แรก
2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะว่าจ้างไทคอนเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
์ ด่ นิ และอาคาร
เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ 1) ทรัพย์สนิ ทีไ่ ทคอนจะขายให้แก่ทรัสต์เป็ นกรรมสิท ธิในที
โรงงาน ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมและสวนอุ ต สาหกรรมที่ มี
ศักยภาพสูง และมีผู้เช่าที่เป็ นบริษัททัง้ ในประเทศและต่างประเทศใน
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยในปจั จุบนั มีอตั ราการเช่าพื้นทีเ่ ต็มพืน้ ที่
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ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์จากรายได้ค่าเช่าและมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีม่ โี อกาสเพิม่
สูงขึน้ ในอนาคต
ทัง้ นี้ ไทคอนเป็ น ผู้น าในการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภท
โรงงานให้เช่า และมีแนวโน้มทีจ่ ะเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้กบั ทรัสต์
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึง่ ทาให้ทรัสต์มโี อกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2) ไทคอนเป็ น ผู้น าในการบริหารอสัง หาริมทรัพ ย์ประเภทโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่าทีม่ สี ่วนแบ่งการตลาดสูงทีส่ ุด และในปจั จุบนั นอกจาก
ไทคอนจะบริหารโรงงานให้เช่าทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของตนเองแล้ว ไทคอน
ยังบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่เป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)
ทัง้ นี้ เนื่องจากไทคอนมีทรัพย์สนิ ภายใต้การบริหารเป็ นจานวน
มาก ทาให้ไทคอนสามารถเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า (ผูท้ ส่ี นใจจะเช่า)
ได้หลากหลายทัง้ ในด้านทาเลที่ตงั ้ รูปแบบและขนาดของโรงงาน และ
การให้บ ริก ารแก่บ ริษัท ต่ า งชาติท่มี ีค วามต้อ งการประกอบธุ ร กิจ ใน
ประเทศไทย รวมทัง้ ไทคอนมีบุ ค ลากรที่มีค วามเชี่ย วชาญและมี
มาตรฐานในการประกอบธุร กิจ นอกจากนี้ ไทคอนยังเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทาให้มภี าพลักษณ์ทด่ี ใี น
การกากับดูแลกิจการ ทาให้ผเู้ ช่ารายย่อยมีความเชื่อมันและส่
่
งผลดีต่อ
ในการหาผูเ้ ช่าให้กบั โรงงานของทรัสต์ได้
1) ทรัสต์อาจจะซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากไทคอนในราคาที่สูงกว่าราคา
ประเมิน เกินกว่ าร้อยละ 5.00 ของราคาประเมิน ต่ าสุดที่จดั ทาโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ แต่ไม่เกินร้อยละ 11.59 ของราคาประเมินต่ าสุดซึง่
เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถยอมรับได้ เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์
จะเข้าลงทุนยังมีโอกาสในการบริหารให้แสวงหารายได้เพิม่ เติม โดย
ราคาทรัพย์สนิ สุดท้ายทีท่ รัสต์จะลงทุน จะถูกกาหนดจากการรวบรวม
ความต้องการของผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งจะสะท้อนสภาวะตลาดและอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนคาดหวังในช่วงระยะเวลาเสนอขาย นอกจากนี้ผู้
ลงทุนจะได้รบั เงินสดจากการลดทุนอันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกิน
(รายละเอีย ดแสดงไว้ใ นส่ว นที่ 2 ข้อ 2.4.3 หัว ข้อ ความเห็น ของที่
ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ของราคาซือ้ ทรัพย์สนิ )
2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเป็ นผูว้ ่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และจะชาระ
ค่าธรรมเนียมให้กบั ไทคอนในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภท
โรงงานในอัตราทีไ่ ม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ฉบับนี้ซง่ึ
เป็ นไปตามอัตราตลาดและมีความเหมาะสม (รายละเอียดแสดงไว้ใน
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ 4 หั ว ข้ อ แ นว ท า ง กา รก า กั บ ดู แ ล กา รบ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันปญั หาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์)
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(3) รายการระหว่างทรัสต์กบั นิ ติบุคคลที่มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่รว่ มกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
นิตบิ ุคคลทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้แก่ บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”)
เป็ นนิติบุคคลที่มผี ู้ถอื หุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ (ทีแมน)
ความสัมพันธ์
โดย ทีพาร์คและทีแมน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือไทคอน ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของทัง้ สองบริษทั
ทัง้ นี้ ทีพ าร์ค จะเป็ น ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ร ายใหญ่ ซึ่ง เมื่อ รวมกับ
หน่วยทรัสต์ทบ่ี ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้ หมด
จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้
1) ที พ า ร์ ค จ ะ ข า ย ใ ห้ เ ช่ า แ ล ะ ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง ใ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าจานวน 14 หลัง (แบ่งเป็ น 25 ยูนิต)
ให้ ก ับ ทรั ส ต์ ใ นการลงทุ น ครัง้ แรก ซึ่ ง ได้ แ ก่ กรรมสิ ท ธิ ใ์ นที่ ดิ น
กรรมสิทธิในอาคารคลั
งสินค้า สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าอาคาร
์
คลังสินค้าระยะยาว
2) ผู้จ ัด การกองทรัสต์ จ ะว่ า จ้า งทีพ าร์ค เป็ น ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์
สาหรับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ 1) ทรัพย์สนิ ของทีพาร์คที่ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรก ตัง้ อยู่ในโครงการไท
คอน โลจิสติคส์ พาร์ค และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุรี) ซึ่ง
เป็ นทาเลทีม่ ศี กั ยภาพและใกล้แหล่งอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม
ที่สาคัญ โดยในปจั จุบนั มีผู้เช่าที่เป็ นบริษัทชัน้ นาทัง้ ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ และมีอ ัต ราการเช่ า พื้น ที่ร้ อ ยละ 94.87 ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2557 ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กบั ทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์จากรายได้ค่าเช่า นอกจากนี้ในส่วน
ทีท่ รัสต์เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอาคารจะมีโอกาสทีม่ ลู ค่าของ
ทรัพย์สนิ เพิม่ สูงขึน้ ได้ในอนาคต
2) ทีพาร์คเป็ นผู้นาในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าให้
เช่ า และมีค ลัง สิน ค้ า ให้ เ ช่ า จ านวนมากในหลายท าเล นอกจากนี้
ทีพ าร์ค ยัง บริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทคลัง สิน ค้า ให้เ ช่ า ที่เ ป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ทพี าร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)
ทัง้ นี้ การทีท่ พี าร์คมีทรัพย์สนิ ภายใต้การบริหารเป็ นจานวนมากทา
ให้ทีพาร์ค สามารถเสนอทางเลือกให้แก่ ลูกค้า (ผู้ท่สี นใจจะเช่า) ได้
หลากหลายทัง้ ในด้านทาเลทีต่ งั ้ รูปแบบและขนาดของคลังสินค้าและ
การให้บริก ารแก่ บริษัทต่ างชาติท่ีมีความต้องการประกอบธุ รกิจใน
ประเทศไทย
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1) ทรัสต์อาจจะซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวจากทีพาร์คในราคาที่สูงกว่าราคา
ประเมินเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของราคาประเมินต่ าสุดที่จดั ทาโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ แต่ไม่เกินร้อยละ 11.59 ของราคาประเมินต่ าสุด
ซึ่งเป็ นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับ ได้ เนื่องจากทรัพย์สนิ
ที่ท รัส ต์ จ ะเข้า ลงทุ น ยัง มีโ อกาสในการบริห ารให้แ สวงหารายได้
เพิม่ เติม โดยราคาทรัพย์สนิ สุดท้ายทีท่ รัสต์จะลงทุน จะถูกกาหนด
จากการรวบรวมความต้ อ งการของผู้ล งทุ น สถาบัน ซึ่ง จะสะท้อ น
สภาวะตลาดและอั ต ราผลตอบแทนที่ ผู้ ล งทุ น คาดหวัง ในช่ ว ง
ระยะเวลาเสนอขาย นอกจากนี้ผลู้ งทุนจะได้รบั เงินสดจากการลดทุน
อันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกิน (รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2
ข้อ 2.4.3 หัวข้อ ความเห็นของที่ป รึกษาทางการเงินและผู้จดั การ
กองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคาซือ้ ทรัพย์สนิ )
2) ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และจะ
ชาระค่าธรรมเนียมให้กบั ไทคอนในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงงานในอัต ราที่ไ ม่ เ กิน อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการบริห าร
อสังหาริมทรัพย์ท่รี ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ฉบับนี้ซ่งึ เป็ นไปตามอัตราตลาดและมีความเหมาะสม
(รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4 หัวข้อแนวทางการกากับดูแล
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ฯ)

นโยบายในการทารายการระหว่างทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับการทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไว้ ดังต่อไปนี้
1) การทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้อง
เป็ นธุรกรรมทีม่ รี ายการเข้าลักษณะดังนี้
1.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของทรัสต์
1.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม
1.4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม
1.5) ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรม ไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้
2) การอนุ มตั ิธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ต้องผ่านการดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
2.1) ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่า เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องแล้ว
2.2) ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้ แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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2.3) ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่ 0202220222 บาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
3) ในกรณีท่ธี ุรกรรมนัน้ เป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก การคานวณมูลค่าจะคานวณตาม
มูลค่าการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงการทีท่ าให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหา
รายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้ ด้วย
4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และทรัสตีมดี งั ต่อไปนี้
4.1) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มเี อกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี
แสดงความเห็นของตนเกีย่ วกับลักษณะธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามข้อ 1) พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูล
ประกอบทีช่ ดั เจน
4.2) ทรัสตีต้อ งเข้าร่ว มประชุ มผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของธุร กรรมใน
ประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ และในกรณีทเ่ี ป็ นการ
ขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
เพื่อประกอบการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ย
5) ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารแสดงข้อมูลสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน การ
ทาธุรกรรมดังกล่าวไม่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ติ ามข้อ 2) และไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบตาม
ข้อ 4)
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5.2 รายการระหว่างทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์สนิ ที่ท รัสต์จะลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทรัสต์จะมีการทารายการ
ระหว่างกันกับทรัสตีและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี ดังนี้
(1) รายการระหว่างทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของทรัสตี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“บมจ. ธนาคารกรุงเทพ”)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตีโดยถือหุ้นร้อยละ
ความสัมพันธ์
75.00 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วของทรัสตี
ทัง้ นี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ยังปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ดังนี้
1) ทีป่ รึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้
2) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
3) ผู้ลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ในกรณีท่มี หี น่ วยทรัสต์เหลือจากการจองซื้อ
ของผูล้ งทุน และข้อตกลงในการรับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
กาหนดให้ผรู้ บั ประกันการจัดจาหน่ าย (บมจ. ธนาคารกรุงเทพ) ต้อง
ลงทุ น ในหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีเ หลือ จากการจองซื้อ โดย บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดียวกันจะลงทุนในหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อยละ
50.00 ของหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้
4) ผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนครัง้ แรก
5) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจให้บริการทางการเงินอื่นแก่ทรัสต์ภายใต้
สิทธิในการให้บริการทางการเงินก่อนสถาบันการเงินอื่น ในกรณีท่ี
อัตราหรือราคาทีท่ รัสต์ได้รบั จาก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เทียบเท่ากับ
หรือดีกว่าสถาบันการเงินอื่น (Right to Match) ตามเงื่อนไขในการ
กูย้ มื โดยการให้บริการเหล่านี้จะเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
่
1) ทรัสตีจะเป็ นผูด้ ูแลการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษา
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ทางการเงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจัด
จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินอื่น
ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ อาจต้องลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามข้อตกลงใน
การรับ ประกัน การจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ โดย บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ และกลุ่มบุคคลเดียวกันจะลงทุนจะในหน่วยทรัสต์ไม่เกินร้อย
ละ 50.00 ของหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้
3) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จะให้ทรัสต์กยู้ มื เงิน ไม่ว่าจะเป็ นการกูย้ มื เงิน
เพื่อ ลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ที่ท รัสต์จ ะลงทุ น ครัง้ แรก หรือ กู้ยืม เงิน เพื่อ
ลงทุนในทรัพย์สนิ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ในอนาคต โดยเป็ นไปตาม
วงเงินและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 หัวข้อการกูย้ มื เงิน
สาหรับการลงทุนครัง้ แรก
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เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ 1) ทรัส ตี จ ะเป็ น ผู้ ดู แ ลการจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ
ของทรัส ต์ ต ามอัต ราและเงื่อ นไขที่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบแล้ ว จาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และไม่เกินอัตราที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
2) เงื่อนไขตามสัญญาเงินกูเ้ ป็ นเงื่อนไขทีเ่ ป็ นไปตามทางการค้าปกติและ
ไม่ ท าให้ท รัส ต์ เ สีย ประโยชน์ และเป็ น เงื่อ นไขที่เ ทีย บเคีย งได้ก ับ
เงื่อนไขปกติทผ่ี ใู้ ห้กเู้ สนอให้กบั ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดีรายอื่นทีม่ รี ูปแบบ
ความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกันในอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียงกันได้
นโยบายในการทารายการระหว่างทรัสต์กบั ทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ท่ีมีก ารท าธุ ร กรรมระหว่ า งทรัสต์ก ับ ทรัสตีห รือ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ทรัสตีใ นอนาคตจะมีก าร
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นใดทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง
2) มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผลเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
3) มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธกี าร และระยะเวลาคัดค้านทีช่ ดั เจน โดยเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน
เว้นแต่ในกรณีทม่ี กี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวให้การคัดค้านกระทาในการขอ
มติผถู้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้
อนึ่ง ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารทีม่ กี ารเปิ ดเผยตามข้อ 3) ข้างต้น
ในจานวนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะไม่กระทาหรือไม่ยนิ ยอมให้มี
ธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ทรัสตีหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีดงั กล่าวข้างต้น
ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารแสดงข้อมูลสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ทรัสตี หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี
ไว้อย่างชัดเจนแล้วในเอกสารนี้ การทาธุรกรรมดังกล่าวถือว่าได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
หรือผูล้ งทุนก่อนการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของทรัสต์แล้ว
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6. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิ จการให้บริการเช่าอาคารคลังสิ นค้าและโรงงาน
6.1 คลังสิ นค้าให้เช่า
อุปทานของคลังสิ นค้าให้เช่าในปัจจุบนั
จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เช่าในพืน้ ทีภ่ าคกลางซึง่ ได้แก่พน้ื ทีด่ า้ น
เหนือและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกซึง่ ได้แก่พน้ื ทีใ่ นจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทราโดยบริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด (“CBRE”) พบว่าพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เช่าในภาค
กลาง และภาคตะวันออกมีจานวนทัง้ สิน้ 2,066,000 ตารางเมตร โดยเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เช่าในภาคกลาง
จานวน 1,058,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 51 ของพื้นที่ให้เช่าของคลังสินค้าให้เช่าทัง้ หมด และพื้นที่ในภาค
ตะวันออกอีกจานวน 1,008,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 49 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เช่าทัง้ หมด โดย
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั (“ดับบลิวเอชเอ”) มี
ปริมาณคลังสินค้าให้เช่ามากทีส่ ุดในภาคกลาง มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เ ช่าประมาณ 576,000 ตารางเมตร คิด
เป็ น ร้อ ยละ 54 ของพื้นที่คลังสินค้าให้เ ช่า ในภาคกลาง รองลงมาคือ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
(“พรอสเพค”) มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เช่าประมาณ 154,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 15 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้า
ให้เช่าในภาคกลาง และบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั
(“ทีพาร์ค”) มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เช่าประมาณ 147,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 14 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้
เช่าในภาคกลาง
สาหรับ ภาคตะวัน ออกซึ่ง ได้แ ก่ พ้นื ที่ใ นจัง หวัด จัง หวัดชลบุ รี ระยอง ฉะเชิง เทรา และปราจีน บุ รี มีพ้ืน ที่
คลังสินค้าให้เช่าทัง้ สิน้ 1,008,000 ตารางเมตร โดยทีพาร์คมีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าให้เช่ามากทีส่ ดุ ในภาคตะวันออก ประมาณ
712,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 70 ของพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออก รองลงมาคือ บริษัท เหมราช
พัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) (“เหมราช”) มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าประมาณ 179,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 18 ของ
พืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออก และดับบลิวเอชเอมีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าประมาณ 79,000 ตารางเมตร คิดเป็ น
ร้อยละ 8 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าในภาคตะวันออก
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาถึงส่วนแบ่งการตลาดของคลังสินค้าให้เช่าทัง้ ในภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยผูพ้ ฒ
ั นา
อสัง หาริม ทรัพ ย์ พบว่ า ทีพ าร์ค มีส่ ว นแบ่ ง การตลาดมากที่สุด โดย ณ สิ้น สุด เดือ นมีน าคม 2557 ทีพ าร์ค มีพ้ืน ที่
คลังสินค้าให้เช่ารวมทัง้ สิน้ 860,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 41 ของพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าในภาคกลางและภาค
ตะวันออกทัง้ หมด รองลงมา คือ ดับบลิวเอชเอ มีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าประมาณ 665,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ
32 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าในภาคกลางและภาคตะวันออก และเหมราชมีพน้ื ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าประมาณ 179,000
ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 9 ของพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าในภาคกลางและภาคตะวันออก
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ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

แผนภูมิแสดงอุปทานของคลังสิ นค้าให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
จาแนกตามผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
ภาคกลาง
ทรีฟเวนท์
1%
พรอสเพค ทีพาร์ค
โชติ
14%
15%
ธนวัฒน์
5%
เบสท์
บอนด์
11%

ภาคตะวันออก
ดับบลิว
เอชเอ
8%

วินโคสท์
4%

เหมราช
18%

ดับบลิว
เอชเอ
54%

ทีพาร์ค
70%

ทีม่ า : CBRE ณ เดือนมีนาคม 2557
หมายเหตุ:
พืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ และพืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพหมานคร
พืน้ ทีด่ า้ นเหนือของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ในจังหวัด
สระบุร ี
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ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ตารางแสดงอุปสงค์และอุปทานของคลังสิ นค้าให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย จาแนกตามผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสิ นค้าให้เช่า
ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

อุปทาน
อุปสงค์
อุปทาน
จานวนคลังสินค้า พืน้ ทีเ่ ช่า ส่วนแบ่งการตลาด จานวนคลังสินค้า พืน้ ทีเ่ ช่า อัตราการเช่า จานวนคลังสินค้า พืน้ ทีเ่ ช่า ส่วนแบ่งการตลาด จานวนคลังสินค้า
(ยูนิต)
(ตร.ม)
(ร้อยละ)
(ยูนิต)
(ตร.ม)
(ร้อยละ)
(ยูนิต)
(ตร.ม)
(ร้อยละ)
(ยูนิต)
ทีพาร์ค
23
146,621
14%
23
144,171
98%
218
712,333
71%
129
เหมราช
39
179,320
18%
17
ดับบลิวเอชเอ
41
575,644
54%
33
541,272
94%
3
78,875
8%
3
เบสท์บอนด์
3
116,269
11%
113,369
0%
โชติธนวัฒน์
60
52,685
5%
57
49,580
94%
ทรีฟเวนท์
na
12,528
1%
na
11,028
88%
วินโคสท์
6
37,616
4%
na
พรอสเพค
145
154,200
15%
143
152,436
99%
รวมทัง้ สิน้
272
1,057,947
100%
257
1,011,856
85%
266
1,008,144
100%
149
ทีม่ า CBRE ณ เดือนมีนาคม 2557





ทีพาร์ค หมายถึง บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ท่บี ริหารโดยทีพาร์ค
(TPARK manage Property Fund)
เหมราช หมายถึง บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)
ดับบลิวเอชเอ หมายถึง บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮ้าส์ ฟนั ด์
พรอสเพค หมายถึง บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
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เบสท์บอนด์ หมายถึง บริษทั เบสท์บอนด์แวร์เฮาส์ จากัด
โชติธนวัฒน์ หมายถึง บริษทั โชติธนวัฒน์ จากัด
ทรีฟเวนท์ หมายถึง บริษทั ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จากัด
วินโคสท์ หมายถึง บริษทั วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จากัด (มหาชน)

อุปสงค์
พืน้ ทีเ่ ช่า อัตราการเช่า
(ตร.ม)
(ร้อยละ)
452,905
64%
72,145
40%
78,875
100%
26,626
71%
630,551
63%

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

อัตราค่าเช่าของคลังสิ นค้าให้เช่า ในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย จาแนกตาม
ทาเลที่ตงั ้
อัตราค่าเช่าของคลังสินค้าให้เช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้ (Asking Price) อยู่ระหว่าง 145 ถึง 220 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน สาหรับพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออก อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาธุรกรรมที่เกิดขึน้ พบว่า โดยปรกติ
อัตราค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการเจรจาระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า จะต่ ากว่า อัตราทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้ประมาณร้อยละ 5 ถึง
ร้อยละ 15
ตารางแสดงค่าเช่าในภาคกลาง และภาคตะวันออก (หน่ วย: บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน)
ภูมภิ าค
ค่าเช่าต่าสุด
ค่าเช่าสูงสุด
ค่าเช่าเฉลีย่
ภาคกลาง
150
220
185
ภาคตะวันออก
145
220
183
ทีม่ า CBRE ณ เดือนมีนาคม 2557

สาหรับกรุงเทพมหานครตอนเหนือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั (“ดับบลิวเอชเอ”) ตัง้ อัตราค่าเช่าไว้ประมาณ 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
สาหรับคลังสินค้าให้เช่า
สาหรับกรุงเทพมหานครตอนตะวันออก มีการตัง้ อัตราค่าเช่าคลังสินค้าให้เช่าไว้อยู่ทป่ี ระมาณระหว่าง 150 ถึง
220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึง่ ไม่รวมอัตราค่าเช่าของคลังสินค้าให้เช่าในส่วนของทีพาร์ค โดยอัตราค่าเช่าของ
คลังสินค้าให้เช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนตะวันออก จาแนกโดยผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ได้ ดังนี้
-

คลังสินค้าให้เช่าของดับบลิวเอชเอ สาหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าโครงการบางนา-ตราด กม.18
และโครงการลาดกระบังตัง้ อัตราค่าเช่าไว้ระหว่าง 160 ถึง 170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
คลังสินค้าให้เช่าของ บริษทั โชติธนวัฒน์ จากัด (“โชติธนวัฒน์”) สาหรับคลังสินค้าทีบ่ างนา กม.16 ตัง้ อัตราค่า
เช่าไว้ระหว่าง 150 ถึง 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
คลังสินค้าให้เช่าของบริษทั ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จากัด (“ทรีฟเวนท์”) สาหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
สาขากิง่ แก้ว ตัง้ อัตราค่าเช่าไว้ระหว่าง 175 ถึง 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
คลังสินค้าให้เช่าของบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“พรอสเพค”) สาหรับคลังสินค้าในเขตโซน
ทัวไป
่ ตัง้ อัตราค่าเช่าไว้ระหว่าง 160 ถึง 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

สาหรับคลังสินค้าให้เช่าทีต่ งั ้ อยู่ในเขตปลอดอากร (Free zone) อาจมีการตัง้ อัตราค่าเช่าสูงกว่าอัตราค่าเช่า
สาหรับโซนทัวไป
่ (General Zone) ประมาณ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
สาหรับจังหวัดชลบุรี มีการตัง้ อัตราค่าเช่าไว้ระหว่าง 155 ถึง 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึง่ ไม่รวมอัตรา
ค่าเช่าของคลังสินค้าให้เช่าในส่วนของทีพาร์ค โดยอัตราค่าเช่าทีต่ งั ้ ไว้สาหรับคลังสินค้าให้เช่าในจังหวัดชลบุรจี าแนก
โดยผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
-

คลังสินค้าให้เช่าของบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน) (“เหมราช”) ในสวนอุตสาหกรรมเหมราช 1
ตัง้ อัตราค่าเช่าคลังสินค้าไว้ระหว่าง 155 ถึง 165 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
คลังสินค้าให้เช่าของเหมราชในสวนอุตสาหกรรมเหมราช 2 และ 3 ตัง้ อัตราค่าเช่าคลังสินค้าไว้ทร่ี ะหว่าง 165
ถึง 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

สาหรับ จัง หวัด ฉะเชิงเทรา คลังสิน ค้า ให้เ ช่ าของ บริษัท วินโคสท์ อิน ดัสเทรีย ล พาร์ค จ ากัด (มหาชน)
(“วินโคสท์”) ตัง้ อัตราค่าเช่าคลังสินค้าให้เช่าไว้ระหว่าง 180 ถึง 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ส่วนที่ 2-6 หน้า 4 จาก 11

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

สาหรับจังหวัดระยอง คลังสินค้าให้เช่าของเหมราชในสวนอุตสาหกรรมเหมราช 4 ตัง้ อัตราค่าเช่าไว้ระหว่าง
165 ถึง 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
เมื่อพิจารณาถึงทีพาร์ค จะพบว่าทีพาร์คตัง้ อัตราค่าเช่าของคลังสินค้าให้เช่าที่ตงั ้ อยู่ในภาคกลางไว้ระหว่าง
155 ถึง 190 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และสาหรับคลังสินค้าให้เช่าทีต่ งั ้ อยู่ในภาคตะวันออกไว้ระหว่าง 145 ถึง 170
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
อัตราค่าเช่าสาหรับคลังสิ นค้าให้เช่าพิ จารณาจากโซนที่ตงั ้ และขนาด
อัต ราค่ าเช่ าสาหรับคลังสินค้า ให้เ ช่า จะขึ้นอยู่กบั โซนที่ตัง้ ของคลังสิน ค้า ให้เ ช่า โดยสามารถแบ่ง ได้เ ป็ น
คลังสินค้าให้เช่าทีต่ งั ้ อยู่ในโซนปลอดอากร (Free Zone) และโซนทัวไป
่ (General Zone) โดยผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
ด้านคลังสินค้าให้เช่าให้ขอ้ มูลว่าอัตราค่าเช่าสาหรับคลังสินค้าให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าทีม่ ที ต่ี งั ้ อยู่ในโซนปลอดอากร
จะสูงกว่าอัตราค่าเช่าในโซนทัวไปประมาณ
่
10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ทัง้ นี้ อัต ราค่ า เช่ า ต่ อ ตารางเมตรยัง จะขึ้น อยู่ ก ับ ขนาดของอาคารที่ เ ช่ า ซึ่ ง โดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้ พ ัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ท่เี ป็ นเจ้าของอาคารให้เช่าจะให้ส่วนลดสาหรับอาคารขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตจะ
พบว่า ส่วนลดโดยทัวไปส
่ าหรับการเช่าอาคารขนาดใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทัง้ นี้
ส่วนลดดังกล่าวยังอาจจะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยอื่นๆ ด้วยอาทิเช่น ลักษณะของอาคารทีเ่ ช่า และระดับของการแข่งขันสาหรับ
อาคารให้เช่าขนาดใหญ่ในเขตทาเลทีต่ งั ้ นัน้ ๆ
อุปทานของคลังสิ นค้าให้เช่าในอนาคต
สาหรับอุปทานของคลังสินค้าให้เช่าในอนาคตนัน้ CBRE สารวจพบว่าสาหรับคลังสินค้าให้เช่าในภาคกลาง
และภาคตะวันออกทีอ่ ยู่ในระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงพืน้ ทีม่ อี ยู่ทงั ้ สิน้ 447,000 ตารางเมตร อยู่ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
ประมาณ 247,137 ตารางเมตร คิดเป็ นประมาณร้อยละ 55 ของอุปทานในอนาคตของพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เช่าในภาค
กลางและภาคตะวันออก และอยู่ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกประมาณ 199,464 ตารางเมตร คิดเป็ นประมาณร้อยละ 45 ของ
อุปทานในอนาคตของพื้น ที่ค ลังสินค้าให้เ ช่า ในภาคกลางและภาคตะวัน ออก ซึ่ง โดยปรกติระยะเวลาในการสร้า ง
คลังสินค้าให้เช่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 6 ถึง 8 เดือน ทัง้ นี้จะช่วยเพิม่ ปริมาณอุปทานของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของคลังสินค้าให้เช่า
ประมาณร้อยละ 22 จากปจั จุบนั

ส่วนที่ 2-6 หน้า 5 จาก 11

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

แผนภูมิแสดงอุปทานในปัจจุบนั และอนาคตของคลังสิ นค้าให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกของประเทศไทย (หน่ วย: ตารางเมตร)
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แผนภูมิแสดงอุปทานในอนาคตของคลังสิ นค้าให้เช่า ในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย จาแนกตามผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
โชติธนวัฒน์
3%

ทรีฟเวนท์
1%

ดับบลิวเอชเอ
29%
ทีพาร์ค
67%

ทีม่ า CBRE ณ เดือนมีนาคม 2557

ทีพาร์คเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าให้เช่าทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดสาหรับคลังสินค้าให้เช่าซึง่
อยู่ระหว่างการก่อสร้างมากทีส่ ดุ โดยคลังสินค้าให้เช่าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างนัน้ เป็ นของทีพาร์คกว่าร้อยละ 67 ของ
คลังสินค้าให้เช่าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างในภาคกลางและภาคตะวันออกทัง้ หมด

ส่วนที่ 2-6 หน้า 6 จาก 11

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

6.2 โรงงานให้เช่า
อุปทานของโรงงานให้เช่าในปัจจุบนั
จากรายงานการศึกษาสภาวะตลาดของพื้นที่ให้เช่าของโรงงานให้เช่าในพื้นที่ภาคกลางซึ่งได้แก่พ้นื ที่ด้าน
เหนือและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกซึง่ ได้แก่พน้ื ทีใ่ นจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทราโดยบริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด (“CBRE”) พบว่าพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าในภาค
กลางและภาคตะวันออก มีจานวนทัง้ สิน้ 2,731,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็ นพื้นที่ให้เช่าของโรงงานให้เช่าในภาค
กลางจานวน 1,227,000 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 45 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าทัง้ หมด และพืน้ ทีใ่ ห้เช่าใน
ภาคภาคตะวันออกอีกจานวน 1,504,000 ตารางเมตร หรือร้อยละ 55 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าทัง้ หมด โดย
จังหวัดชลบุรเี ป็ นจังหวัดทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าสูงทีส่ ดุ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 30 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของ
โรงงานให้เช่าทัง้ หมด รองลงมาเป็ นกรุงเทพมหานครตะวันออกคิดเป็ นประมาณร้อยละ 25 จังหวัดระยองคิดเป็ น
ประมาณร้อ ยละ 20 กรุ ง เทพมหานครตอนเหนื อ คิด เป็ น ประมาณร้อ ยละ 20 โดยจัง หวัด ปราจีน บุ รีแ ละจัง หวัด
ฉะเชิงเทรารวมกันแล้วคิดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าทัง้ หมด
แผนภูมิแสดงอุปทานของโรงงานให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย จาแนก
ตามผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ทีเอฟดี,
ชีวาทัย,
304 อินดัส
ริชแอส
พรอสเพค
5%
1%
เตรียล,
เซ็ท
7%
2%
6%
อมตะ ซัม
ทีเอฟดี
มิท, 13%
4%
ไทคอน
ไทคอน,
39%
ปิ่ นทอง,
37%
เอสเอ็มอี
12%
35%

ดับบลิว
เอชเอ
2%

เหมราช
7%

ดับบลิว
เอชเอ ,
3%

เหมราช,
28%
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หมายเหตุ
พืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการและพืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร
พืน้ ทีด่ า้ นเหนือของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุร ี

ทัง้ นี้ บริษัท ไทคอน อิน ดัสเทรีย ล คอนเน็ ค ชัน่ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง กองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ี
เกีย่ วข้องกับบริษทั (“ไทคอน”) ถือเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานให้เช่าทีม่ สี ่วนแบ่งการตลาดมากทีส่ ุด
โดยจากข้อมูล ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2557 ไทคอนมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่ารวมทัง้ สิน้ 1,026,000 ตารางเมตร คิด
เป็ นร้อยละ 38 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าทัง้ หมดในภาคกลางและภาคตะวันออก
ส่วนที่ 2-6 หน้า 7 จาก 11

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ตารางแสดงอุปสงค์และอุปทานของพืน้ ที่ให้เช่าของโรงงานให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย จาแนกตามผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานให้เช่า
ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

อุปทาน
จานวน
โรงงาน
(ยูนิต)
ไทคอน
183
เหมราช
43
ดับบลิวเอชเอ
1
เอสเอ็มอี
375
ปิ่นทอง
อมตะ ซัมมิท
ทีเอฟดี
47
ริชแอสเซ็ท
62
พรอสเพค
69
304 อินดัสเตรียล
ชีวาทัย
รวมทัง้ สิน้
780
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พืน้ ทีเ่ ช่า
(ตร.ม)
481,275
88,894
28,278
430,181
49,342
68,710
80,165
1,226,845

อุปสงค์
ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)
39%
7%
2%
35%
4%
6%
7%
100%

จานวนโรงงาน

พืน้ ทีเ่ ช่า

(ยูนิต)
115
27
1
357
39
62
68
669

(ตร.ม)
284,688
43,772
28,278
408,547
41,190
68,710
79,065
954,250

อุปทาน
อัตราการ
เช่า
(ร้อยละ)
59%
49%
100%
95%
83%
100%
99%
78%

ไทคอน หมายถึง บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เกีย่ วข้องกับไทคอน
เหมราช หมายถึง บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด (มหาชน)
เอสเอ็มอี หมายถึง บริษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จากัด
ปิ่ นทอง หมายถึง บริษทั ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด และบริษทั พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี่ จากัด
อมตะ ซัมมิท หมายถึง บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี -บิลท์ จากัด
ชีวาทัย หมายถึง บริษทั ชีวาทัย จากัด







จานวน
โรงงาน
(ยูนิต)
215
236
3
107
88
51
17
10
727

พืน้ ทีเ่ ช่า
(ตร.ม)
554,955
430,681
44,004
177,800
190,000
72,840
27,000
16,820
1,514,100

อุปสงค์
ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)
36%
28%
3%
12%
13%
5%
2%
1%
100%

จานวน
โรงงาน
(ยูนิต)
192
135
3
106
87
37
6
4
570

พืน้ ทีเ่ ช่า
(ตร.ม)
491,030
261,858
44,004
176,234
187,920
55,005
9,000
6,810
1,231,861

อัตราการ
เช่า
(ร้อยละ)
88%
61%
100%
99%
99%
76%
33%
40%
81%

ทีเอฟดี หมายถึง บริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัส
เตรียล 1
ริช แอสเซ็ท หมายถึง บริษทั ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จากัด
พรอสเพค หมายถึง บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ดับบลิวเอชเอ หมายถึง บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮ้าส์ ฟนั ด์
304 อินดัสเตรียล หมายถึง บริษทั 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด

ส่วนที่ 2-6 หน้า 8 จาก 11

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรั สต์

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ไทคอน

อัตราค่าเช่าของโรงงานให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย จาแนกตามทาเล
ที่ตงั ้
อัตราค่าเช่าของโรงงานให้เช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้ (Asking Price) อยู่ระหว่าง 120 ถึง 250 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ พบว่า โดยปรกติอตั ราค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการเจรจาระหว่างผูเ้ ช่า
และผูใ้ ห้เช่าจะต่ากว่าอัตราทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้ประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15
ตารางแสดงค่าเช่าในภาคกลางและภาคตะวันออก (หน่ วย บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน)
ภูมภิ าค
ค่าเช่าต่าสุด
ค่าเช่าสูงสุด
ค่าเช่าเฉลีย่
ภาคกลาง
120
230
175
ภาคตะวันออก
130
250
190
ทีม่ า CBRE ณ เดือนมีนาคม 2557

สาหรับโรงงานในภาคกลาง พบว่าค่าเช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ อัตราค่าเช่าไว้อยู่ระหว่าง 120 ถึง 230 ต่อตารางเมตรต่อ
เดือนและสาหรับโรงงานในภาคตะวันออก อัตราค่าเช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้จะอยู่ระหว่าง 130 ถึง 250 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน โดยอัตราค่าเช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้สาหรับกรุงเทพมหานครตอนเหนือจะอยู่ระหว่าง 160 ถึง 230 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน โดยพืน้ ทีท่ ม่ี อี ตั ราค่าเช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าตัง้ ไว้สาหรับโรงงานให้เช่าต่ าทีส่ ุด คือตาบลบางกระดี่ อาเภอเมืองปทุมธานี โดย
ค่าเช่าทีบ่ ริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“ทีเอฟดี”) ตัง้ อัตราค่าเช่าไว้ มีดงั นี้
- สาหรับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประมาณ 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- สาหรับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประมาณ 180 ถึง 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- สาหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประมาณ 230 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- สาหรับนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ ประมาณ 120 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
สาหรับกรุงเทพมหานครตอนตะวันออก บริษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จากัด (“เอสเอ็มอี”) ตัง้ อัตราค่าเช่าไว้สาหรับ
โรงงานให้เช่าทีว่ ่างในปจั จุบนั ดังนี้
- สาหรับโรงงานให้เช่าทีม่ อี ายุมาก ประมาณ 130 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- สาหรับโรงงานให้เช่าอายุน้อย ประมาณ 175 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ขณะทีบ่ ริษทั ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จากัด (“ริชแอสเซ็ท”) ตัง้ อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าทีว่ ่างในปจั จุบนั
ประมาณ 120 ถึง 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ทัง้ นี้ โรงงานให้เช่าของเอสเอ็มอีและริชแอสเซ็ทตัง้ อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหรรม ดังนัน้ คุณภาพ
ของโครงสร้างสาธารณู ปโภคและสิง่ อานวยความสะดวกอาจต่ ากว่าโรงงานให้เช่าที่ตงั ้ อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
สวนอุตสาหรรม
สาหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีเอฟดีได้ตงั ้ อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าไว้ทป่ี ระมาณ 220 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
สาหรับจังหวัดชลบุรี อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าอยู่ระหว่างประมาณ 130 ถึง 250 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน โดยบริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี -บิลท์ จากัด (“อมตะ ซัมมิท”) ได้ตงั ้ อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าไว้ทป่ี ระมาณ
250 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึง่ เป็ นอัตราค่าเช่าทีส่ งู สุดในจังหวัดชลบุรี สาหรับบริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จากัด
(มหาชน) (“เหมราช”) ได้ตงั ้ อัตราค่าเช่าของโรงงานให้เช่าไว้ระหว่าง 185 ถึง 210 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และบริษทั
ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด และ บริษทั พีไอพี แลนด์ จากัด ได้ตงั ้ อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าซึง่ เป็ นค่าเช่าที่
ต่าทีส่ ดุ ในจังหวัดชลบุรที ่ี 130 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สาหรับโรงงานให้เช่าทีม่ อี ายุมาก และ 200 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือนสาหรับโรงงานให้เช่าทีเ่ ป็ นโรงงานใหม่

ส่วนที่ 2-6 หน้า 9 จาก 11

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรั สต์

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ไทคอน

สาหรับจังหวัดเพชรบุรี บริษทั 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด ได้ตงั ้ อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าไว้ระหว่าง
150 ถึง 190 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
สาหรับจังหวัดระยอง เหมราชได้ตงั ้ อัตราค่าเช่าของโรงงานให้เช่าไว้ระหว่าง 185 ถึง 210 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน สาหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง)
ส่วนไทคอนได้ตงั ้ อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าไว้ระหว่าง 230 ถึง 250 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สาหรับ
โรงงานให้เช่าทีต่ งั ้ อยู่ในภาคตะวันออก และประมาณ 200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สาหรับโรงงานให้เช่าทีต่ งั ้ อยู่ใน
ภาคกลาง
อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าพิ จารณาจากโซนที่ตงั ้ และขนาด
อัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าจะขึน้ อยู่กบั โซนทีต่ งั ้ ของโรงงานให้เช่า โดยสามารถแบ่งได้เป็ นโรงงานให้เช่าที่
ตัง้ อยู่ในโซนปลอดอากร (Free Zone) และโซนทัวไป
่ (General Zone) โดยผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ดา้ นโรงงานให้เช่าให้
ข้อมูลว่าอัตราค่าเช่าสาหรับโรงงานให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าทีม่ ที ต่ี งั ้ อยู่ในโซนปลอดอากรจะสูงกว่า อัตราค่าเช่าในโซน
ทัวไปประมาณ
่
10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ทัง้ นี้ อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรยังจะขึน้ อยู่กบั ขนาดของอาคารทีเ่ ช่า ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
วผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เป็ นเจ้าของอาคารให้เช่าจะให้สว่ นลดสาหรับอาคารขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีตจะพบว่า ส่วนลดโดยทัวไป
่
สาหรับการเช่าอาคารขนาดใหญ่จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทัง้ นี้ ส่วนลดดังกล่าวยังอาจจะขึน้ อยู่
กับปจั จัยอื่นๆ ด้วยอาทิเช่น ลักษณะของอาคารทีเ่ ช่า และระดับของการแข่งขันสาหรับอาคารให้เช่าขนาดใหญ่ในเขตทาเล
ทีต่ งั ้ นัน้ ๆ
อุปทานของโรงงานให้เช่าในอนาคต
สาหรับอุปทานของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่านัน้ CBRE สารวจพบว่า สาหรับโรงงานให้เช่าในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ให้เช่าที่อยู่ระหว่า งการก่อสร้างทัง้ สิ้นจานวน 72,468 ตารางเมตร และ 92,094 ตารางเมตร
ตามลาดับ ซึง่ จะช่วยเพิม่ อุปทานของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโรงงานให้เช่าอีกประมาณร้อยละ 6 ของแต่ละภูมภิ าคในปจั จุบนั
แผนภูมิแสดงอุปทานในปัจจุบนั และอนาคตของโรงงานให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย (หน่ วย: ตารางเมตร)

2,000,000
1,500,000

92,094
72,468

1,000,000
500,000

1,514,100

1,226,845

0
ภาคกลาง
อุปทานในปจั จุบนั

ภาคตะวันออก
อุปทานในอนาคต

ทีม่ า CBRE ณ เดือนมีนาคม 2557

ส่วนที่ 2-6 หน้า 10 จาก 11

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรั สต์

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ไทคอน

แผนภูมิแสดงอุปทานในอนาคตของโรงงานให้เช่าในพืน้ ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
จาแนกตามผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
พรอสเพค
ริชแอสเซ็ท
ทีเอฟดี
1%
6%
6%
ไทคอน
40%

อมตะ
ซัมมิท
14%

เอสเอ็มอี
30%

เหมราช
3%

ทีม่ า CBRE ณ เดือนมีนาคม 2557

จากการสารวจของ CBRE พบว่า ไทคอนเป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานให้เช่าที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดสาหรับโรงงานให้เช่าซึง่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างมากทีส่ ุด โดยโรงงานให้เช่าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างนัน้ เป็ นของ
ไทคอนกว่าร้อยละ 40 ของโรงงานให้เช่าทีอ่ ยู่ระหว่างการก่อสร้างในภาคกลางและภาคตะวันออกทัง้ หมด

ส่วนที่ 2-6 หน้า 11 จาก 11

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

7. โครงสร้างและการดาเนิ นงานของทรัสต์
7.1 การจัดตัง้ ทรัสต์
7.1.1 ข้อมูลทัวไปของทรั
่
สต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า TICON
Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (“TREIT”) เป็ นทรัสต์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์ ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดว้ ยความ
ไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์จะทาขึน้ ระหว่างบริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า
TICON Management Company Limited (“ทีแมน”) ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด ในฐานะทรัสตี ทัง้ นี้ การก่อตัง้ ทรัสต์จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ก่อตัง้ ทรัสต์โอนเงินที่ ได้จากการจาหน่ า ย
หน่ วยทรัสต์ครัง้ แรกให้แก่ทรัสตี โดยทรัสต์จะมีทุนชาระแล้วจานวน 3,425 ล้านบาทภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ทัง้ นี้ เพื่อรองรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทป่ี ระกาศ ทจ. 49/2555 และตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม
เมื่อการก่อ ตัง้ ทรัสต์มีผลสมบูรณ์ ทรัพ ย์สนิ เริ่มต้นของทรัสต์ ได้แก่ เงินที่ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ได้จ ากการจาหน่ า ย
หน่ วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก โดยทีแมนในฐานะผู้ก่อตัง้ ทรัสต์มหี น้าที่ดาเนินการให้ผู้จดั จาหน่ าย
หน่วยทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อให้การก่อตัง้ ทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการนับ
แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยื่นเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อม
กับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
7.1.2 กระบวนการขัน้ ตอนก่อตัง้ ทรัสต์
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ย่นื ขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ขัน้ ตอนที่ 1 การขออนุญาต
ขัน้ ตอนที่ 2 การเสนอขาย

หลังจากทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตการขายหน่วยทรัสต์ในขัน้ ตอนที่ 1 ผูก้ ่อตัง้
ทรัสต์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน
6 เดือน
1. ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และทรัสตีเข้าทาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ก่อนหรือในวันโอนทรัพย์สนิ
ขัน้ ตอนที่ 3 การจัดตัง้ ทรัสต์
ให้ทรัสตี
2. ภายใน 15 วันทาการนับแต่ ปิดการขายหน่ วยทรัสต์ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ต้อง
ดาเนินการให้ผจู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จะโอนเงินจากการขายหน่วยทรัสต์ให้แก่
ทรัสตี
เมื่อดาเนินการข้อ 1 และ 2 ครบถ้วนจะถือว่าการก่อตัง้ ทรัสต์มผี ลสมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 4 การนาหน่ วยทรัสต์เข้า ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้หน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ประเทศไทย

ส่วนที่ 2-7 หน้า 1 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

7.1.3 วัตถุประสงค์ของทรัสต์
ทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดโดยมี
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( Real
Estate Investment Trust, “REIT”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม
และมีวตั ถุประสงค์ในการนาหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อทรัสต์นาเงินทีไ่ ด้จากการ
เสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ไ ปลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก ของทรัสต์แ ล้ว ทรัสต์โ ดยทีแ มนในฐานะผู้จ ัด การกองทรัสต์ (REIT
Manager) จะแต่งตัง้ บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จากัด (“ทีพาร์ค”) และ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สาหรับการลงทุนครัง้ แรก เพื่อนาทรัพย์สนิ
หลักดังกล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ ทรัสต์ได้ลงทุน
หรือมีไว้ รายได้ทท่ี รัสต์จะได้รบั จากการดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าตอบแทนการ
ให้สทิ ธิและค่าบริการ โดยการดาเนินงานของทีแมนจะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลโดยทรัสตีเพื่อให้การดาเนินงาน
ของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์
ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ.ทรัสต์ รวมทัง้ ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด ทัง้ นี้ ทรัสต์จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวโดยการให้เช่าเท่านัน้ โดยจะไม่ดาเนินการใน
ลักษณะใดทีเ่ ป็ นการใช้ทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทัง้ จะไม่นาอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ออกให้เช่าแก่บุคคลทีม่ เี หตุอนั
ควรสงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โครงสร้างของทรัสต์สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั ต่อไปนี้

ส่วนที่ 2-7 หน้า 2 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

7.2 สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
การบริหารจัดการทรัสต์จะอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ซง่ึ มีสรุปสาระสาคัญดังต่อไปนี้
คู่สญ
ั ญา
(1) บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้น ท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่ อ ตัง้ ทรัส ต์
(“ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์”) และในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อการก่อตัง้
ทรัสต์สาเร็จ (“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์”)
(2) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ในฐานะ
ทรัสตี (“ทรัสตี”)
ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของทรัสต์ (1) ชื่อของทรัสต์คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าไทคอน ใช้ช่อื ภาษาอังกฤษว่า TICON Freehold
and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือชื่อย่อว่า
TREIT
(2) มีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัวไป
่ และนาเงินที่
ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอน
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และการจัดการผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวเนื่องกับ
การให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตลอดจนท าการปรั บ ปรุ ง
เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ต่างๆ
ที่ท รัส ต์ ไ ด้ ล งทุ น ไว้ ห รือ มี ไ ว้ เพื่อ มุ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ละ
ผลตอบแทนแก่ทรัสต์และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหาดอกผล
อื่นโดยวิธอี ่นื ใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น
ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนด นอกจากนี้ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พจิ ารณารับ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
วันทีค่ ู่สญ
ั ญาลงนามในสัญญาฉบับนี้ และผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ได้โอนเงินจาก
การจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี
ทรัพย์สนิ เริม่ ต้นของทรัสต์
เงินทีผ่ ู้ก่อตัง้ ทรัสต์ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง้ แรก
หน่วยทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(1) สิทธิในการได้รบั ประโยชน์จากทรัสต์แบ่งออกเป็ นหน่ วย หน่ วย
ละเท่าๆ กัน เรียกว่าหน่ วยทรัสต์ หน่ วยทรัสต์ให้สทิ ธิแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในการเป็ นผูร้ บั ประโยชน์จากทรัสต์ ดังนี้
(ก) สิท ธิใ นการรับ ประโยชน์ ต อบแทนและเงิน คืน ทุ น เมื่อ
เลิกทรัสต์
(ข) สิท ธิใ นการได้ร ับ เงิน คืน ทุ นเมื่อ มีก ารลดทุ น ช าระแล้ว
ของทรัสต์
(ค) สิทธิในการโอนหน่วยทรัสต์
(ง) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละราย
มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ทต่ี นถือ
ส่วนที่ 2-7 หน้า 3 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(จ)
(ฉ)

ความรับผิดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

ข้อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์

ข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์

สิทธิในการจานาหน่วยทรัสต์
สิทธิอ่นื ๆ ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ.
ทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(2) ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ มีสิท ธิข ายคืน หรือ ไถ่ ถ อนหน่ ว ยทรัส ต์
ของทรัสต์
(1) ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จดั การกองทรัสต์หรือทรัสตี
ในการชาระเงินอื่นใดเพิม่ เติมให้แก่ทรัสต์ หลังจากทีไ่ ด้ชาระเงิน
ค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่มคี วามรับ
ผิดอื่นใดเพิม่ เติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื นัน้
(2) ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่มคี วามรับผิดในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของทรัสต์
ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ
เจ้าหนี้ของทรัสต์
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่ วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อย
ละ 50 ของจ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีจ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด
ของทรัสต์
(2) ทรัสต์จะมีผถู้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นผูล้ งทุนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละ
49 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะถือหน่ วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือในสัดส่วนอื่น
ใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดทรัสตีจะถือหน่ วยทรัสต์ได้
ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 50 ของจ านวนหน่ ว ยทรัสต์ท่จี าหน่ า ยได้แ ล้ว
ทัง้ หมด หรือในสัดส่วนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
เ ว้ น แ ต่ จ ะ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ผ่ อ น ผั น จ า ก ส า นั ก ง า น ก . ล . ต .
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทรัส ต์ ไ ม่ มีข้อ จ ากัด การโอนหน่ ว ยทรัส ต์ อย่ า งไรก็ดี หากการโอน
หน่ ว ยทรัส ต์ จ ะท าให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ร ายใด ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ กิน
ข้อจากัดในการถือหน่ วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ จะปฏิเสธการ
โอนหน่ ว ยทรัส ต์ ใ นส่ ว นที่จ ะท าให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ถื อ หน่ ว ยเกิ น
ข้อจากัดการถือหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 2-7 หน้า 4 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

การเพิม่ ทุนของทรัสต์

(1)

(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มอี านาจและเป็ นผู้ดาเนินการเพิม่ ทุน
ของทรัสต์ โดยทรัสต์สามารถเพิม่ ทุนได้เมื่อมีวตั ถุ ประสงค์ใน
การเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
(ก) เพื่ อ ลงทุ นในอสั ง หาริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม หรือ เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น
ใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้
เป็ นทรัพย์สนิ หลัก
(ข) เพื่อ ด าเนิ น การก่ อ สร้า ง ต่ อ เติม ปรับ ปรุ ง และ/หรือ
ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์ได้มาจากการลงทุนให้
อยู่ในสภาพทีด่ แี ละมีความพร้อมทีจ่ ะใช้หาผลประโยชน์
หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาด หรือความต้องการ
ของลูกค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์
ของทรัสต์
(ค) เพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนมาชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือ
ภาระผูกพันของทรัสต์
(ง) เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนใน
ประกาศ สร. 26/2555
(จ) เหตุอ่นื ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
(ฉ) วัต ถุ ป ระสงค์อ่ืน ตามที่ผู้จ ัด การกองทรัสต์เ ห็น สมควร
เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ซึ่งต้องไม่ขดั
หรื อ แย้ ง กั บ หลัก เกณฑ์ ท่ี พ .ร.บ. ทรัส ต์ และ/หรื อ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีท่ี
แสดงไว้อย่างชัดเจนว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุนจะเป็ นไป
ตามอัตราและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะต้องได้รบั
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมด
ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หากเป็ นการเพิ่ ม ทุ น โดยเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์บ างราย ต้อ งไม่ มีผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงคัดค้าน และผู้จดั การกองทรัสต์ต้องขออนุ ญาตเสนอ
ขายหน่ วยทรัสต์กบั สานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ต้องดาเนินการเพิม่
ทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุน

ส่วนที่ 2-7 หน้า 5 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(3)

การลดทุนชาระแล้วของทรัสต์

(1)

(2)

การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการใช้เงินทุน จะต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์
ทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน หากเป็ นการเพิม่ ทุนโดยเสนอขายหน่ วยทรัสต์เป็ น
การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มผี ถู้ ือ
หน่ วยทรัสต์ซ่งึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงคัดค้านและผู้จดั การกองทรัสต์ต้องขออนุ ญาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์กบั สานักงาน ก.ล.ต.
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูม้ อี านาจหน้าทีใ่ นการดาเนินการลดทุน
ช าระแล้ ว ของทรั ส ต์ โดยทรั ส ต์ ส ามารถลดทุ น ได้ เ มื่ อ มี
วัตถุประสงค์ในการลดทุนดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกินทีเ่ หลืออยู่ภายหลังการ
จาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจาหน่ ายสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าทรัสต์ไม่มกี าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
(ข) มูลค่าทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ลดลงจากการประเมินค่า
หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
(ค) ทรัส ต์ มีก ารเพิ่ม ทุ น เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์
เพิ่ม เติม แต่ ป รากฏเหตุ ข ัด ข้อ งในภายหลัง ท าให้ไ ม่
สามารถได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
(ง) ทรัสต์มรี ายการค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสดและไม่มเี หตุต้อง
น าไปใช้ ใ นการค านวณก าไรสุ ท ธิ ท่ี ป รั บ ปรุ ง แล้ ว
ของทรัสต์ตามรายการเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ ตอบ
แทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(จ) เฉพาะในการลงทุนครัง้ แรกของทรัสต์ ในกรณีท่ที รัสต์
ระดมทุ น ได้ เ พี ย งพอที่ จ ะลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
ทัง้ หมดที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล แต่ ผู้จดั การ
ก อ ง ท รั ส ต์ พิ จ า ร ณ า ล ง ทุ น ใ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์บางรายการ และมีเงินส่วนที่เหลือจาก
จานวนเงินทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์ได้รบั จากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
(ฉ) กรณี อ่ืน ใดที่ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์มีม ติใ ห้ลดทุ น ช าระแล้ว
ของทรัสต์ได้
(ช) เหตุ อ่นื ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการลดทุนชาระแล้วด้วยวิธกี ารลด
มูล ค่ า หน่ ว ยทรัส ต์ โดยต้ อ งได้ร ับ คะแนนจากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้น

ส่วนที่ 2-7 หน้า 6 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

การลงทุนของทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

กรณีท่สี ามารถดาเนินการลดทุนชาระแล้วได้โดยไม่ต้องมีมติท่ี
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หรือกรณีท่ลี ดทุนชาระแล้วตามกรณี
(ก) – (จ) ข้างต้น
ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์สามารถลงทุน
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยการลงทุนของทรัสต์
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และตามทีก่ าหนด
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ซึง่ มีสองประเภทดังนี้
(1) การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(ก) ทรัสต์มีน โยบายการลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภท
ที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างลัก ษณะที่เป็ นโรงงาน คลังสินค้า
และ/หรื อ ส านั ก งาน เพื่ อ ได้ ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ ์ สิ ท ธิ
ครอบครอง หรือสิทธิการเช่า (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วง)
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละทรัพ ย์ สิน อั น เป็ นส่ ว นควบหรื อ
อุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
(ข) ในกรณีท่เี ป็ นการได้มาซึ่งสิทธิค รอบครองต้อ งเป็ นการ
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส. 3 ก. หรือเป็ น
การได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีการออก
ตราสารแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองประเภท น.ส.
3 ก.
(ค) อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นใดตามทีส่ านักงาน
ก.ล.ต. คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้เป็ นทรัพย์สนิ หลัก ที่
ได้มาพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุ ญาต
เสนอขาย (ถ้า มีใ นแต่ ล ะครัง้ ) รวมทัง้ จ านวนเงิน กู้ยืม
(หากมี)
(ง) ทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้
โดยมู ล ค่ า ของเงิน ลงทุ น ที่จ ะท าให้ไ ด้ม าและใช้พ ัฒ นา
อสัง หาริม ทรัพย์ใ ห้แล้ว เสร็จ เพื่อ นาไปจัด หาประโยชน์
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์
(ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่า
จะมีเ งิน ทุ น หมุ น เวีย นเพีย งพอเพื่อ การพัฒ นาดัง กล่ า ว
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของทรัสต์ดว้ ย
(จ) เ ฉ พ า ะ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก ใ น ค รั ้ ง แ ร ก
อสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้มามีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500
ล้านบาท
(ฉ) การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์โดยทางอ้อม ต้อง
เป็ นการลงทุนผ่า นการถือ หุ้นในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับ ทรัสต์
ตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ซึ่ง ทรัส ต์ ต้ อ งถือ หุ้น ในบริษั ท
ส่วนที่ 2-7 หน้า 7 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(2)

ดัง กล่ า วในอั ต ราส่ ว นตามที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด และแสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจ่ ะ
ท าให้ ท รัส ตี แ ละผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ส ามารถดู แ ลและ
ควบคุมให้บริษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตาม
สัญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ และหลัก เกณฑ์ ใ นประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. ในทานองเดียวกับกรณีทท่ี รัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักนัน้ โดยตรง
การลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น
ทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการบริหารสภาพคล่อง หรือ
หาดอกผลจากทรัพ ย์ สิ น ของทรั ส ต์ ไ ด้ ตามประกาศ สร.
26/2555

เงื่อนไขการลงทุนในทรัพย์สนิ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณากาหนดเงื่อนไข
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
โดยในกรณีท่ีมีการก าหนดเงื่อ นไขดังกล่าว จะต้องเปิ ด เผยไว้อ ย่า ง
ชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน และให้ผู้จดั การ
กองทรัสต์ดาเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเงื่อนไขการ
ลงทุนดังกล่าว รวมถึงตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องที่สานักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ประกาศ
กาหนด

ส่วนที่ 2-7 หน้า 8 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก

(1)

(2)

(3)

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการได้มา
ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้
(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทา due diligence) ข้อมูล
และสัญญาต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลักละอุปกรณ์
(ถ้ามี) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง โดยในกรณีทเ่ี จ้าของ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูโ้ อน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ต้ อ งจัด ให้มีท่ี
ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย
(ข) ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้อยตามที่กาหนดใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ค) ในกรณีทท่ี รัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เป็ นการเช่าช่วง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มมี าตรการ
ป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจ
เกิดจากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่บงั คับตามสิทธิใน
สัญ ญาเช่ า และเปิ ด เผยมาตรการป้ องกัน ความเสี่ย ง
ดังกล่าวต่อทรัสตีและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่ม เติม นอกจากจะต้อ งเป็ นตาม
หลักเกณฑ์ขา้ งต้นแล้ว จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) จะต้องเป็ นรายการที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง เป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด
ของทรั ส ต์ สมเหตุ ส มผลและใช้ ร าคาที่ เ ป็ นธรรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากทรัสต์อยู่
ในอัตราทีเ่ หมาะสม และไม่มผี มู้ สี ว่ นได้เสียร่วมตัดสินใจ
ในการเข้าทาธุรกรรมนัน้
(ข) ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไป
ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(ก) ก่ อ นการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์ สิน หลัก และอุ ป กรณ์
ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ข) ต้องกระทาโดยเปิ ดเผย และเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของทรัสต์ สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่
เป็ น ธรรม ค่า ใช้จ่า ยในการเข้า ท าธุร กรรมที่เ รีย กเก็บ
จากทรัสต์อยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสม และไม่มผี มู้ สี ่วนได้เสีย
ร่วมตัดสินใจในการเข้าทาธุรกรรมนัน้
(ค) หากการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักนัน้ เกิดขึน้ ก่อน 1 ปี นับ

ส่วนที่ 2-7 หน้า 9 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(4)

การกูย้ มื เงินของทรัสต์

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

แต่ วนั ที่ทรัสต์ไ ด้มาซึ่งทรัพย์สินหลักนัน้ และเป็ นการ
จาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักที่ทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิให้
์ แก่
เจ้า ของเดิม จะต้ อ งเป็ น กรณี ท่จี าเป็ น และสมควรโดย
ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
ด้วย
การได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก เพิ่ม เติ ม หรือ การจ าหน่ า ยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ จะต้องมีกระบวนการขอความเห็นชอบ
ดังนี้
(ก) หากเป็ นทรัพย์สนิ หลักที่มีมูลค่าตัง้ แต่ ร้อ ยละ 10 ของ
มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน รวมของทรัส ต์ ต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ข) หากเป็ นทรัพย์สนิ หลักที่มีมูลค่าตัง้ แต่ ร้อ ยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีม า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ทรัสต์ อ าจกู้ยืม เงิน ได้ ด้ว ยวิธีก ารต่ า งๆ รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ากัด
เฉพาะ การขอสิน เชื่อ จากสถาบัน การเงิน การออกตราสาร
ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ท่ี ส า นั ก ง า น ก . ล . ต .
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะ
ประกาศก าหนด อาทิเ ช่ น ตราสารหนี้ หุ้น กู้ หรือ การเข้า ท า
สัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการกูย้ มื ทัง้ นี้ไม่ว่าจะเป็ นการกูย้ มื โดยมี
ทรัพย์สนิ ของทรัสต์เป็ นหลักประกันหรือไม่กต็ าม
จานวนเงินที่กู้ยืมจะต้องไม่เ กินสัด ส่วนที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัส ต์ อ าจก่ อ ภาระผู ก พัน ตามข้ อ ก าหนดในประกาศ ทจ.
49/2555 รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การนาทรัพย์สนิ ของทรัสต์
ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกูย้ มื
ในการกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของทรัสต์
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของทรัสต์หรือเพื่อการลงทุนใน
ทรัพ ย์สิน หลัก ของทรัส ต์ หรือ เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์อ่ืน ๆ ตามที่
กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณา
ความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยมื เงิน รวมถึงการให้
หลัก ประกัน ใดๆ และแจ้ง ความคืบ หน้ า พร้อ มข้อ สรุ ป ในการ
ดาเนินการดังกล่าวแก่ทรัสตี และทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์
ลงนามร่ ว มกันในการเข้า ทาสัญ ญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่
เกีย่ วข้อง
ทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน หรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของทรัสต์
และ/หรือ ทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัส
ตีได้

ส่วนที่ 2-7 หน้า 10 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

การท าธุ ร กรรมระหว่ า งทรัส ต์ ก ับ ผู้ จ ัด การ (1)
กองทรั ส ต์ หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2)

การท าธุ รกรรมที่ เ ป็ นกา รขั ด แย้ ง ทา ง (1)
ผลประโยชน์ระหว่างทรัสต์กบั ทรัสตี
(2)

การทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ บุคคลที่
เกี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งเป็ น ไปตามสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในการเข้าทาธุรกรรม ไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทา
ธุรกรรมนัน้
เว้นแต่การทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ท่ไี ด้แสดงข้อมูลไว้
อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแล้ว
การทาธุรกรรมระหว่างทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือ บุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ ง
 ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
 ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่ า 1 ล้านบาท หรือ
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ขน้ึ ไป
แ ล้ ว แ ต่ มู ล ค่ า ใ ด จ ะ สู ง ก ว่ า ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
 ในกรณีท่ีเป็ นธุ รกรรมที่มีมูลค่ าตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
หรื อ เกิ น ร้ อ ยละ 3 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ ข องทรัส ต์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของที่ประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
การทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสต์
กับทรัสตี ต้องมีสาระสาคัญไม่ขดั หรือแย้งกับมาตรา 31 แห่ง
พ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ถอื ว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระและจะรับเป็ นทรัสตีของทรัสต์
มิได้ในกรณีดงั นี้
(ก) มีความเกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั นี้
1. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกินร้อยละ 5
2. มีผจู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในทรัสตีเกินร้อย
ละ 5
3. มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์
4. มีก รรมการหรือ ผู้ บ ริห ารของทรัส ตี เ ป็ น บุ ค คล
เดี ย วกั บ กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารของผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์
5. มีความเกีย่ วข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทานองเดียวกับ 1 – 4 ข้างต้น
หรือ ในลัก ษณะอื่น อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ที่อ าจท าให้
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(3)

(4)

การขอมติและการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(1)

ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
(ข) เป็ นหรือมีความเกีย่ วข้องกับผูท้ จ่ี ะจาหน่ าย โอน ให้เช่า
หรือให้สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ทรัสต์ในลักษณะที่ทา
ให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ การจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็ นอิสระ
หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังเข้าเป็ นทรัสตีของทรัสต์ว่าทรัสตี
ขาดความเป็ นอิสระ ให้ทรัสตีแจ้งสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมแสดง
มาตรการที่สมเหตุสมผลและน่ าเชื่อได้ว่าจะทาให้ทรัสตีปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น อิส ระภายใน 15 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ป รากฏ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้
เว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น
ทรัสตีจะกระทาการใดทีข่ ดั แย้งกับประโยชน์ของทรัสต์หรืออาจ
ทาให้ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) มีม าตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่ ว งดุ ลความเป็ น
ธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
(ข) มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้วโดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้านหรือ
คัด ค้า นในจ านวนที่น้ อ ยกว่ า หลัก เกณฑ์ต ามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการ
กระทาทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับ ประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ คือคัดค้านไม่เกินกว่า 1 ใน 4
ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดตามที่
ระบุไว้ในประกาศปจั จุบนั
วิธกี ารขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์ ต้องทาโดยวิธกี ารจัดประชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์เท่านัน้ เว้นแต่มปี ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน อนุญาตให้มกี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยทรัสต์โดยไม่ต้องมีการจัด
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้จดั
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ในกรณีดงั ต่อไปนิ้
(ก) การประชุมสามัญประจาปี
ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ
ประจาปี ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ขน้ึ ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชีของทรัสต์
(ข) การประชุมวิสามัญ
ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม วิส ามัญ
ประจาปี ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1 เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัสต์
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2

(2)

(3)

เมื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ี
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้
ผู้จดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
โดยระบุ เ หตุ ผ ลในการขอเรีย กประชุ ม ไว้อ ย่ า ง
ชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้อง
จัด ให้ มีก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ภ ายใน 1
เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เหตุในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(ก) การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ทม่ี ี
มู ล ค่ า ตั ้ง แต่ ร้ อ ยละ 30 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวม
ของทรัสต์
(ข) การออกตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ประเภทหนี้
(ค) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของทรัสต์เฉพาะ
กรณีท่ตี ้องได้รบั มติผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตามที่กาหนดใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ง) การทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตั ง้ แต่
20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
(จ) การเปลี่ย นแปลงผลประโยชน์ ต อบแทนและการคืน
เงินทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(ฉ) การเปลีย่ นแปลงทรัสตี
(ช) การเปลี่ย นแปลงผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละการแต่ ง ตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
(ซ) การแก้ไขเพิม่ เติม สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ในเรื่องที่กระทบ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็ นการ
เ พิ่ ม อั ต ร า ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ / ห รื อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
นอกเหนือจากอัตราสูงสุดทีร่ ะบุในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ฌ) การเลิกทรัสต์
(ญ) เหตุอ่นื ใดตามทีท่ รัสตี และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็น
ว่าเป็ นกรณีจาเป็ นหรือสมควรทีจ่ ะเสนอเรื่องให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว
(ฎ) เหตุอ่นื ใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
องค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ต้องมีผู้ถือหน่ วยทรัสต์เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้องมีหน่ ว ยทรัสต์นับรวมกันไม่
น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ีจ าหน่ า ยได้แ ล้ว
ทัง้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
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(4)

วิธกี ารนับคะแนนเสียง
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มคี ะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่ วยทรัสต์ทต่ี น
ถือ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็ น
ผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีพ่ จิ ารณา
(5) มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(ก) ในกรณี ท ัว่ ไป ให้ ถื อ คะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ข) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีม า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1 การได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก ที่มี
มูลค่ า ตัง้ แต่ ร้อ ยละ 30 ของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน รวม
ของทรัสต์
2 การเพิ่ม ทุ น แบบก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้
เงินทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของทรัสต์ เว้นแต่
เป็ นการลดทุนชาระแล้วตามเหตุท่ไี ม่จาเป็ นต้อง
ได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
3 การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของทรั
่
สต์
4 การทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่
เกี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ซึ่ง มีข นาด
รายการตัง้ แต่ 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใด
จะสูงกว่า
5 การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืน
ทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
6 การเปลีย่ นแปลงทรัสตี
7 การแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ใ นเรื่อ งที่
กระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
8 การเลิกทรัสต์
ก า ร จ่ า ย ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ (1) ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้ว
ของรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่สน้ิ รอบปี บญ
ั ชี
หรือรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้
(2) ทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์อย่า ง
น้ อ ยปี ล ะ 2 ครัง้ เว้ น กรณี ท่ี ท รัส ต์ มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่
ผู้ จ ั ด การกองทรัส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
การจ ากัด สิท ธิแ ละประโยชน์ ต อบแทนและ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ กิ น กว่ า อัต ราที่ ก าหนดในเรื่ อ งข้ อ จ ากั ด การถื อ
หน่ วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจากัดสิทธิและประโยชน์ตอบแทน
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ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสตีและสิทธิหน้าทีข่ องทรัสตี
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และสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้
(1) ไม่นับเสียงในส่วนของหน่ วยทรัสต์ท่ผี ถู้ ือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ถอื เกินกว่าอัตราทีก่ าหนด
(2) เว้นแต่กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดหรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทน รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะผลประโยชน์
ตอบแทน ในส่วนของหน่ วยทรัสต์ท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ถือเกินกว่าอัตราที่กาหนด
ดังกล่ าว โดยให้ประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวตกเป็ นของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ ดงั กล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในคราวนัน้
ทรัสตีต้องเป็ นบุคคลที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี และ
ยอมรับทีจ่ ะเข้าทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตีสาหรับทรัสต์
สิทธิของทรัสตี
การใช้อานาจและการปฏิบตั ิหน้าที่ของทรัสตีในการจัดการทรัสต์เป็ น
เรื่องเฉพาะตัวของทรัสตีซ่งึ จะมอบหมายให้บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่มิ ใช่
เรื่องทีต่ ้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้องใช้ความชานาญทางวิชาชีพ
เยีย่ งทรัสตี หรือการดาเนินการอื่นใดทีท่ รัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่น
ไ ด้ ต า ม ที่ ส ั ญ ญ า ก่ อ ตั ้ ง ท รั ส ต์ ก า ห น ด โ ด ย ใ น ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว
ทรัสตีตอ้ งดาเนินการให้บุคคลดังกล่าวดาเนินการหรือปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดย
ไม่ ข ัด กั บ สัญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยต้ อ ง
ดาเนินการต่างๆ ตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การดาเนินงานของทรัสต์ต่อเนื่อง
และไม่ เ กิด ผลเสีย หายต่ อ ทรัส ต์ ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีเ กิด ความเสีย หาย
ขึน้ กับทรัสต์จากการกระทาของบุคคลดังกล่าว ทรัสตีตกลงร่วมรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทรัสต์
หน้าทีข่ องทรัสตี มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
ที่ดีท่สี ุดของผู้ถือ หน่ วยทรัสต์โ ดยรวมและเป็ น ไปตามสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทกุ ครัง้ เพื่อตอบข้อซักถาม และ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับเรื่องทีข่ อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติ
ว่าเป็ นกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือไม่ รวมถึงต้อง
ทัก ท้ว งและแจ้ง ให้ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ ท ราบว่ า การดาเนิ น การ
ดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีท่กี ารดาเนินการนัน้ ไม่
เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ทรัสตีต้องจัดให้มขี อ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน และ
ไม่ ท าให้ ส าคั ญ ผิ ด รวมทั ง้ ต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง อย่ า ง
สมเหตุ สมผลเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้ใ ห้คาแนะนาที่เหมาะสมกับ ผู้
ลงทุนหรือตัดสินใจเพื่อผูล้ งทุนอย่างเหมาะสม
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(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

ทรัส ตี ต้ อ งแยกการเก็บ รัก ษาทรัพ ย์ สิน ของทรัส ต์ อ อกจาก
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี
บังคับชาระหนี้หรือดูแลให้มีการบังคับชาระหนี้เพื่อให้เป็ นไป
ตามข้อสัญญาระหว่างทรัสต์กบั บุคคลอื่น
ในการเข้าท านิ ติกรรมหรือธุ รกรรมต่ างๆ กับบุ คคลภายนอก
ต้องแจ้งต่อบุคคลภายนอกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้าทานิติ
กรรมหรือธุรกรรมดังกล่าวว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ข ัน้ ต่ า ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยระบบงานการติดต่อผู้ลงทุน และ
การประกอบธุ ร กิจ โดยทัว่ ไปของทรัส ตี และประกาศ กร.
14/2555
ดูแลให้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และ
ในกรณี ท่ีมีก ารเปลี่ย นแปลงแก้ ไ ขสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ต้ อ ง
ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ติดตามดูแลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์และผูไ้ ด้รบั มอบหมายงานราย
อื่น (หากมี) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
สัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ควบคุมดูแลให้การลงทุนของทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผู้
ได้รบั มอบหมายงานรายอื่น (หากมี) เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ก าหนดและติ ด ตามตรวจสอบให้ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ดู แ ล
ค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของทรัสต์ เป็ นค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์
โดยตรง
ในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์กระทาการ งดเว้นกระทาการ จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัสต์หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ทรัสตีต้อง
จัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่รหู้ รือพึงรูถ้ งึ เหตุการณ์นนั ้ และดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือ
เยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่ทรัสต์ตามทีเ่ ห็นสมควร
หน้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ
กร. 14/2555
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การเปลีย่ นแปลงทรัสตี

การเปลีย่ นแปลงทรัสตี อาจมีขน้ึ ได้ดว้ ยเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อทรัสตีลาออกจากการทาหน้าทีท่ รัสตีโดยสมัครใจ
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้ถอดถอนทรัสตี
(3) ในกรณีท่ที รัสตีนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัสต์ หรือ
ข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทรัสต์ไปเปิ ดเผยหรือ
ใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัสต์ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เพื่อพิจารณาถอดถอนทรัสตี
(4) เมื่อ ทรัสตีส้นิ สภาพนิ ติบุค คล หรือ เมื่อ ที่ประชุ มผู้ถือ หุ้น ของ
ทรัสตีมมี ติให้เลิกกิจการบริษทั ทรัสตี
(5) เมื่อทรัสตีถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟื้ นฟูกิจการ หรือศาลได้
แต่ ง ตัง้ เจ้ า พนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ ข้ึน เพื่อ บริห ารทรัพ ย์ สิน
ของทรัสต์ท่อี ยู่ในอานาจหน้าที่ของทรัสตี และ/หรือทรัพย์สนิ
ของทรัสตีทงั ้ หมดหรือเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
(6) เมื่อ หน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รของรัฐ มีค วามเห็น เกี่ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานของทรัสตีว่ามีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงและแจ้งให้ผู้จดั การกองทรัสต์ทราบหรือประกาศเป็ น
การทัวไป
่
(7) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. สังพั
่ กการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
เป็ น การชัว่ คราวหรือ สังเพิ
่ ก ถอนการอนุ ญาตประกอบธุ ร กิจ
เป็ นทรัสตี
ทัง้ นี้ ทรัส ตีร ายเดิ ม ต้ อ งปฏิบ ัติห น้ า ที่ท รัส ตีข องทรัส ต์ ต่ อ ไปอย่ า ง
สมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมด
ของทรัสต์ให้แก่ทรัสตีรายใหม่ หรือตามคาสังของผู
่
้จดั การกองทรัสต์
รวมถึง การด าเนิ น การอื่น ใดที่จ าเป็ น เพื่อ ให้ก ารโอนทรัพ ย์สิน และ
เอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรียบร้อย เว้นแต่กรณีตาม (4) หรือ (5) ให้
ผู้ช าระบัญ ชี หรือ เจ้า พนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ (แล้ว แต่ ก รณี ) ปฏิบ ัติ
หน้าทีแ่ ทนทรัสตีรายเดิม
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การแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องแต่งตัง้ บุคคลที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี และยอมรับทีจ่ ะเข้าปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นทรัสตีสาหรับ ทรัสต์เพื่อ
ทาหน้ า ที่แ ทนทรัสตีร ายเดิม ภายใน 180 วัน นับ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ได้ร ับหนังสือบอกกล่ าวการลาออกจากทรัสตี หรือ วัน ที่ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติให้ถอดถอนทรัสตี
หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้สาเร็จ
ภายในเวลาดังกล่าว ทรัสตีสามารถแต่ ง ตัง้ บุ คคลที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี เพื่อทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีรายใหม่แทนตนได้
ตามที่เห็นสมควร และหากทรัสตีไม่สามารถแต่ งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้
สาเร็จภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถตัง้ ทรัสตี
รายใหม่ได้สาเร็จ ให้ผมู้ สี ่วนได้เสียร้องขอต่อศาลแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
หากไม่สามารถแต่งตัง้ ได้ ให้ศาลมีคาสังเลิ
่ กทรัสต์ โดยให้ศาลมีอานาจ
แต่ ง ตัง้ บุ ค คลใดเข้า จัด การทรัส ต์ ใ ห้เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์
พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ หรือคาสังต่
่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้รบั ค่าตอบแทนตามทีศ่ าล
กาหนด
ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละอ านาจหน้ า ที่ข อง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ก.ล.ต. ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ขอบเขตและอานาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากทรัสตี และตามที่ก าหนดในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ เพื่อ
จัดการทรัสต์ในส่วนทีเ่ ป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน
การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของทรัสต์ การเข้าทา
สัญญาและการดาเนินกิจการต่างๆ รวมถึงการจัดการหรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นทีส่ ามารถดาเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายและได้รบั ความ
เห็นชอบจากทรัสตีจดั การทรัพย์สนิ อื่นที่มใิ ช่ทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์
และมีอานาจหน้าทีห่ ลักดังต่อไปนี้
หน้าทีท่ วไป
ั่
(1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์
ที่ดที ่สี ุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) บริห ารจัด การทรัพ ย์สิน ของทรัสต์ ใ ห้เ ป็ น ไปตามแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ แผนการดาเนินงาน
ของทรัสต์ มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ กฎ ระเบีย บ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของสานักงาน
ก.ล.ต.
(3) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(4) ดาเนินการเพิม่ ทุน/ลดทุนชาระแล้วของทรัสต์
หน้าทีใ่ นการจัดทารายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนที่ 2-7 หน้า 18 จาก 25
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(1)
(2)

จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของทรัสต์
ชี้แ จง หรือ ส่ ง เอกสารหรือ หลัก ฐานที่เ กี่ย วข้อ ง ดาเนิ น การ
หรือไม่ดาเนินการใดๆ ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของทรัสต์
(1) จัดให้มี และ/หรือ ดาเนินการให้มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและ
ทรัพย์สนิ อื่นอย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุนและการบริหาร
จัดการความเสีย่ งอันเกีย่ วข้องกับทรัสต์และทรัพย์สนิ ของทรัสต์
และหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(2) ดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็ นเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการจาหน่ าย
จ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทาสัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงั คับ
ได้ตามกฎหมาย
(3) ดาเนินการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนประเมินความ
เสีย่ งด้านต่างๆ ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ
พร้อมจัดให้มแี นวทางการบริหารความเสีย่ ง
(4) จัด ให้มีก ารประเมินมูลค่า ทรัพ ย์สนิ หลักตามหลักเกณฑ์ท่ีไ ด้
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(5) ดูแ ลรัก ษาทรัพ ย์สนิ หลัก ให้อ ยู่ใ นสภาพดีพร้อ มต่ อ การจัด หา
รายได้
(6) จัดให้มกี ารประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่ทรัสต์ลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักนัน้
(7) ให้ความช่ว ยเหลือ ทรัสตีในเรื่องที่เกี่ย วข้องกับการเสนอขาย
ทรัพย์สนิ ของทรัสต์
(8) ในกรณี มีก ารขาย ซื้อ หรือ ท าธุ ร กรรมใดๆ อัน เป็ น การหา
รายได้จากทรัพย์สนิ ของทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะช่วยเหลือ
ในเรื่องต่ างๆ เพื่อให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซื้อ หรือทาธุรกรรม
ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้
(9) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงอัน
เกี่ยวข้องกับทรัสต์และทรัพย์สนิ ของทรัสต์ และแผนการกู้ยืม
เงิน และแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของทรัสต์ประจาปี
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์
(1) ประสานงานกับ ผู้เ ช่ า รายย่ อ ยในการจัด เก็บ เงิน ค่ า เช่ า เงิน
ประกัน ค่าบริการ
(2) ดาเนิน การใดๆ ที่จ าเป็ น และเหมาะสมในกรณี ท่ีเกิด เหตุ ภัย
พิบตั ติ ่อทรัพย์สนิ ของทรัสต์
(3) บริหารจัดการงบประมาณของทรัสต์ รวมถึง เงินสดหมุนเวียน
ของทรัสต์
(4) จัดทางบการเงินของทรัสต์
(5) เบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของทรัสต์ (Petty Cash)
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(6)
(7)

จัดให้มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
ใช้สทิ ธิเรียกร้อง ดาเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้ หรือใช้สทิ ธิทาง
กฎหมายอื่นๆ แทนทรัสตี ในเรื่องที่เกี่ย วข้อ งกับการบริหาร
จัดการทรัสต์ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีเป็ นครัง้ คราว
หน้าทีอ่ ่นื ๆ
(1) ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อให้คาปรึกษาหรือคาแนะนา
เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทีไ่ ม่
มีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา และหากข้อเท็จจริงเปลีย่ นแปลง
ไปทาให้ทป่ี รึกษามีสว่ นได้เสีย ต้องมิให้ทป่ี รึกษาผูม้ สี ่วนได้เสีย
ในเรื่องทีพ่ จิ ารณาไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณา
ในเรื่องนัน้
(2) ดาเนิ น การอื่น ใดตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์
ความรับ ผิด และข้อ จ ากัด ความรับ ผิด ของ (1) ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์บริหารจัดการทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ละเลยไม่ ป ฏิบ ัติ
หน้ า ที่ข องผู้จ ัด การกองทรัสต์ต ามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือจงใจกระทาผิดหน้าที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้อง
รับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่ทรัสต์
(2) ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์
ไม่ ต้ อ งรับ ผิด ต่ อ ความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น แก่ ท รัส ต์ ห รือ ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์หรือบุคคลใดๆ จากการปฏิบตั ิห น้าที่ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ หากผู้จดั การกองทรัสต์ได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผูม้ วี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความ
ช านาญ โดยปฏิบ ัติต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ อ ย่ า งเป็ น ธรรมเพื่อ
ประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้
ไว้เ พิ่ม เติม แก่ ผู้ล งทุ น (ถ้ า มี) แต่ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ย ัง ต้ อ ง
เรีย กร้ อ งต่ อ ผู้ ท่ีก่ อ ให้ เ กิด ความเสีย หายแก่ ท รัส ต์ ห รือ ผู้ถื อ
หน่ วยทรัสต์ เพื่อให้ท รัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ได้ร ับชดเชย
ความเสียหายตามความเป็ นจริง
การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เหตุในการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แก่
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออก
(2) ผู้จ ัด การกองทรัสต์แ จ้ง ต่ อ สานั ก งาน ก.ล.ต. เป็ น หนัง สือ ถึง
ความประสงค์ท่จี ะยุติการปฏิบตั ิงานเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ท่ี
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้รบั อนุ ญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. และการให้ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์โดยสานักงาน ก.ล.ต. สิน้ สุดผลแล้ว
ส่วนที่ 2-7 หน้า 20 จาก 25
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(3)

สานักงาน ก.ล.ต. สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ หรือสังพั
่ กการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์
เป็ นเวลาเกินกว่า 90 วัน ทัง้ นี้ ตามประกาศ สช. 29/2555
(4) การให้ ค วามเห็ น ชอบของส านั ก งาน ก.ล.ต. สิ้น อายุ และ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ย่นื คาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
(5) เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ให้
เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(6) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิตบิ ุคคล หรือเมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์มมี ติให้เลิกกิจการ
(7) เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูก
ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ
หรือ ศาลได้แ ต่ ง ตัง้ เจ้า พนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ข้นึ เพื่อ บริห าร
ทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทงั ้ หมดหรือเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญ
(8) เมื่อทรัสตีถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่
ปฏิบ ัติต ามหน้ า ที่ ข้อก าหนดหรือ เงื่อ นไขของสัญ ญาแต่ ง ตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
พ.ร.บ. ทรัสต์ ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ สร. 26/2555
ประกาศ สช. 29/2555 และประกาศอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่ได้
แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วันหลังจากได้รบั หนัง สือบอกกล่า ว
จากทรัสตีให้ดาเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีด่ งั กล่าว
ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ทรัสตี
หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป
ได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับ รองความถูก ต้อ งครบถ้วนของสิง่ ที่ส่ง มอบให้ทรัสตีหรือ ผู้จ ัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ดว้ ย
การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ทรัสตีขอมติผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ภายใน 60 วันนับแต่ ว ันที่ป รากฏเหตุ ให้มีก ารเปลี่ยนแปลงผู้จดั การ
กองทรัสต์ และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายใน 30
วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ ร ับ มติ ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีข อมติแ ล้ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ร ับ มติ
ให้ท รัส ตีด าเนิ น การแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ร ายใหม่ ไ ด้เ อง โดย
คานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
ผู้บ ริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์แ ละอ านาจหน้ า ที่ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลที่ เหมาะสมช่วยเหลือตน
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
เกีย่ วกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยขอบเขต อานาจ หน้าทีห่ ลัก
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผู้จดั การ
กองทรัสต์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะหน้าทีต่ ่าง ๆ ดังนี้
(1) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงอัน
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เกี่ยวข้องกับ ทรัสต์และทรัพย์สนิ ของทรัสต์ และแผนการกู้ยืม
และแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของทรัสต์ประจาปี
(2) บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหนั ง สื อ
ชี้ ช วน แผนการด าเนิ น งานของทรั ส ต์ มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนกฎ
และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
(3) จัด หาและน าเสนอทรัพ ย์สิน หลัก แก่ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ พื่อ
พิจารณาการลงทุนเพิม่ เติม อย่างเหมาะสมตามแผนการลงทุน
และการบริห ารจัด การความเสี่ย งอัน เกี่ย วข้อ งกับ ทรัสต์แ ละ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(4) ดูแ ลรัก ษาทรัพ ย์สิน หลัก ให้อ ยู่ใ นสภาพดีพ ร้อ มต่ อ การจัด หา
รายได้ โดยจัดให้มกี ารซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟู และบารุงรักษา
ทรัพย์สนิ ของทรัสต์ให้อยู่ในสภาพดี
(5) จัดให้มกี ารประกันภัยทีเ่ พียงพอตลอดระยะเวลาที่ ทรัสต์ลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลักนัน้
(6) ดาเนิ น การอื่น ใดตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ี (1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งมีมาตรการหรือกลไกให้การจัดการทรัสต์
อาจเกิดขึน้ ในการจัดการทรัสต์
เป็ นธรรม ไม่ เ ป็ นการเอาเปรี ย บทรั ส ต์ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
(2) ในกรณีท่ีผู้จ ัดการกองทรัสต์มีการจัดการทรัสต์อ่นื ทรัพ ย์สิน
หลักของทรัสต์ดงั กล่าวต้องไม่มนี โยบายการลงทุนทีเ่ หมือนหรือ
ใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
เว้นแต่ทรัสต์อ่นื แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์
การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ในการก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การแก้ไขสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์มี 2 กรณี ดังนี้
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ในกรณีทวไป
ั่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ร่วมกับทรัสตีสามารถแก้ไขเพิม่ เติมสัญญา
ก่อ ตัง้ ทรัสต์ไ ด้โดยการท าสัญ ญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญ ญาก่ อ ตัง้
ทรัสต์ เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีเห็นสมควรโดยไม่ต้อง
ขอมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ในกรณีดงั นี้
(ก) การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ต ามค าสัง่ ของ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์
(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์เพื่อประโยชน์ ใน
การดาเนินการและบริหารจัดการใดของทรัสต์ในกรณีทม่ี ี
การเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติม กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ หรือคาสังที
่ ใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั โดยมีผล
ใ ห้ ข้ อ ก า ห น ด แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง สั ญ ญ า ก่ อ ตั ้ ง
ทรัสต์เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อ บัง คับ หรือ ค าสังที
่ ่อ อกใหม่ ด ัง กล่ า ว ทัง้ นี้ จะต้อ ง
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การเลิกทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ (ง)
(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดที่ชดั แจ้ง และการแก้ไข
เพิม่ เติมนัน้ ไม่กระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมในกรณีอ่นื ๆ ซึง่ ไม่ขดั กับผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือก่อให้เกิดความรับผิดชอบมาก
ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ และไม่
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ มากเกินสมควรแก่ทรัสต์
ทั ง้ นี้ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วจะไม่ ท าให้ ผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์มหี น้าที่ในการจ่ายเงินสาหรับหน่ วยทรัสต์
เพิ่มขึน้ หรือทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ต้องรับภาระหน้ าที่
เพิมเติม
(2) นอกเหนื อ จากที่ร ะบุ ข้า งต้น การแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญาก่ อ ตัง้
ทรัสต์ตอ้ งได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี้
(ก) กา รแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เรื่ อง ที่ ก ระท บ สิ ท ธิ ข อง ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ เว้ น แต่ เ ป็ น การแก้ ไ ข
เพิ่ม เติ ม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ต ามค าสัง่ ของส านั ก งาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ ต้องได้รบั มติ
อย่างน้อย 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิ
ออกเสียง
(ข) กรณี อื่ น ใดต าม ที่ ท รั ส ตี ห รื อ ผู้ จ ั ด กา รกองท รั ส ต์
เห็นสมควร ซึง่ ไม่กระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อย่าง
มีนยั สาคัญ ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์
เมื่อ มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์แ ล้ว ผู้จ ัด การกองทรัสต์
จะต้องส่งหนัง สือ บอกกล่ าวการแก้ไขเพิ่ม เติมสัญ ญาก่อ ตัง้ ทรัสต์ไ ป
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/
หรือทรัสตีได้ก่อขึน้ เนื่องจากการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น้ี ให้
เรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ของทรัสต์
(1) เหตุในการเลิกทรัสต์ มีดงั นี้
(ก) เมื่อจานวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงน้อยกว่า 35 ราย
(ข) เมื่อมีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักและผู้จดั การกองทรัสต์
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ท รั ส ต์ ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 500
ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของทรัสต์ ภายใน 1 ปี นับ แต่ ว ันที่จ าหน่ า ยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
(ค) ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ มี ม ติ ใ ห้ เ ลิ ก ทรั ส ต์ ต าม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ง) ในกรณีทม่ี กี ารควบรวมทรัสต์กบั ทรัสต์อ่นื และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้มกี ารเลิกทรัสต์
(จ) เฉพาะในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก ในกรณีท่ี
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(2)

(3)

ผู้จ ัด การกองทรัสต์ส ามารถระดมทุ น ได้เ พีย งพอที่จ ะ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุนทัง้ หมดทุกรายการ
ตามทีร่ ะบุในแบบแสดงรายการข้อมูล แต่เกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ อันเป็ นผลให้ทรัพย์สนิ ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะ
พิจ ารณาลงทุ นมีมูลค่ าน้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 75 ของมูลค่ า
ทรั พ ย์ สิ น รวมของทรั ส ต์ หรื อ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์
เห็ น สมควรให้ เ ลิ ก ทรั ส ต์ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม แม้ทรัพย์สนิ ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จะ
พิจารณาให้ลงทุนจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์
1
ทรัสต์ไ ม่สามารถลงทุ นในทรัพย์สนิ ที่จ ะลงทุ น
ดังกล่าวไม่ว่าบางรายการหรือทัง้ หมด เนื่องจาก
ทรัพ ย์ สิน ดัง กล่ า วไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงที่
ก าหนดไว้ห รือ ตามรายละเอีย ดในแบบแสดง
รายการข้อมูล หรือมีเหตุอ่นื ใดอันทาให้ทรัสต์ไม่
สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ และ/หรือ
2
เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึน้ กับทรัพย์สนิ ดังกล่าว ซึง่ มีผล
ให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้อยค่าลงอย่างมีนัยสาคัญ
หรือเป็ นอุปสรรคทีท่ าให้ทรัสต์ไม่สามารถจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ และ/หรือ
3
มีเหตุ อ่นื ใดที่มีผลกระทบต่ อทรัพย์สนิ ดังกล่าว
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของทรัสต์
(ฉ) ในกรณีท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี และผู้มีส่วนได้
เสียได้รอ้ งขอต่อศาลให้มกี ารแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่แต่ไม่
สามารถตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้สาเร็จ
(ช) เหตุ อ่นื ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถน าหน่ ว ยทรัส ต์ เ ข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือภายในวันอื่น
ตามทีท่ รัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้ตกลงร่วมกัน ให้ ทรัสต์
เป็ นอันระงับสิน้ ไป และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญา ทัง้ หลาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง (หากมี) เป็ นอันสิน้ ผลไปด้วย
การดาเนินการในการเลิกทรัสต์
(ก) เมื่อ มีก ารเลิก ทรัสต์ ทรัส ตีต้อ งรายงานต่ อ ส านั ก งาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้า โดยการแจ้ง
เหตุ ในการเลิก ทรัสต์จะต้องมีรายละเอียดขัน้ ต่ าตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ข) ทรัสตีต้องแจ้งไปยังผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทุกรายถึงเหตุ ใน
การเลิก ทรัส ต์ วัน เลิก ทรัส ต์ รวมทัง้ ขัน้ ตอนในการ

ส่วนที่ 2-7 หน้า 24 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ

เลิ ก ทรั ส ต์ และการช าระบั ญ ชี ท รั ส ต์ ระยะเวลาที่
เกี่ยวข้อง และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ดังกล่าว ภายใน 30 วันนับแต่ วนั ที่รายงานเหตุ ในการ
เลิกทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว
(4) กระบวนการในการเลิกทรัสต์
(ก) ทรัสตีต้อ งด าเนิ น การช าระบัญ ชีท รัพ ย์สิน ของทรัส ต์
ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่วนั เลิกทรัสต์ จะไม่มกี ารรับลงทะเบียน
การโอนหน่วยทรัสต์ หรือออกหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม
(ข) จัด ให้มีก ารท างบการเงิน ของทรัสต์ ณ วัน เลิก ทรัสต์
โดยผู้สอบบัญชีซ่งึ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.
(ค) เมื่อทรัสตีชาระบัญชีของทรัสต์เสร็จ ทรัสตีจะต้องจัดทา
รายงานการเสร็จสิน้ การชาระบัญชีเพื่อแจ้งการเสร็จสิน้
การช าระบัญ ชีแ ก่ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ รวมถึง แจ้ง ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (หากมี)
(ง) หลังจากทีท่ รัสตีได้แจกจ่ายเงินคืนทุนทัง้ หมดให้แก่ผถู้ อื
หน่ ว ยทรัสต์แ ละจัด ท ารายงานการเสร็จ สิ้ น การช าระ
บัญชีแล้วเสร็จ ให้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญาแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ทงั ้ หลาย (หากมี) เป็ นอันสิน้
ผลไป และให้ทรัสต์ระงับสิน้ ไป
(จ) ในกรณีทม่ี กี ารเลิกทรัสต์ เนื่องจากไม่สามารถแต่งตัง้ ท
รัสตีรายใหม่แทนทรัสตีรายเดิมซึ่งสิ้นสภาพนิติบุคคล
เลิ ก กิ จ การ หรื อ ถู ก ศาลสั ง่ พิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาด
ล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ ให้ผชู้ าระ
บัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) เป็ น
ผูด้ าเนินการแทนทรัสตี
(5) ทรัส ตี ห รือ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ มีสิท ธิด ารงเงิน ที่ไ ด้ จ ากการ
จ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน ของทรัสต์ต ามที่จ าเป็ น เพื่อ เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนของทรั ส ตี ห รื อ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ ตามที่
เห็นสมควร จนกว่าการชาระบัญชีแล้วเสร็จ
(6) ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
และ/หรือ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ จะยัง คงอยู่ ต ามที่จ าเป็ น
จนกว่าการชาระบัญชีของทรัสต์จะแล้วเสร็จ
กฎหมายไทย

7.3 ช่องทางที่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์สามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ท่ผี จู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้ในช่วงเวลาทาการ
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี

ส่วนที่ 2-7 หน้า 25 จาก 25

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

8. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
8.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ

บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษทั ฯ”)
(TICON Management Company Limited)
175 ชัน้ 13/1 (ห้อง 1308) อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ถนนสาทรใต้
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-679-6565
โทรศัพท์
02-287-3153
โทรสาร
www.ticon.co.th/en/ticon-group/tman
Website
ฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ samart.r@ticon.co.th
Email
8.30 น. ถึง 17.00 น.
เวลาทาการ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
ประเภทธุรกิ จ
10,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
จ านวนหุ้นที่ อ อกและ 1,000,000 หุน้
เรียกชาระแล้ว
10.00 บาทต่อหุน้
มูลค่าที่ตราไว้

8.2 ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2557
ลาดับ

ชื่อผูถ้ ือหุ้น

1.

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็ คชัน่
จากัด (มหาชน)
Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.
นาย วีรพันธ์ พูลเกษ
นางสาว จันทิมา จริยะโชติภมู ิ
นางสาว วริษฐา เลิศทิวากร
นางสาว ปริม่ โอภา ณัชชาจารุวทิ ย์
รวม

2.
3.
4.
5.
6.

ก่อนการซื้อหุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
การถือหุ้น
999,996
99.9996%
0
1
1
1
1
1,000,000

00.00%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
100.00%

หลังการซื้อหุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
การถือหุ้น
699,996
69.9996%
300,000
1
1
1
1
1,000,000

30.0000%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
100.00%

ทีม่ า บริษทั ฯ
หมายเหตุ: เดิม บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชันจ
่ ากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) ถือหุน้ ใน บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”) ในอัตรา ร้อยละ 99.99 แต่
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ไทคอนได้ลงนามในสัญญาจะซือ้ จะขายหุน้ (Share Sale and Purchase Agreement) กับ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (“มิตซุย”)
ต่อมาเมื่อดาเนินการซือ้ ขายและโอนหุน้ แล้วเสร็จ ทาให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ไทคอนมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในทีแมนอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 69.99 และมิตซุยมีสดั ส่วน
การถือหุน้ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 30.00

ส่วนที่ 2-8 หน้า 1 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติ การณ์ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนิ นงาน
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างมีนัยสาคัญ
บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ โดย ณ ปจั จุบนั ไทคอนถือหุน้ ของบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 69.99 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด ไทคอน
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Industry:
Property & Construction) ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Sector: Property Development) นอกจากนี้ ไทคอนยัง
จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัพย์สนิ ทีท่ รัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก รายละเอียดเกีย่ วกับไทคอนแสดงไว้ใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ 4.2 ข้อมูลเกีย่ วกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager)
แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มไทคอน ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557

รายชื่อนิ ติบุคคลที่มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่รว่ มกัน
นิ ติบุคคลในประเทศ ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
ลาดับ
ชื่อนิ ติบุคคล
ชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
1. บริ ษั ท อี โ ค อิ น ดัส เทรี ย ล บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล
เซอร์วสิ เซส จากัด
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
2. บริษั ท ไทคอน โลจิส ติ ค ส์ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล
พาร์ค จากัด
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
ทีม่ า บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้า 2 จาก 20

จานวนหุ้น (หุ้น)
4,999,984

การถือหุ้น
99.99%

249,999,993

99.99%

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

นิ ติบุคคลในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
ลาดับ
ชื่อนิ ติบุคคล
ชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
จานวนหุ้น (หุ้น)
1. Shanghai TICON Investment บริ ษั ท ไทคอน อิ น ดัส เทรี ย ล
2,000,000
Management Co., Ltd.
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
2. TICON Property Inc.
บริ ษั ท ไทคอน อิ น ดัส เทรี ย ล
6,000,000
คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้น
100.00%
100.00%

ทีม่ า บริษทั ฯ

8.3 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษทั และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามโครงสร้าง ดังนี้
8.3.1 แผนผังโครงสร้างการจัดการ

ทีม่ า บริษทั ฯ

8.3.2 คณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 6 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ
1. นาย สรร วิเทศพงษ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี /
เศรษฐศาสตร์





2.

นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ

ปริญญาโท /
บัญชี







ส่วนที่ 2-8 หน้า 3 จาก 20

ประสบการณ์
กรรมการกากับกิจการพลังงาน –
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
นักวิชาการคลังผูท้ รงคุณวุฒ ิ – กระทรวงการคลัง
กรรมการบริหาร –
ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
กรรมการผูจ้ ดั การ – บจก. วีเน็ท แคปปิตอล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ – บมจ.
หลักทรัพย์เอเซียพลัส
กรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บัญชี – สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการวิชาชีพด้านบัญชีบริหาร –
สภาวิชาชีพบัญชี
อนุกรรมการทดสอบการปฏบัตงิ านเกีย่ วกับการสอบ
บัญชี – สภาวิชาชีพบัญชี

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์
ลาดับ

ชื่อ

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน
ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา















3.

นาย วีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการ

ปริญญาโท /
วิศวกรรมศาสตร์






4.

Mr. Kiyoshi Okubo

กรรมการ

Master of
Engineering






5.

นาย ชาย วินิชบุตร

กรรมการ

ปริญญาตรี /
บริหารธุรกิจ








6.

นาย อมร จุฬาลักษณานุกลู

กรรมการผูจ้ ดั การ

ปริญญาโท /
บริหารการจัดการ





ส่วนที่ 2-8 หน้า 4 จาก 20

ประสบการณ์
กรรมการ – บจก. โคแอน
กรรมการ – บจก. แองเคอร์ โซลูชนส์
ั่
กรรมการ – บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง
กรรมการ – บจก. คอปเปอร์ ไวร์ด
กรรมการ – ศูนย์บริหารทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ – บจก. มอริสนั ซีเคเอส
กรรมการ – บจก. เน็ทแบนด์ คอนซัลติ้ง
กรรมการ – บจก. วินท์คอม เทคโนโลยี
กรรมการ – บจก. เอ็นทีเอ็น โซลูชนั ่
กรรมการ – บจก. ไอ-วิชนั ่ โซลูชนั ่
กรรมการ – บจก. ไทย ออโตโมทีฟ วีซเี อฟ
กรรมการ – บจก. บลู ฟิช โซลูชนั ่
กรรมการ – บจก. เดอะแวลลูซสิ เตมส์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
บจก. ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม
กรรมการ – Shanghai TICON Investment
Management Co., Ltd.
กรรมการผูจ้ ดั การ –
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
กรรมการ –
บจก. ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
กรรมการ –
บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วสิ เซส
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.
กรรมการ –
บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วสิ เซส
กรรมการ –
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
กรรมการ – บจก. บางกอกออฟฟิศ 3
กรรมการ – บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
กรรมการผูจ้ ดั การ –
บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ต้ี
รับผิดชอบในการหาธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จากัด) มหาชน รวมทัง้ หา
ลูกค้ารายใหม่ให้กบั ธนาคารและนาเสนอผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ทีท่ างธนาคารให้บริการทัง้ ผลิตภัณฑ์ทางด้าน
สินเชือ่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านวาณิชธนกิจ
ร่วมพิจารณา กลันกรองและตั
่
ดสินใจในการนาเสนอ
กับทางธนาคารเพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ นการให้บริการ
ต่างๆดังกล่าว กลุ่มลูกค้าทีด่ แู ลจะอยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเน้นทีอ่ ุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้แก่ กรรมการ 2 คนในลาดับที่ 3 ถึง
6 ลงรายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
8.3.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตัว
บริษทั เอง และหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อทรัสต์ภายใต้การบริหาร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อตัวบริษทั ฯ
ก. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมของผูถ้ ือ
หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
ข. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ฯ และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ค. รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงผลประกอบการของบริษทั ฯ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ง. ดาเนินการให้มรี ายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลและเชื่อถือ
ได้
จ. ควบคุม ดูแล ให้ฝา่ ยบริหารมีการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
ฉ. มีความพร้อมทีจ่ ะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การ
แต่ ง ตัง้ กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการดาเนิน งาน ตลอดจนพร้อ มที่จะคัดค้า นการกระทาของ
กรรมการอื่นหรือฝา่ ยจัดการ ในกรณีทม่ี คี วามเห็นขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื
หุน้ ทุกราย
ช. พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง โดย
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ซ. กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ทรัสต์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทีม่ ี
นัยสาคัญ
ฌ. กรรมการอิสระจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน
ญ. พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทเ่ี ห็นว่ามีเรื่องทีส่ าคัญที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิได้มกี าร
บรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ฎ. รายงานข้อมูลตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผูบ้ ริหาร” ต่อบริษทั ฯ ตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ
กาหนด
ฏ. พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการเดิมทีพ่ น้ จากตาแหน่ ง รวมทัง้ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้
กรรมการเพิม่ เติมต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ฐ. ในกรณีทจ่ี าเป็ นคณะกรรมการสามารถขอคาแนะนาหรือความเห็นทางวิชาชีพจากทีป่ รึกษาภายนอกเกีย่ วกับ
การดาเนินกิจการ โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฑ. พิจาณาและอนุ มตั เิ รื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานทีส่ าคัญของบริษทั ฯ เช่น การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แ ก่ ผู้ ถือ หุ้น ของบริษั ท ฯ การจัด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ของบริษั ท ฯ การคัด เลือ ก เสนอแต่ ง ตัง้ และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นต้น
ฒ. กรรมการใหม่ควรเข้ารับการปฐมนิเทศความรูเ้ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคณะผูบ้ ริหารหรือผู้
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ส่วนที่ 2-8 หน้า 5 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

2. หน้ าที่และความรับผิดชอบต่อทรัสต์
ก. กาหนดนโยบายที่สาคัญของทรัสต์ ได้แก่ นโยบายการลงทุน การให้เช่าทรัพย์สนิ การคัดเลือกผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ข. พิจารณาอนุมตั กิ ารซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ตามนโยบายของบริษทั ฯ
ค. พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัดหาแหล่ง เงิน ทุน ให้แก่ ท รัสต์ ซึ่งรวมถึงแหล่ งที่ม าของเงิน ทุน จ านวนของเงิน ทุ น
ข้อกาหนด และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ง. ดูแลจัดการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของทรัสต์ รวมทัง้ รายงานประเด็นต่ างๆ ที่สาคัญต่ อ
คณะกรรมการในทุกๆ ไตรมาส หรือในเวลาอันสมควร
จ. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยของทรัสต์
ฉ. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยของทรัสต์
ช. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่างทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสต์กบั บุคคลที่
เกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียใน
เรื่องนัน้ ๆ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ซ. กรรมการอิสระพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ทรัสต์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทีม่ ี
นัยสาคัญ
ฌ. กรรมการอิสระเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน
ญ. พิจารณาอนุมตั แิ นวทางดาเนินการเพื่อบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับทรัสต์
ฎ. ดูแลให้ทรัสต์มกี ารควบคุมภายในทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายในของทรัสต์
ฏ. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท ตามทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อให้ดาเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัสต์จากบุคคลภายนอกตามการเสนอของฝ่ายกากับการปฏิบตั งิ านและ
นักลงทุนสัมพันธ์
ฐ. คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทรัสต์ รวมทัง้ จัดประชุมผูส้ อบบัญชีอสิ ระ ตาม
ความเหมาะสม
ฑ. หากกรรมการรับ ทราบข้อ มูล ภายในที่เ ป็ น สาระส าคัญ อัน จะมีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงราคาหลัก ทรัพ ย์
ของทรัสต์ กรรมการจะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของทรัสต์ในช่วงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมก่อนทีข่ อ้ มูลใน
นัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น โดยผูฝ้ ่าฝื นอาจ
ได้รบั โทษตามกฎหมาย

ส่วนที่ 2-8 หน้า 6 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

8.3.4 ผูบ้ ริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ชื่อ
1. นาย อมร จุฬาลักษณานุกลู

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท /
บริหารการจัดการ

-

-

2. นางสาว วริษฐา เลิศทิวากร

ผูอ้ านวยการฝา่ ยพัฒนา
ปริญญาโท /
ธุรกิจ
บริหารจัดการ (การเงิน)
-





3 .นางสาว จันทิมา จริยะโชติภมู ิ

ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชี
และการเงิน

ปริญญาตรี /
บริหารธุรกิจ
(การเงินและการธนาคาร) ปริญญาตรี /
การบัญชี
-

ส่วนที่ 2-8 หน้า 7 จาก 20

ประสบการณ์ ที่ผ่านมา
รับผิดชอบในการหาธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จากัด) มหาชน รวมทัง้ หา
ลูกค้ารายใหม่ให้ก ับธนาคารและน าเสนอผลิต ภัณ ฑ์
ต่างๆ ที่ทางธนาคารให้บริการทัง้ ผลิต ภัณฑ์ทางด้าน
สินเชือ่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านวาณิชธนกิจ
ร่ว มพิจารณา กลันกรองและตั
่
ดสิน ใจในการน าเสนอ
กับทางธนาคารเพื่อ พิจารณาอนุ มตั ิในการให้บริการ
ต่างๆดังกล่าว กลุ่มลูกค้าทีด่ ูแลจะอยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเน้นทีอ่ ุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้าง
โรงงาน และ/หรือ คลังสินค้าเพื่อเช่า รวมถึงการลงทุน
ของสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ
พิจ ารณาการจ าหน่ า ยทรัพ ย์ส ิน ของกลุ่ ม ไทคอนใน
รูปแบบต่างๆให้กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
การดาเนินการจัดตัง้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TFUND”)
กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที พ าร์ คโลจิ ส ติ ค ส์
(“TLOGIS”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัส
เทรียลโกรท (“TGROWTH”)
จัดประชุมและรายงานการประชุมเกี่ย วกับการอนุ มตั ิ
สินเชือ่ รายใหญ่และหนี้สนิ ทีม่ ปี ญั หา
ดูแลจัดทางบการเงินของบริษัท บริหารสภาพคล่อ ง
ของบริษทั จัดทางบประมาณบริษทั
ดู แ ลจัด ท างบการเงิน ของ TFUND TLOGIS
TGROWTH รวมถึงการทางบประมาณของกองทุน
ดังกล่ าว ดูแลจัดทาการวิเคราะห์ข ้อมูลอัต ราการเช่า
และการเคลื่อ นไหวของผู้เช่าของแต่ ล ะกองทุน และ
ั
คานวณ NAV เงินปนผลของแต่
ละกองทุน

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

4 .นางสาว ปริม่ โอภา
ณัชชาจารุวทิ ย์

ผูอ้ านวยการฝา่ ย
บริหารอสังหาริมทรัพย์

ปริญญาตรี /
วารสารศาสตร์และ
สือ่ สารมวลชน

5. นายชิณวัชร์ ศิรทิ รัพย์ภญ
ิ โญ

ผูอ้ านวยการฝา่ ยกากับ
การปฏิบตั งิ านและนัก
ลงทุนสัมพันธ์

ปริญญาตรี /
นิตศิ าสตร์

ผูอ้ านวยการฝา่ ย
ตรวจสอบภายใน

-

- อยู่ระหว่างการสรรหา ทีม่ า บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้า 8 จาก 20

- ดูแลด้านการหา และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาคารโรงงานแก่
ลูก ค้า หรือ ผู้ส นใจเช่ า พื้น ที่ส าหรับ กลุ่ ม ลู ก ค้า บริษัท
ญีป่ นุ่
- การจัด ท าสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก าร ส าหรับ
ทรัพย์สนิ ให้เช่า
- ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าทรัพย์สนิ ในการขอใบอนุ ญาต
ต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการประกอบกิจการ เช่น ใบอนุ ญาตใช้
ทีด่ นิ , รง.3, ใบอนุญาตทางาน
- ประสานงาน และช่วยในการอานวยความสะดวกให้แก่
ผูเ้ ช่าในการติดต่อหน่ วยงานรัฐ เช่น การนิคมฯ, BOI
เป็นต้น
- ดูแลและบริหารจัดการให้อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มไท
คอน รวมถึงโรงงานทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของ TFUND และ
TGROWTH ให้อยู่ในสภาพดีทงั ้ ในระหว่างทีม่ ี และไม่
มีผเู้ ช่า
- ดูแ ลให้การท างานของฝ่ายขาย การท าข้อ ตกลงและ
เงือ่ นไขในการทาสัญญาเช่าโรงงาน รวมถึงการต่ออายุ
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามนโยบายและเงือ่ นไขทีก่ องทุน
รวมกาหนดไว้
- ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการ
ปฏิบ ัติง านอัน เป็ น ทรัพ ย์ส ิน ของกองทุน รวมฯให้แ ก่
ผูจ้ ดั การกองทุนสาหรับงานซ่อมที่เป็ นรายการประจา
และตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนร้องขอ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันภัยของกลุ่มไทคอน
เพือ่ ควบคุมดูแลให้โรงงานทุกโรงได้รบั การประกันภัย
ครบถ้วน
- ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่าใน
ทีด่ นิ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางธุรกิจ กับ กรม
ธุ ร กิจ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เช่ น จดทะเบีย น
บริษัท จดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว จด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ์ ยื่นสาเนาบัญชี
รายชื่อ ผผู้ถือ หุ้น ขอรับ รองหนัง สือ รับ รองของ
บริษทั และจดทะเบียนสาขาของบริษทั เป็นต้น
- ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องเครื่องหมายการค้า กับสานัก
เครือ่ งหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ติดต่ อ สอบถามข้อ มูล ด้านผังเมือ ง , การก่อ สร้า ง
อาคารให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
- ให้คาปรึกษา / คาแนะนา ทางด้านกฎหมาย ต่าง ๆ
การร่างสัญญา บันทึก การจัดทาหนังสือมอบอานาจ
ให้ฝา่ ยต่าง ๆ
-

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ผูม้ ีอานาจควบคุม
- ไม่มี –
8.3.5 กรรมการอิ สระ
ในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตอิ ย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย
คุณสมบัติขนั ้ ตา่
บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตาม
ของกรรมการ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์)
อิ สระ
2. ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจาจากบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือเป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดย
ต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้
ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือเป็ นบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจ่ ะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระ และในกรณีท่จี าเป็ นเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และพร้อมทีจ่ ะคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝา่ ยจัดการ
6. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมทีส่ าคัญของ
บริษทั ฯ
7. มีความรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม หรือเป็ นผูม้ ศี กั ยภาพสูงและเป็ นทีย่ อมรับ
8. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริหาร
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
9. ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจสถาบัน
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิด
เกีย่ วกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานทีม่ ี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต
10. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้า 9 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณา ติดตาม และให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นแก่บริษทั ฯ ในการดาเนินการให้มกี ระบวนการ
ขอบเขตอานาจ
จัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และทรัสต์ให้มคี วามถูกต้อง
หน้ าที่และความ
ครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา
รับผิดชอบของ
2. พิจารณา ติดตาม และให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นแก่ บริษัทฯ ในการดาเนินการให้มรี ะบบการ
กรรมการอิ สระ
ควบคุมภายในและระบบการทางานทีเ่ หมาะสมในการทาหน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั ทรัสต์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้
มันใจว่
่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อทรัสต์
4. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายและเป็ นประโยชน์ต่อทรัสต์
จากขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการอิสระทีไ่ ด้กาหนดไว้ขา้ งต้น ฝา่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีการรายงานให้
กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ทรัสต์
รายงานที่ให้
กรรมการอิ สระ
พิ จารณาและ
2. จุดอ่อนและจุดทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงแก้ไขเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในและระบบการ
รับทราบอย่าง
ทางาน ในการทาหน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และความคืบหน้าในการแก้ไข
สมา่ เสมอ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ และกรรมการอิสระจะมีบทบาททีส่ าคัญในการติดตามและให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น
แก่บริษทั ฯ ในการดาเนินงานในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
กรรมการผูจ้ ดั การจะมีหน้าทีใ่ นการควบคุมติดตามบังคับบัญชาและดูแลการทางานของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการผูจ้ ดั การดังนี้
ขอบเขตอานาจ
หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ ดั การ

1. รับผิดชอบดูแลบริหารการดาเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาวัน รวมถึงการกากับ
ดูแลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบและสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหารงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง
และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั ฯ และกาหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส
และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
4. เป็ นตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่ วยงานราชการและ
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
5. มีอานาจในการออก แก้ไขเพิม่ เติม ปรับปรุงระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
ของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
6. มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือตามนโยบายทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ส่วนที่ 2-8 หน้า 10 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

7. ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่าง
แทนได้โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่ง
การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อกาหนด
หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรือมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้กรรมการผู้จดั การหรือผู้รบั มอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การสามารถ
อนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รบั ประโยชน์
ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับทรัสต์
8.4 หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซง่ึ รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของทรัสต์ และควบคุมการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการดาเนินการใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตี และตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
8.4.1 หน้ าที่โดยทัวไปของผู
่
จ้ ดั การกองทรัสต์
(ก) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม และ
เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูก พันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารที่
เปิ ดเผยแก่ผลู้ งทุน (ถ้ามี)
(ข) บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของทรัสต์ให้เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ แผนการ
ดาเนินงานของทรัสต์ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนกฎและ
ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
(ค) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ง) ดาเนินการเพิม่ ทุนของทรัสต์ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(จ) ดาเนินการลดทุนของทรัสต์ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
8.4.2 หน้ าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการจัดทารายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล
(ก) จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
และข้อมูลอื่นตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ข) ในกรณี ท่ีส านัก งาน ก.ล.ต. ร้อ งขอ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ต้อ งชี้แ จง ส่ง เอกสารหรือ หลัก ฐานที่เ กี่ย วข้อ ง
ดาเนิน การหรือ ไม่ ดาเนิน การใดๆ ตามที่สานัก งาน ก.ล.ต. ร้อ งขอ ซึ่ง รวมถึงแต่ ไม่ จากัด เฉพาะข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(1) ข้อมูลเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ กับ ทรัสต์ ตลอดจนมาตรการทีใ่ ช้ในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว โดยจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบโดยชัดแจ้งในการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ข องทรัสต์ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก และทุกครัง้ เมื่อเกิด ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (หากมี)
(2) ข้อมูลเกี่ย วกับ ธุรกรรมระหว่ างทรัสต์ก ับบุค คลที่เกี่ยวข้องของทรัสต์ และข้อ มูลเกี่ยวกับธุร กรรม
ระหว่างทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของทรัสต์ ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมการ
กูย้ มื เงินและก่อภาระผูกพันของทรัสต์
ส่วนที่ 2-8 หน้า 11 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(3) ข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์จากบริษทั /บุคคลทีเ่ ป็ นคู่คา้ กับทรัสต์ (หากมี)
(ค) ดูแลให้ผถ
ู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและเพี ยงพอ ก่อนทีจ่ ะใช้สทิ ธิออกเสียงในการอนุ มตั ิ
เรื่องต่างๆ รวมทัง้ ได้รบั ข้อมูลนัน้ ล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมทัง้ ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์
(ง) จัดทาและส่งข้อมูล รายงาน และ/หรือเอกสารต่ างๆ ให้แก่ทรัสตีภายในระยะเวลาที่กาหนด เช่น รายงาน
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับเต็ม รายงานประจาเดือนซึ่งแสดงถึงรายรับและรายจ่าย สิทธิเรียกร้อง
และหนี้ท่ตี ้องชาระ รายงานสภาวะตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ ทรัสต์ ข้อมูล
เกี่ยวกับรายการที่เป็ นธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สนิ หลัก ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการที่เป็ น
ธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก เป็ นต้น
8.4.3 หน้ าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับการลงทุนหรือการจาหน่ ายทรัพย์สินของทรัสต์
(ก) จัดให้มี และ/หรือ ดาเนินการให้มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและทรัพย์สนิ อื่นอย่างเหมาะสมตามแผนการ
ลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ย งอันเกี่ยวข้องกับ ทรัสต์และทรัพย์สนิ ของทรัสต์และหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ข) ดาเนินการต่างๆ ตามที่จาเป็ นเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทา
สัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
(ค) ดาเนินการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน
ประเมินความเสีย่ งด้านต่างๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมจัดให้มแี นวทางการ
บริหารความเสีย่ ง
(ง) จัดให้มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(จ) ดูแลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยจัดให้มกี ารซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้ นฟู
และบารุงรักษาทรัพย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดี
(ฉ) จัดให้มกี ารประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่ทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักนัน้ โดยประกันภัยจะต้อง
ครอบคลุ มถึง การประกัน วิน าศภัย ที่อ าจเกิด ขึ้น กับ อสัง หาริมทรัพ ย์ และการประกัน ภัย ความรับผิด ต่ อ
บุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั ความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดาเนินการในอสังหาริมทรัพย์
(ช) ให้ความช่วยเหลือ ทรัสตีใ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ รวมถึง การตกลง
ดาเนินการจัดหาผูซ้ อ้ื ทรัพย์สนิ หลัก
(ซ) ในกรณีมกี ารขาย ซือ้ หรือ ทาธุรกรรมใดๆ อันเป็ นการหารายได้จากทรัพย์สนิ ของทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ทรัสตีสามารถ ขาย ซือ้ หรือทาธุรกรรมดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้
(ฌ) จัดเตรียมแผนการลงทุนและการบริหารจัดการความเสีย่ งอันเกี่ยวข้องกับ ทรัสต์และทรัพย์สนิ ของทรัสต์
แผนการกูย้ มื เงิน และแผนการบริหารจัดการด้านการเงินของทรัสต์ประจาปี
8.4.4 หน้ าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์
(ก) ประสานงานกับผู้เช่ารายย่อยในการจัดเก็บเงินค่าเช่า เงินประกัน ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (หากมี)
(ข) อานวยความสะดวกให้กบั ทรัสตี หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากทรัสตี รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็ นบุคคลที่
สามในการสารวจทรัพย์สนิ หลัก
(ค) พิจารณาตรวจสอบสภาพของทรัพย์สนิ หลักก่อนส่งมอบให้แก่ผเู้ ช่ารายย่อยหรือทรัสตี เมื่อมีการทาหรือต่อ
สัญญาเช่าและสัญญาบริการใหม่หรือเมื่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการเดิมสิน้ สุดลง (แล้วแต่กรณี)
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

ดาเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมในกรณีทเ่ี กิดเหตุภยั พิบตั ติ ่อทรัพย์สนิ ของทรัสต์
บริหารจัดการงบประมาณของทรัสต์ รวมถึงเงินสดหมุนเวียนของทรัสต์
จัดทางบการเงินของทรัสต์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
เบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพื่อการดาเนินงานประจาวัน (Petty
Cash) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ทีต่ กลงร่วมกันกับทรัสตี ภายใต้วงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทรัสตี
(ซ) จัดให้มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
(ฌ) ใช้สทิ ธิเรียกร้อง ดาเนินกระบวนพิจารณา ต่อสู้ หรือใช้สทิ ธิทางกฎหมายอื่นๆ แทนทรัสตี ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการทรัสต์ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีเป็ นครัง้ คราว
(ญ) เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานทรัสต์
(ฎ) ให้คาแนะนาทรัสตีเกี่ย วกับ สภาพหรือ แนวโน้ ม ของสภาวะตลาดอสังหาริม ทรัพ ย์ และผลกระทบที่จะมี
ต่อทรัสต์จากสภาวะดังกล่าว
8.4.5 หน้ าที่ ของผู้จดั การกองทรัสต์ในกรณี ที่มีการเข้าทาธุรกรรมที่ อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ในกรณีทม่ี กี ารเข้าทาธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผล
และความจาเป็ นในการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะขอความเห็นชอบจากทรัสตีและขอให้ทรัสตี
กาหนดเงื่อนไขในการทาธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีท่ที รัสตีไม่ให้ความเห็นชอบหรือหากธุรกรรมดังกล่าวไม่มเี หตุผลและ
ความจาเป็ นเพียงพอ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่ดาเนินธุรกรรมดังกล่าว
8.4.6 หน้ าที่อื่นๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ของทรัสต์และการ
จัดการทรัพย์สนิ ของทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาซึง่ ไม่มสี ่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมเท่านัน้ ทัง้ นี้ แต่ หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปทาให้ท่ปี รึกษามีส่วนได้เสียในเรื่องที่พจิ ารณา ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะต้องไม่ให้ทป่ี รึกษาผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื่อง
นัน้ และดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
8.5 การบริหารจัดการ
บริษทั ฯ ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะประกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นธุรกิจหลัก ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้แบ่งฝ่ายงานออกเป็ น 5 ฝ่ายหลัก เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของบริษทั ฯ เป็ นไป
ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผู้ จดั การกองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรือ
ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยฝา่ ยงานต่างๆ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

8.5.1 ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ
ฝ่า ยพัฒนาธุ รกิจมีหน้ าที่หลักในการจัด การให้ท รัสต์มีการลงทุ นในทรัพ ย์สินหลัก ที่มีคุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสม เพื่อให้ทรัสต์มกี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนทีด่ ที ส่ี ุดต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
จะเป็ นผูจ้ ดั หาแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมให้แก่ทรัสต์เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้วย
ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจยังมีหน้าทีต่ ดั สินใจเกีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและการจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักตาม
นโยบายการลงทุน จัดหาแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมจากตลาดเงินและตลาดทุนโดยคานึงถึงโครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสม จัด
ให้มกี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด พิจารณาตัดสินใจเกีย่ วกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิ เป็ นต้น
8.5.2 ฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ฝ่ายบัญชีและการเงินมีหน้ าที่หลักในการจัดทารายงานทางการเงินของทรัสต์ นอกจากนัน้ ยังมีหน้ าที่ในการ
บริหารจัดการงบประมาณของทรัสต์ การบริหารกระแสเงินสดของทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นที่มคี ุณภาพ การเรียก
เก็บค่าเช่า/บริการจากผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ ของทรัสต์และการจ่ายชาระเงินของทรัสต์
ฝ่า ยบัญ ชีและการเงิน ยัง มีห น้ าที่บ ริหารจัด การงบประมาณ บริห ารจัด การกระแสเงิน สด ตัด สิน ใจลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ อื่นตามนโยบายการลงทุน จัดให้มรี ายงานทางการเงิน ของทรัสต์ซ่งึ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาต จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สนิ ของทรัสต์ คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์เพื่อเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน เป็ นต้น
8.5.3 ฝ่ ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้ าที่หลักในการดาเนินการจัดหาให้มีผู้เช่าทรัพย์สนิ ของทรัสต์ เพื่อให้ทรัสต์
สามารถสร้างรายได้อย่างสม่าเสมอ นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้ดูแลให้ทรัพย์สนิ ของทรัสต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจน
ให้บริการซ่อมบารุงทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายเมื่อผูเ้ ช่าร้องขอ
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าทีว่ างแผนการตลาดตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของทรัสต์ จัดหาผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ ให้แก่ทรัสต์ จัดให้มกี ารซ่อมบารุงและดูแลทรัพย์สนิ ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี ให้บริการซ่อมแซม
ปรับปรุง และบารุงรักษาทรัพย์สนิ ประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ช่าทรัพย์สนิ ของทรัสต์ในการขอหรือต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ จัดให้มกี ารประกันภัยทรัพย์สนิ เป็ นต้น
8.5.4 ฝ่ ายกากับการปฏิ บตั ิ งานและนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงานและนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าทีห่ ลักในการดูแลให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไป
ตามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับ ทรัสต์ทอ่ี อกโดยหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง นอกจากนัน้ ยังมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลของทรัสต์ต่อนัก
ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงงานดูแลเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทด้วย
ฝา่ ยกากับการปฏิบตั งิ านและนักลงทุนสัมพันธ์ยงั มีหน้าทีด่ ูแลให้ทรัสต์รวมทัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ิ
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทัง้ กฎข้อ บังคับ ของสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดาเนินการให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลของทรัสต์
ตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์ รับเรื่องร้องเรียน
และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับทรัสต์จากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) เป็ นต้น

ส่วนที่ 2-8 หน้า 14 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

8.5.5 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ จะว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อเป็ น ผูต้ รวจสอบภายใน ซึง่ มีหน้าทีห่ ลักในการดูแลตรวจสอบให้การปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องทุกฝา่ ยงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารในเรื่องต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของกรรมการอิสระ
ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่กาหนดแผนงานและดาเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอิสระ ดูแลให้การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็ นไปตามกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
จานวนบุคลากรในฝ่ ายต่างๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ลาดับ
ฝ่ าย
1. กรรมการผูจ้ ดั การ
2. ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
3. ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
4. ฝา่ ยบริหารอสังหาริมทรัพย์
5. ฝา่ ยกากับการปฏิบตั งิ านและนักลงทุนสัมพันธ์
6. ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
รวม

อัตรา (ตาแหน่ ง) จานวนในปัจจุบนั
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
ว่าจ้าง
บุคคลภายนอก

อยู่ระหว่าง
การสรรหา

7

6

ทีม่ า บริษทั ฯ

8.6 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุน รวมทัง้ การบริหารจัดการทรัสต์
8.6.1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของทรัสต์
บริษทั ฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี้ก่อนการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้
1. ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สนิ ซึง่ รวมถึงข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Due Diligence)
2. จัดให้มกี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
3. ในกรณีท่ีทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการเช่าช่วง บริษัทฯ จะจัดให้มี
มาตรการป้องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่
สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า และเปิ ดเผยมาตรการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวต่อทรัสตีและผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม บริษทั ฯ จะดาเนินการดังนี้ดว้ ย
1. จัดให้ทรัสตีพิจารณาให้ค วามเห็นชอบในการลงทุนในทรัพย์สนิ ว่าเป็ น ไปตามสัญญาก่อ ตัง้ ทรัสต์และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ขออนุมตั กิ ารลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นเจ้าของโดย
 เว้นแต่เป็ นกรณีทเ่ี ปิ ดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้
 ส าหรับ ธุ ร กรรมที่ม ีมู ล ค่ า เกิน 1 ล้า นบาท หรือ ตัง้ แต่ ร้อ ยละ 0.03 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน สุ ท ธิ
ของทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั

ส่วนที่ 2-8 หน้า 15 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

สาหรับธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไปหรือเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
 จัด ให้ ม ีท่ีป รึก ษาทางการเงิน ให้ ค วามเห็น เกี่ย วกับ การท ารายการที่ เ กี่ย วโยงกับ ผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์มขี อ้ มูลประกอบการ
ตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
 ดาเนินการให้บุค คลที่ม ค
ี วามเกี่ยวโยงกับทรัพย์สนิ ที่เสนอขายไม่มีส่วนร่วมในการอนุ มตั ิการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
2.2 การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีบ่ ุคคลทัวไปที
่ ม่ ใิ ช่ผจู้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นเจ้าของ
 การลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ขน้ึ ไป ต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ฯ
 การลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ ต้องได้รบั
มติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง


8.6.2 หลักเกณฑ์ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์
การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โดย
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั ต่ อไปนี้ ซึ่งสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 เรื่องโครงสร้างและการดาเนินงาน
ของทรัสต์ ข้อ 7.2 สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ก) เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีด่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้างลักษณะทีเ่ ป็ น โรงงาน คลังสินค้า และ/
(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

หรือสานักงาน เพื่อได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง
เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นใดที่สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้เป็ นทรัพย์สนิ หลัก
ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส. 3 ก.
หรือ เป็ นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ในอสัง หาริม ทรัพย์ท่มี ีการออกตราสารแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.
อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใดๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยู่ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีข้อพิพาทนัน้ ไม่กระทบต่ อการหาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนัยสาคัญ และ
เงื่อนไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
การทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ตอ้ งไม่มขี อ้ ตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทีอ่ าจมีผลให้ทรัสต์ไม่
สามารถจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุตธิ รรม (ในขณะทีม่ กี ารจาหน่ าย) เช่น ข้อตกลงทีใ่ ห้สทิ ธิแก่
คู่สญ
ั ญาในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่นโดยมีการกาหนดราคาไว้แน่ นอนล่วงหน้า
เป็ นต้น
อสังหาริมทรัพย์ และ /หรือ ทรัพย์สนิ อื่นใดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้เป็ น
ทรัพย์สนิ หลักทีไ่ ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์คดิ เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขาย (ถ้ามี) ในแต่ละครัง้ รวมทัง้ จานวนเงินกูย้ มื (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะทาให้ได้มา
และใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ส่วนที่ 2-8 หน้า 16 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

(ช)

(ซ)
(ฌ)

(ญ)

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของทรัสต์ดว้ ย
อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิและ
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนเป็ นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคา
ขอ และเป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
อย่างน้อย 2 รายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ จะประเมินล่วงหน้าก่อนการลงทุน
ได้เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
เฉพาะการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500
ล้านบาท
กรณีเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในข้อ (ก) - (ซ) ข้างต้นผ่านการถือหุน้ ในบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการใน
ลัก ษณะเดียวกันกับ ทรัสต์ต ามที่ร ะบุ ใ นสัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์ โดยการลงทุ น ดัง กล่า วต้อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
 ทรัสต์ตอ
้ งถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวในอัตราส่วนตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
 แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกทีจ
่ ะทาให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้
บริษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ในประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. ในทานองเดียวกับกรณีทท่ี รัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักนัน้ โดยตรง
กรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หากราคาทีไ่ ด้มาสูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่บริษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ได้จดั ทาขึน้ ล่วงหน้าก่อนการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี เกินกว่าร้อย
ละห้า ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลของการได้มาในราคาดังกล่าวไว้ดว้ ย

8.6.3 การจาหน่ ายทรัพย์สินหลักของทรัสต์
บริษทั ฯ อาจจะพิจารณาจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1. จัด ให้มีก ารประเมิน ราคาโดยผู้ป ระเมิน อิส ระตามหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใ นประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักต้องกระทาโดยเปิ ดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนุ มตั ติ ามที่
ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ อีกทัง้ มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
3. การจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้ จะกระทาได้เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร และได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั
 การจาหน่ ายทรัพย์สน
ิ หลักก่อนครบ 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ รัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้
 การจาหน่ ายทรัพย์สน
ิ หลักทีท่ รัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้าของเดิม
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

8.6.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของทรัสต์
ในการบริหารทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย
คัดเลือกจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สนิ ในแต่ละประเภททรัพย์สนิ ที่ทรัสต์จะลงทุน สาหรับทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์
จะลงทุนครัง้ แรก ในเบือ้ งต้นผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ทพี าร์คสาหรับทรัพย์สนิ ประเภท
คลังสินค้า และไทคอนสาหรับทรัพย์สนิ ประเภทโรงงาน ซึง่ เป็ นไปตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 4 การจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีการควบคุมดูแลการทางานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

กาหนดนโยบาย แผนการตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สนิ เพื่อให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบตั ิ

ควบคุมและดูแลการทาหน้าทีข่ องผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อย่างสม่าเสมอโดยตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของรายงานทีเ่ กี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ยอดลูกค้าค้างชาระ การทาการตลาด สภาพ
ทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมทัง้ การทาประกันภัยทรัพย์สนิ หลัก เป็ นต้น
8.6.5 การคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัสต์
บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการทรัสต์โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทางานใน
หน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีการตรวจสอบว่าบุคลากรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีคุณสมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ในประกาศ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันเริม่ งานกับบริษทั ฯ

เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มลี กั ษณะต้องห้ามของบุคคลทีม่ อี านาจในการจัดการทรัสต์ ซึง่ เป็ นลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม

คณะกรรมการบริษทั หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย (แล้วแต่กรณี) จะเป็ นผูด้ ูแลคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติท่ี
กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยมีฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงานและนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
ด้วย
ทัง้ นี้ บุคลากรที่ได้รบั การคัดเลือกในแต่ ละตาแหน่ งงาน จะมีข้อจากัดมิให้ทาหน้ าที่ในตาแหน่ งงานอื่นที่อาจ
ขัดแย้งต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งงานหลักทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
8.6.6 การลงทุนในทรัพย์สินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงิ นสด
บริษทั ฯ มีระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสดของทรัสต์ โดยจะ
ตรวจสอบประเภทของทรัพย์สนิ อื่นที่ต้องการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
8.7 ระบบในการติ ดตามดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์
บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะทาการว่าจ้างทีพาร์ค ไทคอนและ/หรือบุคคลอื่น ตามความเหมาะสมให้เป็ น
ผู้ดาเนินการในการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของทรัสต์ โดยบริษัทฯ จะมีระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์
ของทรัสต์ โดยผูร้ บั จ้างจะต้องจัดส่งรายงานให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ เช่น รายงานรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายงาน
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รายงานการค้างชาระหนี้ และการติดตามหนี้ รายงาน
พืน้ ทีเ่ ช่า รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างประเภทงานซ่อมแซมและบารุงรักษา รายงานการทาประกันภัยทรัพย์สนิ หลักในส่วน
ของผูเ้ ช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

8.8 ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 10 อัตราและวิธกี ารเก็บค่าธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บจากทรัสต์
8.9 วิ ธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
8.9.1 การเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อาจมีขน้ึ ได้ดว้ ยเหตุดงั ต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออกจากการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์แจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ทจ่ี ะยุตกิ ารปฏิบตั งิ านเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. และการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยสานักงาน ก.ล.ต. สิน้ สุดผลแล้ว
(ค) สานักงาน ก.ล.ต. สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์หรือสังพั
่ กการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่า 90 วัน ทัง้ นี้ ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สช.
29/2555 และตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม กาหนด
(ง) การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของสานักงาน ก.ล.ต. สิน้ อายุ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ย่นื
คาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
(จ) เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ฉ) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพนิตบิ ุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ช) เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรืออยู่ใน
ระหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ หรือศาลได้แต่งตัง้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขน้ึ เพื่อบริหารทรัพย์สนิ ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทงั ้ หมดหรือเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
(ซ) เมื่อทรัสตีถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อผู้จดั การกองทรั สต์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ข้อกาหนดหรือ
เงื่อนไขของสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
และไม่ได้แก้ไขเยียวยาภายใน 60 วันหลังจากได้รบั หนังสือบอกกล่าวจากทรัสตีให้ดาเนินการแก้ไข
การไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีด่ งั กล่าว
8.9.2 วิ ธีการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ทรัสตีขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียง
ข้า งมากของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ ท่ีม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนเพื่อ แต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามข้อ 8.9.1 การเปลีย่ นแปลงผู้จดั การ
กองทรัสต์และแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติ ทัง้ นี้
ในกรณีท่ขี อมติแล้ว แต่ไม่ได้รบั มติ ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เอง
โดยคานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการและให้ความร่วมมือตามที่จาเป็ นเพื่อให้ผู้จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการทรัสต์ท่ผี ่านมาและทีต่ ้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน
และข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัสต์ เพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไปได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่เข้าปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ นี้ ใน
การส่งมอบดังกล่าว ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ส่วนที่ 2-8 หน้า 19 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์





ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้ผู้จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่เก็บรักษาไว้
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มไิ ด้ดาเนินการดังกล่าว หากมีความเสียหายเกิดขึน้ กับ ทรัสต์หรือผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทัง้ นี้ หากความเสียหายเกิดขึน้ กับ ทรัสต์
และผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ยงั ไม่มสี ทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือ ทรัสต์ ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์อาจเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของทรัสต์ได้
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ยความผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ทรัสต์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าใช้จ่าย
ในการเปลีย่ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการทีท่ รัส ตีต้องติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกีย่ วข้องกับ
การเปลีย่ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และค่าทีป่ รึกษาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ทรัสตีจะจัดการทรัสต์ตามความจาเป็ น
เพื่อป้ องกัน ยับยัง้ หรือ จากัด มิใ ห้เกิดความเสีย หายอย่ างร้า ยแรงต่ อประโยชน์ ข องทรัสต์หรือผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการทรัสต์แทนในระหว่างนี้ได้

8.10 การทาหน้ าที่บริหารจัดการทรัสต์อื่น
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2-8 หน้า 20 จาก 20

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

9. ทรัสตี
9.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
สถานทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในตลาดทุน 175 อาคารสาธรซิต้ที าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้
21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ที่มใิ ช่กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
และทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ) และการเป็ นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์
โทรศัพท์
0-2674-6488
โทรสาร
0-2679-6882
Homepage
www.bblam.co.th
9.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังเยีย่ งผูม้ วี ชิ าชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความ
ชานาญ ด้วยความเอาใจใส่ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแล
การ
ปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ ตามมาตรฐานของผูม้ วี ชิ าชีพใน
ลักษณะเดียวกันนัน้ พึงกระทา เพื่อประโยชน์ทด่ี ที ่สี ุดของผู้ถือหน่ วยทรัส ต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและข้อผูกพันดังต่อไปนี้
1. ดูแลให้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์มสี าระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ตอ้ งเป็ นไปตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ หากการแก้ไขไม่เป็ นไปตามที่กล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการให้เป็ นไปตามอานาจหน้าทีท่ ่รี ะบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
นอกจากนัน้ กรณีท่หี ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หรือการจัดการทรัสต์ท่อี อกตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์มขี อ้ กาหนดไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นัน้ ตาม
วิธกี ารทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. มีคาสังตามมาตรา
่
21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์
2. ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดูแลจัดการทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของทรัสต์
และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(ก) ดูแลให้การบริหารจัดการทรัสต์กระทาโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีท่ รัสต์ตงั ้ อยู่
(ข) ดูแลและดาเนินการตามที่จาเป็ น เพื่อให้ผู้จดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้เป็ น ไปตาม
หลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดในสัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์แ ละกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง รวมถึง การถอดถอน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมและการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
(ค) ควบคุ มดูแลให้การลงทุ น ของทรัสต์โ ดยผู้จ ัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์แ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ง) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดั การกองทรัสต์มรี ะบบในการติดตามสิทธิประโยชน์ท่เี กิดจากทรัพย์สนิ
ของทรัสต์และการจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ ในทรัสต์ รวมทัง้ การมีมาตรการทีเ่ พียงพอในการให้ความ
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ของทรัสต์
ส่วนที่ 2-9 หน้า 1 จาก 5

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

(จ) ควบคุมดูแลผู้จดั การกองทรัสต์ให้มกี ารจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ ก าหนดในสัญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง การจัด ท าและ
ส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์ต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้
(1) งบการเงินรายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
(2) งบการเงินประจางวดการบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
(3) รายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินผลการดาเนินงาน
(4) รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดเกีย่ วกับทรัสต์
โดยให้เป็ นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
และเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีก าหนดตามกฎหมายว่ าด้วยการบัญ ชี รวมถึง คานึง ถึง
มาตรฐานทีค่ ณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ดว้ ย
นอกจากนัน้ ให้รายงานและชีแ้ จงเหตุผลต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และจัดส่งรายงานประจาปี ของทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ พร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(ฉ) กากับดูแลให้ผู้จดั การกองทรัสต์ จดั ให้มขี อ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยข้อมูล
ดัง กล่ า วต้ อ งสื่อ สารได้ อ ย่ า งชัด เจน ไม่ บิ ด เบื อ น และไม่ ท าให้ ส าคัญ ผิ ด รวมทัง้ ต้ อ งใช้
ความระมัดระวัง อย่ างสมเหตุ ผ ลเพื่อ ให้ม นั ่ ใจได้ว่า ได้ใ ห้ค าแนะน าที่เ หมาะสมกับผู้ลงทุ นหรือ
ตัดสินใจเพื่อผูล้ งทุนอย่างเหมาะสม
(ช) ดูแลให้กระบวนการเพิ่มทุนและลดทุนชาระแล้วของทรัสต์ซ่งึ ดาเนินการโดยผู้จดั การกองทรัสต์
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ซ) ดูแลการดาเนินการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อให้การได้มาและจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของทรัสต์
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฌ) ดูแลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารดูแลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้
ซึง่ รวมถึงการจัดให้มกี ารประกันภัยทีเ่ พียงพอตลอดระยะเวลาที่ ทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักนัน้
โดยครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัยความรับ
ผิดต่ อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการดาเนินการใน
อสังหาริมทรัพย์
(ญ) ดูแลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินงานทางธุรกิจ กูย้ มื เงินเพื่อทรัสต์ ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สนิ
ของทรัสต์ เข้าทาสัญญา และดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อทรัสต์ เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ท
รัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฎ) ดูแลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการเกีย่ วกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักที่ทรัสต์ลงทุนเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฏ) ดู แ ลใ ห้ ผู้ จ ั ด กา รก อง ท รั ส ต์ ด า เ นิ น กา รเ กี่ ย ว กั บ กา รท า ธุ รก ร รม ระ ห ว่ า ง ท รั ส ต์ กั บ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฐ) ดูแ ลให้ผู้จ ัด การทรัสต์ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ซึ่ง รวมถึง การจ ากัด สิท ธิ
ในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่ถี ือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไป
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ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการเป็ นไปตามที่กาหนด
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฑ) ดูแลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มกี ารประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ การดาเนินการเกีย่ วกับการขอมติ
จากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ และควบคุ ม ดู แ ลการใช้ สิท ธิซ่ึง รวมถึง การจ ากัด สิท ธิใ นการ
ออกเสีย งลงคะแนนของผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ ให้เ ป็ น ไปตามที่ก าหนดในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ แ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฒ) ในกรณี ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ม อบหมายให้บุ ค คลอื่น บริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ทน จะดู แ ลให้
ผู้จดั การกองทรัสต์เลือกผู้รบั มอบหมายด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้องแสดงขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ชดั เจนและมีระบบในการกากับ
และตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ
(ณ) กาหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของทรัสต์จากบัญชีเพื่อ
การดาเนินงานประจาวัน (Petty Cash) ภายในระยะเวลาทีส่ มควร เพื่อตรวจสอบรายการดังกล่าว
(ด) กาหนดและติดตามตรวจสอบให้ผู้จดั การกองทรัสต์ดูแลให้ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ
ของทรัสต์เป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นและสมควรซึง่ เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัสต์โดยตรง
(ต) แสดงความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการหรือการทาธุรกรรมเพื่อ ทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อ
การเปิ ดเผยข้อมูลของทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรือเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
3. เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกครัง้ เพื่อตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกีย่ วกับเรื่องทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์
ต้องลงมติว่า เป็ นกรณีท่เี ป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงต้องทักท้วงและแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีท่กี ารดาเนิน การนัน้ ไม่เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์
กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการเพื่อแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่ ทรัสต์ตามทีเ่ ห็นสมควร
5. บังคับชาระหนี้หรือดูแลให้มกี ารบังคับชาระหนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อสัญญาระหว่างทรัสต์กบั บุคคลอื่น
6. แยกการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนผู้จดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ นและอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการทรัสต์แทน
ในระหว่างนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ระบุไว้ ในกรณีท่ไี ม่มผี จู้ ดั การ
กองทรัส ต์ หรือ มีเ หตุ ท่ีท าให้ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ไ ม่ ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ เพื่อ ป้ อ งกัน ยัง ยัง้ หรือ จ ากัด มิใ ห้เ กิด
ความเสีย หายอย่า งร้า ยแรงต่ อประโยชน์ ข องทรัสต์ห รือ ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์โ ดยรวม และดาเนิ นการตามอานาจหน้ า ที่
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
8. ในกรณีทท่ี รัสตีเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในทรัสต์ทต่ี นทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียงหรือดาเนินการ
ใดๆ ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้คานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
9. จัดให้มกี ารจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการ
แทนได้ โดยทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตอ้ งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดทัวไป
่ ซึง่ ได้แก่ ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี จานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุน
ชาระแล้ว วันเดือนปี ทอ่ี อกหน่วยทรัสต์ และข้อจากัดในเรื่องการโอน (ถ้ามี)
(ข) รายละเอียดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ เลขที่
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) จานวนหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื วันเดือนปี ทล่ี งทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผูถ้ อื
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หน่วยทรัสต์ วันเดือนปี ทย่ี กเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) และเลขทีค่ าร้อง
ขอให้เปลีย่ นแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ารถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่า ด้ว ยการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ข องทรัสต์เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพย์ จะมีสิท ธิป ฏิเ สธการแสดงชื่อ
ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ในกรณีท่มี อบหมายให้ผู้อ่นื เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ต้องกากับดูแลให้ผู้ทไ่ี ด้รบั มอบหมายปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เว้นแต่มกี ารจัดทาหลักฐานตามระบบของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
10. ชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นรวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่ปี รากฏรายชื่อ
อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย
11. จัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ โดยมีขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นและเพียงพอเพื่อให้
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์สามารถใช้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ และใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และ
บุ ค คลอื่ น ได้ รวมทัง้ มีข้อ มู ล ของบุ ค คลต่ า งๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การ ทรัส ต์ เช่ น ทรัส ตี ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้น เพื่ อให้ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์สามารถติดต่ อกับบุคคลเหล่า นัน้ ได้ และมีข้อ มูลที่แ สดงว่ า
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่ วยทรัสต์ได้ และในกรณีทม่ี ขี อ้ จากัดสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ต้องระบุ
ข้อจากัดสิทธินนั ้ ไว้ให้ชดั เจน
12. ในกรณีทม่ี เี หตุในการเปลีย่ นผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
จะดาเนินการขอมติผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
และจะแต่ ง ตัง้ บุคคลที่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่ ว นั ที่ได้ร ับมติ ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ขี อมติแล้ว
แต่ ไม่ได้รบั มติ จะดาเนินการแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่โดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม
เป็ นสาคัญ
9.3 การแต่งตัง้ เงื่อนไข และวิ ธีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
การเปลีย่ นแปลงทรัสตีให้กระทาได้ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือเมื่อมีเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กรณีท่มี ิได้กาหนดไว้ ให้ทรัสตีแจ้ง
การลาออกเป็ นหนังสือให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทราบตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้
ต้องไม่ก่อให้เ กิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ โดยให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้ าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่ าทรัสตีรายใหม่
จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือทรัสต์
2. ทรัสตีถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ สิน้ สภาพนิตบิ ุคคล โดยให้ผชู้ าระบัญชี เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดทีม่ ี
อ านาจตามกฎหมายอื่น ในท านองเดีย วกับ ทรัส ตี ร ายเดิม นั น้ ด าเนิ น การเกี่ย วกับ ทรัส ต์ เ ท่ า ที่จ าเป็ น และสมควร
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือทรัสต์
3. ทรัส ตี ถู ก ถอนถอนจากการท าหน้ า ที่ต ามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ กรณี ท่ีมิไ ด้ก าหนดไว้
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมไิ ด้จดั การทรัสต์ตามหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้าทีต่ ่อไป
แต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สทิ ธิในทรัสต์เพื่อมิให้ทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตี
รายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือทรัสต์
4. คณะกรรมการ ก.ล.ต. สังพั
่ กการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราวหรื
่
อสังเพิ
่ กถอนการอนุ ญาตให้
ประกอบธุ ร กิจ เป็ น ทรัส ตี โดยให้ท รัส ตีร ายเดิม ท าหน้ า ที่ต่ อ ไปแต่ เ ฉพาะการดู แ ลรัก ษาประโยชน์ ห รือ การใช้สิท ธิ

ส่วนที่ 2-9 หน้า 4 จาก 5

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ในทรั ส ต์ เ พื่ อ มิ ใ ห้ ท รั ส ต์ เ สี ย หาย เสื่ อ มค่ า หรื อ ไร้ ป ระโยชน์ จนกว่ า ทรั ส ตี ร ายใหม่ จ ะมี สิ ท ธิ โ ดย สมบู ร ณ์
เหนือทรัสต์
การแต่ ง ตัง้ ทรัส ตี ร ายใหม่ ใ ห้ ก ระท าได้ ต ามที่ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ในกรณี ท่ีมิไ ด้ ก าหนดไว้
การแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และทรัสตีรายเดิมต้องดาเนินการ
ตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มสี ทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือทรัสต์ และเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเกีย่ วกับการจัดการทรัสต์
ทีผ่ ่านมาและทีต่ อ้ งทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีราย
ใหม่สามารถทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ทัง้ นี้ ในการส่งมอบให้ท รัสตีรายเดิมลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง สิ่ ง ที่ ส่ ง ม อ บ ใ ห้ ท รั ส ตี ร า ย ใ ห ม่ แ ล ะ ม อ บ ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ ท รั ส ตี ร า ย ใ ห ม่ เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ว้
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีท่ รัสตีรายใหม่เข้าปฏิบตั หิ น้าที่ หากทรัสตีรายเดิมมิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ ท รัส ตี ร ายใหม่ ร้อ งขอต่ อ ศาลเพื่อ ให้มีค าสัง่ ให้ท รัส ตีร ายใหม่ ไ ด้ม าซึ่ง สิท ธิเ หนื อ ทรัส ต์ ไ ด้ และหากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับ ทรัสต์หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์เนื่องจากการที่มิได้ดาเนินการดังกล่าวนัน้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์อาจ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ได้
9.4 ค่าธรรมเนี ยมในการทาหน้ าที่ทรัสตี
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 10 เรื่องอัตราและวิธกี ารเก็บค่าธรรมเนียมทีจ่ ะเรียกเก็บจากทรัสต์

ส่วนที่ 2-9 หน้า 5 จาก 5

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

01. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากทรัสต์1
10.1 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากทรัสต์
10.1.1 ค่าธรรมเนี ยมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากทรัสต์ โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะไม่เกินอัตราที่
กาหนด ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ค่าธรรมเนี ยมการบริหารจัดการทรัสต์
 เรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (Total Asset Value, “TAV”) ของทรัสต์
 โดยคาดว่าจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม (TAV) ของทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะคานวณค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัสต์ และจะดาเนินการเรียกเก็บจากทรัสต์เป็ นราย
เดือน โดยใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ ของทรัสต์ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนเป็ นฐานในการคานวณ
ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนี ยมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทรัพย์สนิ จะคานวณจากรายได้สุทธิ จากสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ได้จาก
อสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
 เรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของรายได้สท
ุ ธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
 โดยคาดว่าจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี ของรายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการในส่วน
อาคารคลังสินค้า และอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี ของรายได้สทุ ธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการในส่วนอาคาร
โรงงาน
โดย รายได้สทุ ธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ หมายถึง รายได้ทไ่ี ด้รบั มาจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะค่าเช่าและค่าบริการ และเงินค่าสินไหมทดแทนที่ ทรัสต์ได้รบั จากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ในส่วนของทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ ในกรณีทเ่ี กิดความสูญเสียในทางการค้า (ธุรกิจหยุดชะงัก) หักด้วยหนี้สงสัยจะสูญจาก
สัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ
 เรียกเก็บจากทรัสต์ โดยแปรผันตามจากกาไรจากการดาเนินงานของทรัสต์ โดยหากทาได้ตามประมาณการ
จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของกาไรจากการดาเนินงานในส่วนอาคารคลังสินค้า (แปรผัน
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 10.50 ต่อปี ) และไม่เกินร้อยละ 6.00 ต่อปี ของกาไรจากการดาเนินงานใน
ส่วนอาคารโรงงาน (แปรผันในอัตราระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 19.50 ต่อปี )
 ทัง้ นี้ กาหนดอัตราเพดานไม่เกินร้อยละ 10.50 ต่อปี ของกาไรจากการดาเนินงานในส่วนอาคารคลังสินค้า
และไม่เกินร้อยละ 19.50 ต่อปี ของกาไรจากการดาเนินงานในส่วนอาคารโรงงาน

1

อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับทรัสต์ทแ่ี สดงไว้ในทีน่ ้ี เป็ นอัตราซึง่ ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

ส่วนที่ 2-10 หน้า 1 จาก 5

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

โดยกาไรจากการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง รายได้สุทธิจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ รวมถึง
ค่าสินไหมทดแทนที่ทรัสต์ได้รบั อันเนื่องมาจากประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทประกันภัยแบบสรรพภัย ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ
เกิดความเสียหาย หักด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินการและบารุงรักษาทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์
ส่วนที่ 4 ค่านายหน้ า
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เรียกเก็บตามวิธกี ารและอัตราข้างต้นแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมจากทรัสต์ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
ส่วนที่ 4.1 ค่านายหน้ าในการจัดหาผูเ้ ช่ารายย่อยรายใหม่
ในกรณีทอ่ี สังหาริมทรัพย์ว่างจากการทีผ่ ูเ้ ช่ารายเดิมไม่ต่อสัญญา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะทาหน้าทีใ่ นการหาผู้
เช่ารายใหม่ และเมื่อผู้เช่ารายย่อยทาสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่านายหน้าในการ
จัดหาผู้เช่ารายย่อยรายใหม่จากทรัสต์ ในอัตราไม่เกินอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่ าและสัญญาบริการ
ทีท่ รัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าวจานวน 4 เดือนสาหรับผูเ้ ช่ารายใหม่ทท่ี าสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ทัง้ นี้
ในเบือ้ งต้นคาดว่าจะเรียกเก็บตามอัตราทีค่ านวณตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีทผ่ี ู้เช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 60 เดือน
(5 ปี ) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเรียบเก็บค่านายหน้าจากทรัสต์เท่ากับอัตราค่าเช่าและค่าบริการตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการทีท่ รัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าวจานวน 3 เดือน
(2) ในกรณีท่ผี ู้เช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 36 เดือน
(3 ปี ) แต่ไม่เกิน 60 เดือน (5 ปี ) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเรียบเก็บค่านายหน้าจากทรัสต์เท่ากับอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทรัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าว
จานวน 2 เดือน
(3) ในกรณีทผ่ี ู้เช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการเป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 36 เดือน
(3 ปี ) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเรียบเก็บค่านายหน้าจากทรัสต์ตามส่วนโดยคานวณจากอัตราค่านาย
หน้าที่ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้รบั สาหรับกรณีท่ผี ู้เช่ารายย่อยรายใหม่ทาสัญญาเช่าและสัญญา
บริการเป็ นระยะเวลา 3 ปี (เท่ากับค่าเช่าและค่าบริการที่ทรัสต์จะได้รบั จากผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าว
จานวน 2 เดือน) และลดลงเป็ นสัดส่วนตามระยะเวลาการเช่าจริงของผูเ้ ช่ารายย่อย
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อจัดหาผูเ้ ช่ารายย่อยรายใหม่
ส่วนที่ 4.2 ค่านายหน้ าในการซื้อ ขาย โอนสิ ทธิ การเช่า หรือรับโอนสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีทท่ี รัสต์มกี ารซื้อ ขาย โอนสิทธิการเช่า หรือ รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมจากการ
ลงทุนครัง้ แรกนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่านายหน้าในการซือ้ ขาย โอนสิทธิการเช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นอัต ราไม่ เ กิน ร้อ ยละ 5.00 ของมูลค่ า การซื้อ ขาย โอนสิทธิก ารเช่ า หรือ รับ โอนสิท ธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์แต่ละคราว เว้นแต่กรณีการทาธุรกรรมให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกัน หรือในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ผเู้ ช่ารายย่อยทีส่ ญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าวให้สทิ ธิผู้
เช่ารายย่อยซือ้ ทรัพย์สนิ ได้ ทัง้ นี้ ในเบือ้ งต้นคาดว่าจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าการซือ้ ขาย โอนสิทธิ
การเช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราวดังกล่าว
10.1.2 ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี



อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value, “NAV”) ของทรัสต์
โดยคาดว่าจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์
ส่วนที่ 2-10 หน้า 2 จาก 5

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

โดยทรัสตีจะคานวณค่าธรรมเนียมทรัสตี และเรียกเก็บจากทรัสต์ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของทรัสต์
ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนเป็ นฐานในการคานวณ
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นๆ ที่แต่ งตัง้ โดยทรัสตี
นอกจากนี้ ทรัสตีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สนิ การออกไป
ตรวจสอบการซือ้ เช่า จาหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ การตรวจสอบทรัพย์สนิ ตามความจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวจากทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนเพิม่ ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดสาเนาเอกสาร
สิทธิ เป็ นต้น
10.1.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน



อัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์
โดยคาดว่าจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.03 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะคานวณค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และเรียกเก็บจากทรัสต์ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของทรัสต์ในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนเป็ นฐานในการคานวณ
10.1.4 ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาทางการเงิ น


สาหรับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง้ แรก (Initial Public Offering, “IPO”) จะเรียกเก็บตามที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

10.1.5 ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย


สาหรับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั จาหน่าย

10.1.6 ค่าเบี้ยประกันภัย
ตามทีจ่ ่ายจริง
10.1.7 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับทรัสต์
(ก) สาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO)
ค่าใช้จ่ายต่างๆ สาหรับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย เป็ นต้น จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง แต่ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
(ข) ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขายที่เกิดขึน้ ภายหลังการ
จัดตัง้ ทรัสต์ ในกรณีทต่ี ้องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของทรัสต์ให้ผทู้ ส่ี นใจ หรือนักลงทุนทัวไปทราบข้
่
อมูลเกี่ยวกับ
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ทรัสต์ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง แต่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของทรัสต์แต่ไม่เกิน
2 ล้านบาทต่อปี บญ
ั ชี
10.1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับทรัสต์
1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดตัง้ ทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการขออนุ ญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ค่าทีป่ รึกษากฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ ทรัสต์ การ
เตรียมและจัดทาเอกสารสัญญา และค่าแปลเอกสาร เป็ นต้น
2) ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
4) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จาหน่ าย จ่าย โอนสินทรัพย์ ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์
ของทรัสต์ เช่น ค่านายหน้าในการจาหน่าย หรือโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้น
5) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์
ตามที่จ่ ายจริง เช่ น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ย วข้องกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ ค่า ใช้จ่า ยในการโอน
อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ จะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้ หลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
6) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
7) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับหน่วยราชการ เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็ นต้น
8) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิม่ เติมเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีทเ่ี ป็ นอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง)
9) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ
หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยทรัสตีหรือ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
10) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ ใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ใบหน่ วยทรัสต์ ใบยืนยัน (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี
และเอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับ ทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์
11) ค่ า จัด ท าและจัด พิม พ์ห นัง สือ ชี้ช วน ข่า วสาร และหรือ รายงานผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ รายงานประจ าปี
ตลอดจนค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมแบบแสดง
รายการข้อมูล ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็ นต้น และ/หรือ ข่าวสาร
ถึงผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทาและค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม
และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม และหรือเอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
14) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เพิม่ ทุน และ/หรือลดทุน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินในกรณีมกี ารลดทุน และ/หรือจ่ายปนั ผล
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบญ
ั ชีทรัสต์กบั ธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีธ่ นาคารเรียกเก็บ ค่าอากร
์
แสตมป ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้น
15) ค่าใช้จ่ายอันเกีย่ วเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่ น การจัด ประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ การขอมติผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
16) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีทรัสต์
17) ค่า ใช้จ่ า ยทางกฎหมายที่เ กี่ย วกับการดาเนิ น งานและการบริห ารทรัพ ย์สิน ของทรัสต์แ ละผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ เช่น ค่ าใช้จ่ ายในการดาเนิ นคดี (ถ้า มี) ค่ าใช้จ่า ยในการยึดทรัพ ย์สิน ค่าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินคดีของทรัสตีท่ฟี ้ องร้องให้ผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้ าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม หรือเมื่อได้รบั คาสังจาก
่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดาเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่าใช้จ่าย ในด้านนิติ
กรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญา เป็ นต้น
18) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเลิกทรัสต์ หรือเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือทรัสตี
19) ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลัก
20) ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานของทรัสต์
อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มในข้อ 10.1.8 ค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ ทรัส ต์ เป็ น อัต ราตามที่จ่ า ยจริง ที่ย ัง ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของทรัสต์ หากเป็ นค่าใช้จ่ายที่มภี าระต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดทานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของทรัสต์
ทัง้ นี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาตัดจ่ายทัง้
จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของทรัสต์เฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตแห่งประเทศไทย
10.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
10.2.1 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ไม่เกิ นกว่าอัตราเพดานที่ระบุไว้ในข้อ10.1
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการเพิม่ ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ ไม่เกินกว่าอัตรา
เพดานทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10.1 โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทรัสต์จะทาการติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ ที่สานักงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
10.2.2 การเปลี่ ย นแปลงค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยนอกเหนื อ ที่ เ รี ยกเก็บ เกิ น กว่ า อัต ราที่
ระบุไว้ในในข้อ 10.1
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์จะเพิม่ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ เกินกว่าอัตราเพดานทีร่ ะบุไว้ในข้อ
10.1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ส่วนที่ 2-10 หน้า 5 จาก 5

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทรั สต์

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ไทคอน

11. นโยบายการกู้ยืมเงิ นในอนาคต
11.1 นโยบายการกู้ยืมเงิ นในอนาคต
ในอนาคตทรัสต์อาจกูย้ มื เงินเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนอื่นทีน่ อกเหนือจากการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ใหม่
ด้วยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การออกตราสารหนี้โดยทรัสต์ เช่น หุน้ กู้ หรือการเข้าทาสัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ
กูย้ มื หรือตราสารอื่นๆ ทัง้ นี้ การกูย้ มื เงินของทรัสต์จะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อจากัด และการดาเนินการทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ซง่ึ แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 7 โครงสร้างและการดาเนินงานของทรัสต์
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์กาหนดให้ทรัสต์อาจกูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ แ ละ/หรือ สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องทรัส ต์ ห รือ
อสังหาริมทรัพย์ท่ที รัสต์มสี ทิ ธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดี หรือต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วซึง่ เป็ น
ของทรัสต์หรือทีท่ รัสต์มสี ทิ ธิการเช่า รวมทัง้ การลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นใด การชาระหนี้ทท่ี รัสต์มอี ยู่กบั เจ้าหนี้ต่างๆ และเพื่อ
ดาเนินการอื่นใดหรือเพื่อเหตุจาเป็ นอื่นใดตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
11.2 ข้อจากัดในเรือ่ งอัตราส่วนในการกู้ยืมเงิ น
ทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้โดยอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดในเรื่องอัตราส่วนในการกูย้ มื เงินดังต่อไปนี้
(ก) จานวนเงินทีก่ ยู้ มื ต้องไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์
(ข) ในกรณีทท่ี รัสต์มอี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึง่ เป็ นอันดับ
ความน่ า เชื่อ ถือ ครัง้ ล่ า สุด ที่ไ ด้ร ับการจัดอัน ดับโดยสถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ที่ไ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกูย้ มื เงิน จานวนเงินทีก่ ยู้ มื ต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกรณีทต่ี ่อมาภายหลังจานวนเงินทีก่ ยู้ มื เกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนัน้ มิได้เกิดจากการ
กู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จดั การกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยมื เงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยมื เงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า
อัตราส่วนการกูย้ มื เงินจะลดลงจนน้อยกว่าอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าวข้างต้น
11.3 การดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิ น
ในการกูย้ มื เงินหรือการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของทรัสต์หรือ
เพื่อ การลงทุน ในทรัพ ย์สินหลัก ของทรัสต์ หรือ เพื่อวัต ถุ ประสงค์อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในสัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะพิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกูย้ มื เงิน รวมถึงการให้หลักประกันใดๆ และแจ้งความคืบหน้า
พร้อมข้อสรุปในการดาเนินการดังกล่าวแก่ทรัสตี และทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลงนามร่วมกันในการเข้าทาสัญญา และ/
หรือเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
11.4 รายละเอียดการกู้ยืมเงิ นเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครังแรก
้
ในการลงทุนครัง้ แรก ทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกูย้ มื โดยทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีสรุปสาระสาคัญเกีย่ วกับการกูย้ มื เงินแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
หลักของทรัสต์ หัวข้อ การกูย้ มื เงินสาหรับการลงทุนครัง้ แรก และรายละเอียดเกีย่ วกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากจากการ
กูย้ มื เงินแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ปจั จัยความเสีย่ ง

ส่วนที่ 2-11 หน้า 1 จาก 1

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

12. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจากัด
12.1 ข้อกาหนด นโยบาย และวิ ธีการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
ทรัสต์มนี โยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์อย่างน้อยปี ล ะ 2 ครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายประโยชน์ ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์มากกว่าปี ละ 2
ครัง้ ได้ ทัง้ นี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไร
สุทธิท่ปี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลา
บัญชีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี หรืออัตราอื่นใดที่ ก.ล.ต.กาหนด
(2) ในกรณี ท่ีท รัส ต์ ย ัง มีย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
12.2 ข้อจากัดและวิ ธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
(1) ในกรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงแก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์ใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ผู้จดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้บุค คล
ดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจากัดสิทธิในการได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด เว้นแต่กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดหรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น โดยให้ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวตกเป็ นของผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิได้รบั ในคราวนัน้
(2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน
โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3. ส่ง หนัง สือแจ้งผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ท่ีมีช่ือ อยู่ใ นทะเบีย นผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบีย น
และทรัสตีหรือแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
หรือเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามชื่อและทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(4) ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิ เรียกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของทรัสต์
(5) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์ระหว่างปี
บัญชีมมี ลู ค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้
สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะให้มกี ารจ่ายในงวดถัดไป

ส่วนที่ 2-12 หน้า 1 จาก 1

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

13. ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของทรัสต์
เนื่องจากทรัสต์ยงั ไม่จดั ตัง้ และจะดาเนินการจัดตัง้ ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนในครัง้ แรก
ดังนัน้ จึงยังไม่มผี ลการดาเนินงาน สาหรับข้อมูลผลการดาเนินงานในอดีตของทรัพย์สนิ ที่ทรัสต์ลงทุนครัง้ แรกได้แสดงไว้ใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หัวข้อ ผลการดาเนินงานในอดีต

ส่วนที่ 2-13 หน้า 1 จาก 1

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

14. นโยบายการลงทุนในอนาคต
ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือ ปรับการลงทุนโดยจะ
ทาการซือ้ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กบั ทรัสต์ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนเพิม่ เติมโดยจะมีแนว
ทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ ทรัสต์ และนโยบาย
การลงทุนในการลงทุนครัง้ แรก คือจะเน้นลงทุนในกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและ
โรงงาน เพื่อ จัด หาผลประโยชน์ โ ดยการให้เ ช่ า หรือ จ าหน่ า ยอสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วเพื่อ ประโยชน์ สูง สุด ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และทรัสต์
ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาดาเนินการใดๆ ที่ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และประกาศอื่นทื่เกีย่ วข้อง ทัง้ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ในปจั จุบนั และทีจ่ ะได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
สรุปสาระสาคัญ เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ ดงั นี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของทรัสต์
แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 7 โครงสร้างและการดาเนินงานของทรัสต์ หัวข้อ สรุปสาระสาคัญของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์)
14.1 ทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภททีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็ นโรงงาน คลังสินค้า และ/หรือ
สานักงาน
14.2 ทรัสต์อาจลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ในอัตราส่วนทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
ซึง่ ในปจั จุบนั ทรัสต์ต้องถือหุน้ ในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีจะต้องมีมาตรการหรือกลไกในการดูแลและควบคุมให้บริษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไป
ตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ และหลัก เกณฑ์ใ นประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
14.3 ทรัสต์อาจจะพิจารณาลงทุนเพิม่ เติมในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ใน 14.1 และ 14.2
หรือทรัพย์สนิ อื่นใดทีส่ านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะ
ประกาศกาหนดให้เป็ นทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์

ส่วนที่ 2-14 หน้า 1 จาก 2

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

14.1 สิ ทธิ ของทรัสต์ในการซื้อ/เช่าทรัพย์สินก่อนบุคคลอื่น
สัญญาเช่า ช่วงที่ดิน ในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ที่ทรัสต์จะเข้า ทากับ ทีพาร์ค ได้ร ะบุใ ห้
สิทธิทรัสต์ในการซือ้ หรือเช่าอาคารคลังสินค้าหมายเลข W5 และที่ดนิ อันเป็ นที่ตงั ้ ในโครงการดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น ใน
กรณีทท่ี พี าร์คประสงค์จะขายหรือนาอาคารคลังสินค้าและทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของคลังสินค้าดังกล่าวออกให้เช่าหรือเช่าช่วง
(“First Right to Refusal”) โดยสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวกาหนดให้ทพี าร์คต้องเสนอขายหรือให้เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว
แก่ทรัสต์ก่อนบุคคลอื่นใด โดยแจ้งเงื่อนไขและราคาเป็ นหนังสือให้แก่ทรัสต์ หากทรัสต์ปฏิเสธหรือไม่ตอบรับภายใน 30 วัน
ทีพาร์คจึงจะมีสทิ ธิขายหรือให้เช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวแก่บุคคลอื่นได้ โดยรายละเอียดของสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวได้แสดงไว้
ในส่วนที่ 2 ข้อ 2 หัวข้อ สรุปสาระสาคัญของสัญญาทีท่ าให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ อาคารคลังสินค้า W5 ดังกล่าว ตัง้ อยู่บนที่ดนิ โฉนดเลขที่ 60712 ซึง่ ทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรกโดยการเช่า
ช่วง โดยอยู่ตดิ กับคลังสินค้า W1/1-3 W3 และ DG1/1-4 ทีท่ รัสต์จะเข้าลงทุนในครัง้ แรกนี้ โดยคลังสินค้า W5 ที่ทรัสต์
ได้รบั First Right to Refusal ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ 3 ไร่ 17.5 ตารางวา ปจั จุบนั คลังสินค้า W5 อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 และคาดว่าจะมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าโดยประมาณ 1,170 ตารางเมตร
นอกจากนี้ หลังจากทีท่ รัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงในโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บางพลี 1 ในครัง้
แรกนี้ ทรัสต์จะให้ทพี าร์คใช้พน้ื ทีท่ ด่ี นิ ของทรัสต์เฉพาะส่วนทีจ่ าเป็ นและสมควร เพื่อเป็ นทางเข้าออก ทางเดิน ทางรถยนต์
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างคลังสินค้า W5 สาเร็จลุล่วง หรือ
เพื่อให้ผเู้ ช่าคลังสินค้า W5 เข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้ โดยทรัสต์จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ใช้พน้ื ทีท่ ด่ี นิ
ดังกล่าวจากทีพาร์คตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าในอัตราดังต่อไปนี้
 เดือนละ 1,000 บาทต่อไร่ของพื้นที่ท่ดี นิ อันเป็ นที่ก่อสร้างของคลังสินค้า W5 สาหรับช่วงเวลาที่ก่อสร้าง
คลังสินค้า W5 จนกว่าจะแล้วเสร็จและมีผเู้ ช่ารายย่อยแล้ว
 เดือนละ 10 บาทต่อตารางเมตรของพืน้ ที่เช่าคลังสินค้า W5 ดังกล่าว ตามสัญญาเช่าระหว่างทีพาร์คกับผู้
เช่ารายย่อย สาหรับช่วงเวลาทีค่ ลังสินค้า W5 ดังกล่าวมีผเู้ ช่ารายย่อยแล้ว

ส่วนที่ 2-14 หน้า 2 จาก 2

ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัสต์

ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน

15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 2-15 หน้า 1 จาก 1

